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Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 
1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

1 του 1990 
71 του 1991 
211 του 1991 

27(1) του 1994 
83(1) του 1995. 

99 του 1985 
122 του 1985 
26 του 1991. 

Αριθμός 107(1) του 1995 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 

Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 1995. 
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει άλλη ερμη

νεία

«αρμόδια αρχή» σημαίνει— 
(α) Αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία για την οποία τυγχάνουν 

εφαρμογής οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 
1995, την αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 των 
νόμων αυτών 

(β) αναφορικά με νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημόσιου δικαίου, 
το Γενικό Διευθυντή του ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του· 

(γ) αναφορικά με την Αστυνομία, τον Αρχηγό της Αστυνομίας ή 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του· 

(δ) αναφορικά με τους δήμους, το δήμαρχο ή εξουσιοδοτημένο αντι

πρόσωπο του· και 
(ε) αναφορικά με τα συμβούλια αποχετεύσεων, τον Πρόεδρο ή εξου

σιοδοτημένο αντιπρόσωπο του· 
«γραπτές εξετάσεις» περιλαμβάνει και εξετάσεις της ικανότητας υποψη

φίου για χειρισμό μηχανικών, ηλεκτρονικών και άλλων τεχνικών μέσων, 
όπου αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης· 

«δημόσια υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία υπαγόμενη στη Δημοκρατία, 
εξαιρουμένης της υπηρεσίας στο στρατό, στην Εθνική Φρουρά και στη δη

μόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, περιλαμβανομένης της υπηρεσίας στους δή

μους, στα συμβούλια αποχετεύσεων, στην αστυνομία, στην Αρχή Τηλεπι

κοινωνιών Κύπρου, στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, στο Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου και σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο δημόσιου δι

καίου ή άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου άνευ νομικής προσωπικότητας, 
που έχει ιδρυθεί ή ιδρύεται προς το δημόσιο συμφέρον με νόμο, αλλά δεν 
περιλαμβάνει υπηρεσία εργατών ή υπηρεσία προσώπων των οποίων η 
αμοιβή υπολογίζεται σε ημερήσια βάση ή υπηρεσία προσώπων τα οποία 
προσλαμβάνονται σε έκτακτη βάση δυνάμει των περί Προσλήψεως Εκτά

κτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική) Υπηρεσία Νόμων 
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«διορίζουσα αρχή» σημαίνει το διοικητικό όργανο το οποίο, με βάση 
τους εκάστοτε σε ισχύ οικείους νόμους, είναι αρμόδιο να διενεργεί διορι

σμούς στη θέση· 
«θέση» σημαίνει οποιαδήποτε θέση πρώτου διορισμού στη δημόσια υπη

ρεσία, που το εκάστοτε ανώτατο όριο της μισθολογικής κλίμακας της δεν 
υπερβαίνει κατά εκατό λίρες Κύπρου το εκάστοτε ανώτατο όριο της κλίμα

κας Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, αλλά δεν περιλαμβάνει θέση πρώ

του διορισμού και προαγωγής. 
3.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου που Εφαρμογή 

αφορά τη δημόσια υπηρεσία, σε οποιαδήποτε διαδικασία για διορισμό σε Νόμου.6™ 
οποιαδήποτε θέση η επιλογή και ο διορισμός των υποψηφίων γίνεται σύμφω

να με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 
(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου υπερισχύουν των διατάξεων οποιου

δήποτε άλλου νόμου που ρυθμίζει θέματα αξιολόγησης και επιλογής υποψη

φίων για διορισμό σε θέση. 
(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου 

σχετικά με τη χρησιμοποίηση του Πίνακα για πλήρωση θέσεων που είναι 
κενές κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του και για πλήρωση θέσεων που κε

νώνονται κατά τη διάρκεια της ισχύος του Πίνακα, νοείται ότι οι διατάξεις 
του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τις διατάξεις 
οποιουδήποτε άλλου νόμου που ρυθμίζει ή αναφέρεται στο χρόνο και στον 
τρόπο έναρξης της διαδικασίας διορισμού σε θέση, στην προθεσμία και στον 
τύπο υποβολής υποψηφιοτήτων για διορισμό στη θέση, στα προσόντα των 
υποψηφίων και γενικά σε οποιοδήποτε θέμα άλλο από την αξιολόγηση των 
υποψηφίων για τη θέση και την επιλογή μεταξύ αυτών για διορισμό στη θέση. 

