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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, 6 Απριλίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.  

 (Πρόταση νόμου του κ. Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

του Δημοκρατικού Συναγερμού) 

         (Αρ. Φακ. 23.02.062.155-2021) 

  Η επιτροπή εξέτασε την πρόταση νόμου, η οποία 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. Η επιτροπή θα 

επανέλθει σε προσεχή συνεδρία της, ώστε να εξετάσει τυχόν προτεινόμενες 

τροπολογίες από μέλη του σώματος, προτού προωθήσει την εν λόγω πρόταση νόμου 

προς ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος. 



 

2. Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2021.  

(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και 

Επιτρόπου Διοικήσεως) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.127-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου παρουσία της 

επικεφαλής της Γραμματείας της Ειδικής Επιτροπής για το Πόθεν Έσχες της Βουλής.  

Η εν λόγω πρόταση νόμου, που τροποποιεί τον περί του Προέδρου, των Υπουργών 

και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) 

Νόμο, συνιστά ενοποίηση αριθμού προτάσεων νόμου οι οποίες είχαν κατατεθεί και 

συζητηθεί κατά την απελθούσα Βουλευτική Περίοδο. Ειδικότερα, στο κείμενο της 

πρότασης νόμου περιλήφθηκαν πρόνοιες των εν λόγω προτάσεων που έγιναν 

αποδεκτές από την επιτροπή υπό την παρούσα σύνθεσή της.  

Η εν λόγω πρόταση νόμου αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του υφιστάμενου 

νομοθετικού πλαισίου για το πόθεν έσχες και στην πλήρωση κενών και άλλων 

δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την πρακτική εφαρμογή του. Κατά τη 

συνεδρία ο πρόεδρος της επιτροπής προέβη σε ανακεφαλαίωση των συμπερασμάτων 

που προέκυψαν από τις συζητήσεις που έγιναν για το θέμα σε πέντε συνεδρίες της 

επιτροπής, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι χρήζει αναθεώρησης το κείμενο της 

υπό συζήτηση πρότασης νόμου, ώστε να ενσωματωθεί πρόνοια που αφορά στην 

υποβολή της προβλεπόμενης για τα υπόχρεα πρόσωπα δήλωσης ηλεκτρονικά και στη 

διασφάλιση ομοιομορφίας των υποβαλλόμενων στοιχείων της. Συζητήθηκαν επίσης 

επιμέρους θέματα, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του όλου συστήματος ελέγχου της 

ορθότητας του περιεχόμενου της δήλωσης και έγινε συζήτηση επί θεσμικών 

συνταγματικών ζητημάτων που άπτονται της ανάγκης διασφάλισης της διάκρισης των 

εξουσιών στο πλαίσιο της επιχειρούμενης τροποποίησης του νόμου.  

Η επιτροπή επιφυλάχτηκε να επανέλθει μετά την αναθεώρηση του σχεδίου νόμου και 

την υποβολή νέου κειμένου 

 σύμφωνα με τα πιο πάνω.  



 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως  

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

 

1.  Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

2. Ανδρέας Χριστοδούλου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 

 

Επιμέλεια 

 

1. Αντρέας Χειμωνίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Επικοινωνίας 

2. Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (αποσπ. στην ΥΚΕ) 

3. Γιάννα Χριστοφόρου, Πρώτη Στενογράφος Βουλής 
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