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α) Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων, μίας 

πρόσθετης κενής θέσης Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό 
Συμβούλιο.  

β) Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. 
Αρ. Απόφασης       (Αρ. Σημειώματος 75/2022).  
   93.345 

49. Το Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε με το Σημείωμα της 
Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75/2022 και  ημερ. 
4.7.2022, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, αποφάσισε: 
 
α) Να εγκρίνει την εξαίρεση από την απαγόρευση μίας κενής θέσης 

Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία 
δημιουργήθηκε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 
Νόμο (Αρ. 2) του 2022, για τις ανάγκες του Υφυπουργείου 
Πολιτισμού. 

 
β) Να εξουσιοδοτήσει τον Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου:  
 
  i) Να υποβάλει αίτημα προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 4(3) των περί της Απαγόρευσης 
Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 
2017, για την εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσής της 
για πλήρωση μίας θέσης Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό 
Συμβούλιο.  

 
  ii) Όπως, μετά από την εξασφάλιση της γραπτής 

συγκατάθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, να ζητήσει από την 
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας να προβεί, με βάση το 
άρθρο 34 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 
έως 2022, στις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρωση και 
των συνολικά έξι θέσεων Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό 
Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των πέντε θέσεων για 
τις οποίες έχει, ήδη, εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεση 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού. 

 
γ) Να καθορίσει όπως, τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση 

της μίας θέσης Γενικού Διευθυντή να είναι όλα όσα αναφέρονται 
στις παρ. (1) έως (5) των απαιτούμενων προσόντων του Σχεδίου 
Υπηρεσίας της θέσης Γενικού Διευθυντή. 
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δ) Να υποβάλει σύσταση, ως η Αρμόδια Αρχή για τους Γενικούς 

Διευθυντές, προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για 
αναπληρωτικό διορισμό της κας Αθηνάς Μιχαηλίδου, 
Διευθύντριας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, η οποία 
πληροί τα απαιτούμενα, από το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της 
θέσης Γενικού Διευθυντή, προσόντα, για εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης Γενικού Διευθυντή στο Υφυπουργείο 
Πολιτισμού, για την περίοδο από τις 7.7.2022 μέχρι την 
ημερομηνία τοποθέτησης μόνιμου Γενικού Διευθυντή στο εν 
λόγω Υφυπουργείο, όχι επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης 
της. 

 
  