4.—(1) Επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο εδάφιο Κριτήρια 
(2) του παρόντος άρθρου, οι διορισμοί σε οποιαδήποτε θέση διενεργούνται με επι ογης' 
βάση τα αποτελέσματα γραπτής εξέτασης, η οποία διεξάγεται υποχρεωτικά σε 
κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα προφορικής εξέτασης, αν η διορίζουσα 
αρχή κρίνει αναγκαία τη διεξαγωγή της, τα προσόντα των υποψηφίων και την 
πείρα τους, που είναι σχετική με τα καθήκοντα της θέσης και την οποία τυχόν 
έχουν αποκτήσει υποψήφιοι άλλως ή διά εκτάκτου, προσωρινής, επί συμβάσει 
ή βάσει υπεράριθμου διορισμού απασχολήσεως στη δημόσια υπηρεσία. Η βα

ρύτητα που δίνεται στο καθένα από τα εν λόγω τέσσερα κριτήρια αποτιμάται 
σε μονάδες ως εξής: 

(α) Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης: 
0 έως 100 μονάδες— 

(β) αποτελέσματα προφορικής εξέτασης, αν έχει διεξαχθεί: 
0 έως 10 μονάδες· 

(γ) προσόντα που βάσει τυχόν διατάξεως νόμου ή κανονισμού ή του οι

κείου για τη θέση σχεδίου υπηρεσίας, αν υπάρχει, θεωρούνται πλεο

νέκτημα: 
0 έως 10 μονάδες· 
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(δ) άλλα ακαδημαϊκά προσόντα: 
0 έως 3 μονάδες· 

(ε) πείρα: 
0 έως 7 μονάδες. 

(2) Δυνάμει κανονισμών εκδιδομένων από το Υπουργικό Συμβούλιο μπο

ρεί, σε περίπτωση θέσης για την άσκηση των καθηκόντων της οποίας η προ

σωπικότητα, η εμφάνιση, η σωματική ρώμη, η επιδεξιότητα, η σωματική αρτι

μέλεια, τα εξειδικευμένα προσόντα ή άλλα κριτήρια τεχνικής κατάρτισης ή 
εξειδίκευσης αποτελούν σημαντικό παράγοντα, να διαφοροποιείται η βαρύτη

τα του καθενός από τα κριτήρια όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρό

ντος άρθρου και να προστίθεται αριθμός μονάδων για όσα κριτήρια δεν περι

λαμβάνονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου. 
(3) Κανονισμοί που γίνονται με βάση το άρθρο αυτό κατατίθενται στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν έπειτα από πάροδο εξήντα ημερών από αυτή 
την κατάθεση η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τους τροπο

ποιήσει ή τους ακυρώσει, στο σύνολο τους ή μερικώς, τότε οι Κανονισμοί 
αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της 
δημοσίευσης τους. Σε περίπτωση τροποποίησης τους, στο σύνολο τους ή μερι

κώς, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τότε δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί από αυτή, και τίθε

νται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης τους. 

Υπόψη 5.—(1) Όλες οι υποψηφιότητες, που θα έχουν υποβληθεί μέχρι το τέλος της 
στάσαςκτλ προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, παραδίδονται στη διορίζουσα 

αρχή, που εξετάζει ποιοι από τους υποψηφίους έχουν τα απαιτούμενα για 
διορισμό στη θέση προσόντα και ικανοποιούν και τις οποιεσδήποτε άλλες 
τυχόν προϋποθέσεις διορισμού. 

(2) Η διορίζουσα αρχή σε ημέρα που ανακοινώνει αναρτά στα γραφεία της 
κατάλογο υποψηφίων που ικανοποιούν τα εν λόγω προσόντα και προϋποθέ

σεις. Κατ' αμάχητον τεκμήριο όλοι οι υποψήφιοι θεωρούνται ότι έλαβαν 
γνώση του εν λόγω καταλόγου. 

(3) Όσοι από τους υποψηφίους δεν έχουν περιληφθεί στον κατάλογο δικαι

ούνται, μέσα σε επτά ημέρες από την ανάρτηση του, να ζητήσουν γραπτώς να 
πληροφορηθούν τους λόγους του αποκλεισμού τους. 

