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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2022, και, παρουσία εκπροσώπων των 

αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, συνέχισε τη συζήτηση της 

πρότασης νόμου «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 

Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021», η οποία κατατέθηκε στη Βουλή 

από τον κ. Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού (Αρ. Φακ. 23.02.062.155-2021) και περιλαμβάνει πρόνοια, ώστε να καταστεί 

υποχρεωτική η διεξαγωγή γραπτής εξέτασης τόσο για τις θέσεις εισδοχής των οποίων η 

αρχική μισθοδοτική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α9 του κυβερνητικού μισθολογίου 

όσο και για τις θέσεις εισδοχής των οποίων η αρχική μισθοδοτική κλίμακα δεν υπερβαίνει 

την κλίμακα Α11 του κυβερνητικού μισθολογίου.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης, τόσο τα μέλη της επιτροπής όσο και οι εκπρόσωποι των 

εμπλεκόμενων φορέων επισήμαναν την ανάγκη διεξαγωγής ειδικής εξέτασης στις 

περιπτώσεις πλήρωσης εξειδικευμένων θέσεων για τις οποίες απαιτούνται ειδικά προσόντα 

και συζητήθηκαν επιμέρους εισηγήσεις για καθορισμό της σχετικής διαδικασίας διεξαγωγής 

της εν λόγω εξέτασης, καθώς και για το ενδεχόμενο ενσωμάτωσής της στον οικείο νόμο.  

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία 

της. 
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Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
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