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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  

 Η  Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας συνήλθε σήμερα, 

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022, και συζήτησε, παρουσία εκπροσώπων του Τμήματος 

Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Οι περί Φαρμακευτικών Υπηρεσιών - Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Φαρμακοποιού, 

Ανώτερου Φαρμακοποιού, Φαρμακοποιού και Τεχνικού Φαρμακείου (Σχέδια 

Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.059-2022) 

 Σκοπός των κανονισμών είναι η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις πιο πάνω 

θέσεις, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να αναβαθμιστούν στο πλαίσιο συμφωνίας 

μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ.  

2. Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως - Θέση Ανώτερου Υπολογιστή 

Ποσοτήτων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.063-2022) 

 Σκοπός των κανονισμών είναι η θέσπιση σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου 

Υπολογιστή Ποσοτήτων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του κλάδου προσφορών και 
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επιμετρήσεων του Τομέα Οικήσεως και Πολεοδομικών Έργων αναφορικά με την                     

οργάνωση του εν λόγω κλάδου.   

3. Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέσεις Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών και       

Λογιστή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022 

        (Αρ. Φακ. 23.03.059.082-2022)   

         Σκοπός των κανονισμών είναι η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις πιο πάνω 

θέσεις, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να αποφευχθούν παρερμηνείες κατά την 

εφαρμογή τους, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Η υποεπιτροπή, ύστερα από μελέτη των κανονισμών, αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως την 

προώθηση προς έγκρισή τους στην ολομέλεια του σώματος, αφού προηγουμένως 

τοποθετηθεί επί αυτών σε επόμενη συνεδρία της. 

 

Γραμματεία Υποεπιτροπής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

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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