(4) Η διορίζουσα αρχή πληροφορεί γραπτώς όσους άσκησαν το δικαίωμα 
τους δυνάμει του εδαφίου (3) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήξη της προ

θεσμίας του πιο πάνω εδαφίου για τους λόγους του αποκλεισμού τους. 
Η ειδοποίηση θεωρείται κατ' αμάχητον τεκμήριο ότι παρελήφθη από εκεί

νον προς τον οποίον απευθύνεται μέσα σε τρεις ημέρες από την ταχυδρόμηση 
της στη διεύθυνση που ο υποψήφιος έδωσε. 

Εν πάση περιπτώσει οποτεδήποτε μέσα σε επτά ημέρες από τη λήξη της 
προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών κάθε υποψήφιος δικαιούται, αν θέλει, να 
ζητήσει και να λάβει προσωπικά με απόδειξη αντίγραφο της ειδοποίησης 
προς αυτόν από τα γραφεία της διορίζουσας αρχής. 
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(5) Μετά την κατά το εδάφιο (4) πληροφόρηση ο υποψήφιος δικαιούται, 
μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών 
του εδαφίου (4), να υποβάλει γραπτώς προς τη διορίζουσα αρχή τους 
οποιουσδήποτε λόγους διαφωνίας του. 

(6) Η διορίζουσα αρχή ακολούθως αποφασίζει για τους κατά το εδάφιο (5) 
λόγους διαφωνίας του υποψηφίου. Η διορίζουσα αρχή δικαιούται, παρά το 
ότι δεν έχει πεισθεί ότι η αρχική της απόφαση ήταν λανθασμένη, να επιτρέψει 
στον υποψήφιο να συμμετάσχει στην περαιτέρω διαδικασία, προειδοποιώντας 
τον ταυτόχρονα ότι τελικά θα αποκλεισθεί από τον Πίνακα ως μη προσοντού

χος ή ως μη ικανοποιών τις υπόλοιπες προϋποθέσεις διορισμού του. 
(7) Υποψήφιος, ο οποίος: 

(α) δεν άσκησε εμπρόθεσμα το δικαίωμα που του παρέχει το εδάφιο (3) ή 
(β) δεν άσκησε εμπρόθεσμα το δικαίωμα που του παρέχει το εδάφιο (5), 

θεωρείται κατ' αμάχητον τεκμήριο ότι εκούσια και ελεύθερα αποδέχθηκε τον 
αποκλεισμό του από τη διαδικασία επιλογής, για το λόγο ότι δεν είναι προσο

ντούχος ή ότι δεν ικανοποιεί οποιαδήποτε από τις τυχόν άλλες απαιτούμενες 
προϋποθέσεις διορισμού στη θέση. 

(8) Παράβαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις των προηγούμενων εδα

φίων του παρόντος άρθρου δεν παρέχει σε πρόσωπο που δεν είχε τα απαιτού

μενα προσόντα ή που δεν ικανοποιούσε οποιαδήποτε από τις άλλες προϋπο

θέσεις διορισμού στη θέση έννομο συμφέρον προσβολής της πράξης του 
διορισμού στη θέση αυτή. 

6.—(1) Η διορίζουσα αρχή, με ανακοίνωση της που δημοσιεύεται στην Επί Γραπτές 
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει σε γενικές γραμμές την ύλη σχε εξετασειζ· 
τικά με την οποία οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς και δημοσιοποιεί την 
απόφαση της αν θα διεξαχθεί προφορική εξέταση ή όχι. Η δημοσίευση για τη 
διεξαγωγή ή μη προφορικής εξέτασης γίνεται πριν από τη λήξη της προθε

σμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. 
(2) Ο τύπος, το περιεχόμενο και τα ερωτήματα των γραπτών εξετάσεων κα

θορίζονται— 
(α) στις περιπτώσεις όπου η διορίζουσα αρχή είναι η Επιτροπή Δημό

σιας Υπηρεσίας, όπως αυτή καθορίζεται στους περί Δημόσιας Υπη ι του 1990 
ρεσίας Νόμους, από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας· και 2ιι του ΐ99ΐ 

(β) σε κάθε άλλη περίπτωση από την οικεία αρμόδια αρχή. sY(ij του 1995. 
(3) Η διαδικασία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων θα είναι σύμφωνα με Παράρτημα, 

τις πρόνοιες του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου. 
7.—(1) Μετά το τέλος της διαδικασίας της γραπτής εξέτασης, καταρτίζεται Διαδικασία 

από την αρμόδια αρχή, με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, προ καταλόγου5 

καταρκτικός κατάλογος επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση, που στη συνέχεια επιτυχόντων. 
θα αναφέρεται ως «ο προκαταρκτικός κατάλογος», ο οποίος αποστέλλεται 
στη διορίζουσα αρχή. 

