
Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 73(Ι) του 1998 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό 
στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί 
με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 
1998 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό 
στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι έως (Αρ. 2) του 1998. 

Συνοπτικός τίτλος.

6(Ι) του 1998.

2. Ο ορισμός του όρου «θέση» που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την αντικατάσταση από το τέλος του και πριν την πρώτη επιφύλαξη των 
δύο τελειών με τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης πρότασης: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του βασικού 

νόμου.

«Σε ξεχωριστό κατάλογο, ο οποίος εγκρίνεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων κάθε 
χρόνο, εμφαίνονται οι θέσεις με την ίδια μισθοδοσία για τις οποίες η γραπτή εξέταση 
διεξάγεται από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές με βάση τις διατάξεις του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου:». 

3. Η πρώτη επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 3 του βασικού 
νόμου αντικαθίσταται από την ακόλουθη επιφύλαξη: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του βασικού

«Νοείται ότι η πρώτη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης μπορεί να γίνει μέσα στο έτος 
1998, σε οποιαδήποτε περίοδο και ημερομηνία, όπως θα ορίζει η Ειδική Επιτροπή». 

νόμου.

4. Το εδάφιο (3) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση του κόμματος μετά τη λέξη «δημοσιευτεί» (πέμπτη γραμμή) με τελεία και 
την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας πρότασης: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 6 του βασικού 

νόμου.

«Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων αιτητών είναι μικρότερος, τότε 
αναφορικά με τη Δημόσια Υπηρεσία, για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, καλούνται όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση και αναφορικά με 
άλλες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς όλοι όσοι πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις.». 

5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο: Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του βασικού 

νόμου.«Μεταβατική 
διάταξη. 

8. Διαδικασία πλήρωσης θέσεων που έχει αρχίσει με την υποβολή των 
υποψηφίων σε γραπτή εξέταση πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης 
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1995 και 
1997, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με βάση τον ίδιο Νόμο: 

Νοείται ότι διαδικασίες για πλήρωση θέσεων οι οποίες έχουν αρχίσει 
πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου και για τις 
οποίες δεν έχει διεξαχθεί γραπτή εξέταση με 

107(Ι) του 1995  
39(Ι) του 1997. 
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 107(Ι) του 1995 
39(Ι) του 1997.  
1 του 1990  
71 του 1991  
221 του 1991  
27(Ι) του 1994  
83(Ι) του 1995  
60(Ι) του 1996 
109(Ι) του 1996. 

βάση τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 
Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1995 και 1997 ή του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου ολοκληρώνονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου, εφόσον οι θέσεις τις οποίες αφορούν περιλαμβάνονται στο σχετικό 
κατάλογο των θέσεων για τις οποίες διεξάγεται γραπτή εξέταση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.». 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος Νόμου. 

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από τις 30 Ιανουαρίου 1998. 
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