(2) Ο προκαταρκτικός κατάλογος θα περιλαμβάνει, κατά σειρά επιτυχίας 
στη γραπτή εξέταση, αριθμό επιτυχόντων υποψηφίων τετραπλάσιο των κενών 
θέσεων, εκτός αν ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων είναι μικρότερος, 
οπότε ο προκαταρκτικός κατάλογος θα περιλαμβάνει μόνο όσους πέτυχαν: 
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Νοείται ότι, αν υπάρχουν επιτυχόντες υποψήφιοι που ισοβαθμούν στη γρα
πτή εξέταση και η βαθμολογία που έχουν πάρει είναι τέτοια ώστε μόνο μερι
κοί από αυτούς να μπορούν να συμπεριληφθούν στον προκαταρκτικό κατάλο
γο για συμπλήρωση του τετραπλάσιου των κενών θέσεων, τότε περιλαμβάνο
νται στον προκαταρκτικό κατάλογο όλοι οι ισοβαθμίσαντες υποψήφιοι, ανε
ξάρτητα αν έτσι θα περιληφθεί στον προκαταρκτικό κατάλογο αριθμός υπο
ψηφίων μεγαλύτερος του τετραπλάσιου για κάθε θέση. 

(3) Ο προκαταρκτικός κατάλογος δημοσιοποιείται με ανακοίνωση για την 
έκδοση του και ανάρτηση του στα γραφεία της διορίζουσας αρχής. Οι υποψή
φιοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση προς τη διορίζουσα αρχή για 
οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση, 
μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ανάρτηση του προκαταρκτικού καταλόγου. 

(4) Η διορίζουσα αρχή, αφού ελέγξει τον προκαταρκτικό κατάλογο και 
αποφασίσει για τις ενστάσεις, καταρτίζει τον τελικό κατάλογο των επιτυχό
ντων στη γραπτή εξέταση κατά σειρά επιτυχίας: 

Νοείται ότι η διορίζουσα αρχή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση της, να 
περιλάβει στον τελικό κατάλογο και υποψηφίους που δεν περιλαμβάνονται 
στον προκαταρκτικό κατάλογο και οι οποίοι υπέβαλαν ένσταση με βάση το 
εδάφιο (3). 

(5) Η διορίζουσα αρχή προβαίνει στη συνέχεια στην προφορική εξέταση, αν 
η διεξαγωγή της είχε ήδη ανακοινωθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου 
(1) του άρθρου 6. Μετά τη διεξαγωγή της προφορικής εξέτασης ή όπου δε θα 
διεξαχθεί τέτοια εξέταση, η διορίζουσα αρχή απονέμει στους υποψηφίους που 
περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις 
τις υπόλοιπες μονάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (β), (γ), 
(δ) και (ε) εδαφίου (1) του άρθρου 4 και/ή του εδαφίου (2) του άρθρου 4, ανά
λογα με την περίπτωση: 

Νοείται ότι η απόφαση της διορίζουσας αρχής αναφορικά με τις μονάδες 
που δίνει σε κάθε περίπτωση για την απόδοση ενός υποψηφίου στην προφορι
κή εξέταση, αν έγινε, τα προσόντα και την πείρα του θα πρέπει να καταγράφε
ται πάντοτε στα πρακτικά. Οι τυχόν προσωπικές σημειώσεις των μελών της 
διορίζουσας αρχής σχετικά με την απόδοση των υποψηφίων στην προφορική 
εξέταση, αν έγινε, παραδίδονται από τα μέλη αμέσως μετά το πέρας της διαδι
κασίας πλήρωσης των θέσεων και αποτελούν μέρος του οικείου φακέλου. 

(6)(α) Μετά τη συμπλήρωση της απονομής των μονάδων από τη διορίζουσα 
αρχή και αφού αυτές προστεθούν στις μονάδες που οι υποψήφιοι έλαβαν 
στον τελικό κατάλογο των επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, η διορίζουσα 
αρχή καταρτίζει Πίνακα (ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο Πίνα
κας»), όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι, κατά σειρά συνολικών μονάδων 
που ο καθένας από αυτούς συγκέντρωσε, έτσι ώστε, τηρουμένων των διατάξε
ων της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, πρώτος στη σειρά να είναι ο 
υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό συνολικών μονάδων. Ο Πίνακας αναρ
τάται στα γραφεία της διορίζουσας αρχής και, με την επιφύλαξη της παρα
γράφου (γ) του εδαφίου (7) του παρόντος άρθρου, τίθεται σε ισχύ από την 
ημέρα της εν λόγω αναρτήσεως. 
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(β) Κατά το δυνάμει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου καταρτι

σμό του Πίνακα εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις των περί Επαγγελ

ματικής Αποκατάστασης των Αναπήρων και των Εξαρτωμένων των Πεσό 53(ΐ)τουΐ992 
ντων, Αγνοουμένων, Αναπήρων και Εγκλωβισμένων Νόμων. 38(ΐ)του 1994. 

(γ) Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τον 
ίδιο αριθμό μονάδων, αποφασίζει για τη σειρά αναγραφής τους στον Πίνακα, 
με αιτιολογημένη απόφαση της, η διορίζουσα αρχή. 

(7)(α) Ο Πίνακας χρησιμοποιείται από τη διορίζουσα αρχή για την πλήρω

ση— 
(i) Θέσεων που είναι κενές κατά την ημέρα ενάρξεως της ισχύος του· 

και 
(ϋ) θέσεων που κενούνται μετά την ημέρα αναρτήσεως του σύμφωνα με 

το εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου και μέσα σε περίοδο ενός έτους 
από την εν λόγω ανάρτηση. 

(β) Ο Πίνακας παύει να ισχύει μετά την παρέλευση ενός έτους από την ημε

ρομηνία αναρτήσεως του, σύμφωνα με το εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου. 
(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πίνακας ο καταρτισθείς βάσει του πα

ρόντος Νόμου αναρτηθεί βάσει των διατάξεων του εδαφίου (6) του παρόντος 
άρθρου κατά τη διάρκεια ισχύος του, βάσει της παραγράφου (β) του παρόντος 
εδαφίου, προηγούμενου Πίνακα, ο νέος Πίνακας τίθεται σε ισχύ, χωρίς επηρε

ασμό της διατάξεως του εδαφίου (7)(α)(ϋ) ανωτέρω, από της αμέσως επομέ

νης ημέρας της ημερομηνίας λήξεως της ισχύος του προηγούμενου αυτού Πί

νακα. 
(8)(α) Η διορίζουσα αρχή προβαίνει στην πλήρωση των εκάστοτε κενών θέ

σεων με την προσφορά διορισμού σ' αυτές στους υποψηφίους κατά τη σειρά 
κατάταξης τους στον Πίνακα και μέχρι τη συμπλήρωση των κενών θέσεων: 

Νοείται ότι η διορίζουσα αρχή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση της, να 
μην προχωρήσει στην πλήρωση των θέσεων ή ορισμένων απ' αυτές, αν κρίνει 
ότι ο υποψήφιος που έχει σειρά διορισμού δεν είναι κατάλληλος για διορι

σμό. 
(β) Υποψήφιος ο οποίος δεν αποδέχθηκε διορισμό σε θέση που του προ

σφέρθηκε με βάση την παράγραφο (α) ανωτέρω διαγράφεται από τον Πίνακα. 
(γ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (7), αν όλοι οι υποψήφιοι 

που περιλαμβάνονται στον Πίνακα διοριστούν ή διαγραφούν και υπάρχουν 
ακόμα κενές θέσεις ή σε περίπτωση απόφασης να μην πληρωθεί θέση σύμφω

να με την επιφύλαξη της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, η διαδικα

σία καταρτισμού Πίνακα αρχίζει εκ νέου. 
(9) Κανένας δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα, εκτός αν κατέχει τα προσό

ντα και ικανοποιεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται από νόμο, 
κανονισμό ή σχέδιο υπηρεσίας για το διορισμό του στη θέση, στην οποία αντι

στοιχεί ο Πίνακας, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για 
τη θέση και κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του Πίνακα και κανένας δε διο

ρίζεται σε θέση αν δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα και αν δεν κατέχει τα εν 
λόγω προσόντα και προϋποθέσεις κατά το χρόνο που προσφέρεται σ' αυτόν ο 
διορισμός. 
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Μεταβατικές 
διατάξεις. 

Καθορισμός 
καταλόγου 
ερωτήσεων. 

Καταρτισμός 
καταλόγου 
ερωτήσεων. 

8.—(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται και σε διαδικασίες για διορισμό σε 
θέσεις που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόμου και το όργανο ενώπιον του οποίου βρίσκονταν κατά την ημερομηνία 
αυτή οι εν λόγω διαδικασίες αναπέμπει το θέμα στην αρμόδια αρχή για έναρ
ξη της βάσει του παρόντος Νόμου διαδικασίας: 

Νοείται ότι υποψήφιοι θα θεωρούνται μόνο όσοι είχαν υποβάλει εμπρόθε
σμα αίτηση και είχαν τα προσόντα και ικανοποιούσαν όλες τις άλλες προϋπο
θέσεις διορισμού που προβλέπονταν από νόμο, κανονισμό ή σχέδιο υπηρε
σίας για τη θέση αυτή κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των εν λόγω 
αιτήσεων. 

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται 
σε διαδικασίες που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου και αν, με βάση την υφιστάμενη διαδικασία, έχουν ήδη διε
ξαχθεί γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Αρθρο 6(3) 

1.—(1) Όπου από νόμο, κανονισμό ή σχέδιο υπηρεσίας απαιτούνται γνώ
σεις ή ειδικότητες, τα τρία τέταρτα τουλάχιστον των ερωτήσεων θα αφορούν 
τέτοιες γνώσεις ή ειδικότητες. Αν ο αριθμός που προκύπτει δεν παρέχει ακέ
ραιο αριθμό, τότε ισχύει ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Για τις 
υπόλοιπες ερωτήσεις ισχύουν κατ' αναλογία οι διατάξεις της υποπαραγρά
φου (2). 

(2) Όπου από νόμο, κανονισμό ή σχέδιο υπηρεσίας δεν απαιτούνται γνώ
σεις ή ειδικότητες ως η υποπαράγραφος (1), οι ερωτήσεις αποβλέπουν στη δο
κιμασία των γενικών γνώσεων, της γενικής καλλιέργειας και της ικανότητας 
κρίσης των υποψηφίων. 

(3) Η αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ανάλογα με την 
περίπτωση, με απόφαση της καθορίζει το συνολικό αριθμό των ερωτήσεων. 

(4) Όπου η εξέταση αφορά ικανότητα ή και ικανότητα χειρισμού μηχανι
κών, ηλεκτρονικών ή άλλων τεχνικών μέσων, η εξέταση σχετικά με τα θέματα 
αυτά καθορίζεται κατά τρόπο που να περιλαμβάνει τη χρήση από τους υπο
ψηφίους των αντίστοιχων μέσων. 

2.—(1) Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαρα
γράφου (1) της παραγράφου 1, καταρτίζονται από την αρμόδια αρχή ή την 
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, δύο κατάλογοι 
ερωτήσεων, ο ένας από τους οποίους θα περιέχει τις ερωτήσεις αναφορικά με 
τις απαιτούμενες από το νόμο, κανονισμό ή σχέδιο υπηρεσίας γνώσεις ή ειδι
κότητες και ο άλλος τις ερωτήσεις στα θέματα που καθορίζονται στην υποπα
ράγραφο (2) της παραγράφου 1. 

(2) Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η υποπαράγραφος (2) της παρα
γράφου 1, καταρτίζεται ένας κατάλογος ερωτήσεων. 

(3) Στις περιπτώσεις εφαρμογής της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 
1, ο κατάλογος που περιέχει τις ερωτήσεις που αφορούν τις απαιτούμενες 
από το νόμο, κανονισμό ή σχέδιο υπηρεσίας γνώσεις ή ειδικότητες περιέχει 
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τριπλάσιο αριθμό του συνόλου των ερωτήσεων που θα υποβληθούν σχετικά 
με τις εν λόγω γνώσεις ή ειδικότητες και ο κατάλογος που περιέχει, τις υπό
λοιπες ερωτήσεις περιέχει τριπλάσιο αριθμό του συνόλου των εν λόγω ερωτή
σεων που θα υποβληθούν. 

(4) Στις περιπτώσεις εφαρμογής της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου 1, ο 
κατάλογος που περιέχει τις ερωτήσεις περιέχει τριπλάσιο αριθμό του συνό
λου των ερωτήσεων που θα υποβληθούν. 

(5) Ο κατάλογος ή οι κατάλογοι των ερωτήσεων, ανάλογα με την περίπτω
ση, ετοιμάζονται μέσα στις τελευταίες δύο μέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων, φυλάσσονται από την αρμόδια αρχή ή 
την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, και είναι 
απόρρητοι. 

(6) Μέσα στις τρεις ώρες πριν από τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων, 
η αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτω
ση, στην παρουσία τουλάχιστον των δύο αμέσως επόμενων σε ιεραρχία λει
τουργών της ή δύο μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ανάλογα με 
την περίπτωση, και της ιδιαιτέρας γραμματέως της ή του Γραμματέα της Επι
τροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, διεξάγουν κλήρωση 
του αριθμού των ερωτήσεων που θα υποβληθούν στις γραπτές εξετάσεις: 

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις όπου έχουν καταρτιστεί δύο κατάλογοι ερω
τήσεων, η κλήρωση διεξάγεται χωριστά για κάθε κατάλογο. 

(7) Στην κληρωτίδα υπάρχουν μόνο αριθμοί, καθένας από τους οποίους 
αντιστοιχεί σε μια ερώτηση του καταλόγου ή των καταλόγων. 

(8) Αμέσως μετά τη συμπλήρωση της κλήρωσης των αριθμών, η γραμματέ
ας ή ο Γραμματέας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ανάλογα με την περί
πτωση, καταγράφει τους αριθμούς και στη συνέχεια, αφού πάρει από την αρ
μόδια αρχή ή την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, 
τον κατάλογο ή τους καταλόγους των ερωτήσεων, ανάλογα με την περίπτωση, 
καταγράφει σε έντυπο τις αντίστοιχες στους κληρωθέντες αριθμούς ερωτή
σεις. 

(9) Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος των λειτουργών ή των 
αξιωματούχων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (6) ή της ιδιαιτέρας 
γραμματέως ή του Γραμματέα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ανάλογα 
με την περίπτωση, η αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ανάλο
γα με την περίπτωση, ορίζει αντικαταστάτη τους. 

3.—(1) Το κείμενο των γραπτών ερωτήσεων που καταρτίζεται σύφμωνα με Διεξαγωγή 
τα πιο πάνω παραδίδεται στους υποψηφίους με την έναρξη των γραπτών εξε ̂ έτασηςΧη 

τάσεων. 
(2) Οι υποψήφιοι απαντούν στις ερωτήσεις του γραπτού κειμένου πάνω σε 

άσπρη κόλλα, όπου το όνομα, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία τους είναι 
καλυμμένα με τρόπο που να είναι αδύνατη η διαπίστωση τους από τον εξετα
στή. 

(3) Οι κόλλες πάνω στις οποίες ο υποψήφιος γράφει τις απαντήσεις του 
δεν περιέχουν κανένα διακριτικό στοιχείο από το οποίο είναι δυνατό να δια
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πιστωθεί η ταυτότητα του. Οι κόλλες αυτές θα έχουν στο πάνω μέρος ειδικό 
αυτοκόλλητο μιας χρήσης, ώστε τα στοιχεία της ταυτότητας του διαγωνιζόμε
νου και ο αριθμός του να καλύπτονται. Ο υπεύθυνος επιτηρητής υπογράφει 
γράφει τις κόλλες με τρόπο π ο υ μέρος της υπογραφής του θα επεκτείνεται και 
στο αυτοκόλλητο. 

(4) Κάθε γραπτό κείμενο που έχει οποιοδήποτε διακριτικό στοιχείο ή 
τρόπο γραφής που μπορεί να οδηγήσει στη διαπίστωση της ταυτότητας του 
υποψηφίου θεωρείται άκυρο, δεν εξετάζεται και δε βαθμολογείται, αλλά φυ
λάσσεται και αποτελεί μέρος του διοικητικού φακέλου της όλης διαδικασίας. 

Επιτήρηση. 4.—(1) Την προηγούμενη της διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων ορίζο
νται με κλήρωση ανάμεσα στους λειτουργούς της αρμόδιας αρχής ή τους 
αξιωματούχους ή τους λειτουργούς της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ανά
λογα με την περίπτωση, που κατέχουν θέση μισθολογικά ανώτερη από τη θέση 
για την οποία διεξάγονται οι γραπτές εξετάσεις, αν αυτό είναι πρακτικά δυ
νατό, τόσοι λειτουργοί όσοι κρίνονται αναγκαίοι για κάθε περίπτωση από 
την αρμόδια αρχή ή την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ανάλογα με την περί
πτωση, για να εκτελούν καθήκοντα επιτηρητή στη διάρκεια των γραπτών εξε
τάσεων. 

(2) Υποψήφιος που επισημαίνεται από τον επιτηρητή ότι έχει στην κατοχή 
του μη επιτρεπόμενα για όλους τους υποψηφίους βοηθήματα ή σημειώσεις 
που είναι δυνατό να τον βοηθήσουν στις εξετάσεις ή που συλλαμβάνεται να 
αντιγράφει ή να βοηθάται από άλλους εξεταζόμενους ή άλλο πρόσωπο ή που 
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δολιεύεται στις εξετάσεις αποκλείεται από τις 
εξετάσεις και το γραπτό κείμενο του ακυρώνεται ή θεωρείται ότι δεν υπόκει
ται σε εξέταση ή βαθμολογία; αλλά φυλάσσεται και αποτελεί μέρος του διοι
κητικού φακέλου της όλης διαδικασίας: 

Νοείται ότι είναι δυνατό εκ των προτέρων να επιτραπεί σε συγκεκριμένη 
εξέταση η χρήση βοηθημάτων τα οποία θα καθορίζονται. 

Διόρθωση 5.—(1) Έγκαιρα η αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ανά
γραπτων. \0ya με τ η ν περίπτωση, εξασφαλίζει κατάλογο διορθωτών, που κατέχουν σχε

τική πείρα, ανάλογο με τον αριθμό των εξεταζομένων και σε κάθε περίπτωση 
σε αριθμό τριπλάσιο από τον αριθμό που απαιτείται. 

(2) Την ημέρα των γραπτών εξετάσεων και αμέσως μετά την κλήρωση των 
θεμάτων, όπως προνοείται στην υποπαράγραφο (6) της παραγράφου (1) πιο 
πάνω, κληρώνονται οι διορθωτές των κειμένων των γραπτών εξετάσεων, 
στους οποίους παραδίδονται τα κείμενα για διόρθωση και βαθμολόγηση, μέσα 
σε κλειστό φάκελο, αμέσως μετά τη συμπλήρωση των γραπτών εξετάσεων. 

(3) Απαγορεύεται ο διορισμός διορθωτή, αν αυτός έχει με οποιοδήποτε 
τρόπο αναμιχθεί στη σύνταξη των καταλόγων των ερωτήσεων. 

(4) Κάθε γραπτό κείμενο διορθώνεται από δύο διορθωτές ξεχωριστά. Στη 
συνέχεια, αφού αριθμηθούν τα γραπτά κείμενα, οι διορθωτές καταρτίζουν 
από κοινού κατάλογο της βαθμολογίας. 

(5) Ο βαθμός που δίνεται στον κάθε υποψήφιο είναι ο μέσος όρος που δό

θηκε από τους δύο διορθωτές. Σε περίπτωση που η βαθμολογία των δύο διορ

θωτών διαφέρει περισσότερο από δέκα εκατοστιαίες μονάδες, τότε το γραπτό 
βαθμολογείται από τρίτο διορθωτή, ο οποίος επίσης κληρώνεται και η βαθμο

λογία του θεωρείται η τελική. 
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(6) Ο κατάλογος που καταρτίζουν οι διορθωτές, σύμφωνα με τα πιο πάνω, 
παραδίδεται στην αρμόδια αρχή ή στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ανά
λογα με την περίπτωση, σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που ανακοινώ
νεται. 

(7) Αμέσως με την παράδοση του καταλόγου αποκαλύπτεται η ταυτότητα 
των διαγωνισθέντων με την αποκόλληση της αυτοκόλλητης ταινίας και κα
ταρτίζεται ο ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων που πέτυχαν. Επιτυχό
ντες υποψήφιοι θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν βαθμολογία πάνω 
από το 50% των βαθμών που αντιστοιχούν στη γραπτή εξέταση. Ο κατάλογος 
αυτός ανακοινώνεται δημόσια. 


