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

 

       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
 
    6(Ι) του 1998 
  73(Ι) του 1998 
  52(Ι) του 2001. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιολόγησης 

Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 

Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2001 (που στη συνέχεια θα 

αναφέρονται 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 του 1998 

έως 2006. 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 
 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως:   
 

(α)  Με τη διαγραφή, από την παράγραφο (α) του ορισμού 

του όρου «αρμόδια αρχή», των λέξεων και αριθμών «του 

1990 έως (Αρ. 2) του 1996» (δεύτερη γραμμή)˙ 

 

(β) με την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου 

«αρμόδια υπηρεσία», των λέξεων και αριθμών «του 1990 

έως (Αρ. 2) του 1996, σημαίνει την Υπηρεσία» (τρίτη και 

τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «σημαίνει το Τμήμα»˙ 

 

(γ) με τη διαγραφή, από τον ορισμό του όρου «Ειδική 

Επιτροπή», των λέξεων και αριθμών «του 1990 έως (Αρ. 

2) του 1996» (τέταρτη γραμμή)˙ 

 

(δ) με τη διαγραφή, από τον ορισμό του όρου «Ειδική 

Τριμελής Επιτροπή», των λέξεων και αριθμών «του 1990 

έως (Αρ. 2) του 1996» (πέμπτη γραμμή)˙ 
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(ε) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «θέση» με 

τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«‘θέση’ σημαίνει -  

 

(α) θέση εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, της οποίας 

η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 

του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτή ισχύει 

κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του  περί 

97(Ι) του 2006   Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 

Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικού) Νόμου του 

2006, για την οποία απαιτείται, ως βασικό 

προσόν, απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή 

δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου 

σπουδών, και  

 

(β) θέση εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, της οποίας 

η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 

του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτή ισχύει 

κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν 

λόγω Νόμου, για την οποία απαιτείται ως βασικό 

προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο 

προσόν, 

 

όπως καθορίζεται σε αντίστοιχους σχετικούς καταλόγους 

που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 

έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2Α˙»˙ και 

 
 (στ) με την προσθήκη σ’ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική 

σειρά, του ακόλουθου νέου ορισμού:  

 
  

 
               1 του 1990 

«‘οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι’ 

σημαίνει τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
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              71 του 1991 

            211 του 1991 

    27(Ι) του 1994 

    83(Ι) του 1995      

    60(Ι) του 1996         

109(Ι) του 1996 

    69(Ι) του 2000                   

156(Ι) του 2000 

    4(Ι) του 2001 

  94(Ι) του 2003        

128(Ι) του 2003     

183(Ι) του 2003 

  31(Ι) του 2004     

218(Ι) του 2004 

  68(Ι) του 2005 

  79(Ι) του 2005       

105(Ι) του 2005. 

 

Νόμους του 1990 έως (Αρ. 3) του 2005, 

όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθιστώνται˙». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέου άρθρου. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την, αμέσως μετά το άρθρο 

2 αυτού, προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 
 «Κατάθεση καταλόγων 

θέσεων στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. 

2Α. (1) Οι κατάλογοι θέσεων που 

προβλέπονται στον ορισμό του όρου «θέση» 

του άρθρου 2, κατατίθενται για έγκριση στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων κάθε έτος, 

τουλάχιστον τέσσερεις μήνες πριν από την 

ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. 

 

      (2)  Σε αντίστοιχους ξεχωριστούς 

καταλόγους, οι οποίοι επίσης κατατίθενται 

για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

κάθε έτος, εμφαίνονται οι θέσεις με την ίδια 

μισθοδοσία, για τις οποίες διεξάγεται ειδική 

γραπτή εξέταση από τις οικείες 

Συμβουλευτικές Επιτροπές, που συνιστώνται 

με βάση τις διατάξεις των περί Δημόσιας 

Υπηρεσίας Νόμων. 
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      (3) Το περιεχόμενο της ειδικής γραπτής 

εξέτασης, που προβλέπεται στο εδάφιο (2), 

καθορίζεται από τις οικείες Συμβουλευτικές 

Επιτροπές και περιλαμβάνει ειδικό θέμα, 

ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που 

απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, η επιλογή, 

όμως, για διορισμό γίνεται με βάση τις 

διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3. 

 

 (4) Για την πλήρωση θέσης που τυχόν 

δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους που 

προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2), 

ακολουθούνται οι διατάξεις των περί 

Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων. 

 

 (5) Για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια 

υπηρεσία, για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι 

περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι, δεν 

απαιτείται η κατάθεση στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων των καταλόγων που 

προβλέπονται από τα εδάφια (1) και (2), 

εκτός αν υπάρχουν θέσεις, για τις οποίες δεν 

μπορεί να διεξάγεται γραπτή εξέταση, 

οπόταν ενημερώνεται σχετικά η Βουλή των 

Αντιπροσώπων, τόσο αναφορικά με τις 

θέσεις, όσο και αναφορικά με τους λόγους, 

για τους οποίους δεν μπορεί να διεξάγεται 

γραπτή εξέταση.». 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο:  
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«(1) (α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου 

νόμου που αφορά τη δημόσια υπηρεσία και, τηρουμένου 

του περί Προσλήψεως Εκπαιδευομένων Τυφλών 

Τηλεφωνητών στη Θέση Τηλεφωνητή στη Δημόσια και 

Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, χωρίς όμως 

να επηρεάζονται οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του 

παρόντος άρθρου, σε οποιαδήποτε διαδικασία για 

διορισμό σε θέση στη δημόσια υπηρεσία, η επιλογή και ο 

διορισμός των υποψηφίων γίνονται με βάση - 

 

(i) τα αποτελέσματα γραπτής εξέτασης,  

 

(ii) τα αποτελέσματα προφορικής εξέτασης, εφόσον 

αυτή κριθεί αναγκαία από τη διορίζουσα αρχή, 

έστω και αν δεν επιβάλλει την προφορική εξέταση 

ο οικείος νόμος,  

 

(iii) τα προσόντα, που με βάση τυχόν διατάξεις νόμου 

ή κανονισμού ή του οικείου για τη θέση σχεδίου 

υπηρεσίας, θεωρούνται ως πλεονέκτημα,  

 

(iv) άλλα ακαδημαϊκά προσόντα, 

 

(v) την πείρα που είναι σχετική με τα καθήκοντα της 

θέσης, και  

 

(vi) την αξιολόγηση του οικείου Προϊσταμένου 

Τμήματος ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του.  

 

    (β) Η βαρύτητα που δίδεται από τη διορίζουσα αρχή 

στο καθένα από τα κριτήρια, που καθορίζονται στην 

παράγραφο (α), αποτιμάται σε μονάδες ως ακολούθως: 
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(i) Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης: σύνολο 

μονάδων, με ανώτατο όριο τις 100 μονάδες˙ 

 

(ii) αποτελέσματα προφορικής εξέτασης, αν έχει 

διεξαχθεί: 0 έως 20 μονάδες˙ 

 

(iii) προσόντα που, με βάση τυχόν διατάξεις νόμου ή 

κανονισμού ή του οικείου για τη θέση σχεδίου 

υπηρεσίας, θεωρούνται ως πλεονέκτημα: 0 έως 5 

μονάδες˙ 

 

(iv) άλλα ακαδημαϊκά προσόντα: 0 έως 3 μονάδες˙ 

 

(v) πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης: 0 έως 5 

μονάδες: 

 

  Νοείται ότι οι μονάδες αυτές απονέμονται 

ανάλογα με τα χρόνια της ευδόκιμης πείρας και το 

βάρος που η διορίζουσα αρχή ή το αρμόδιο 

όργανο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του 

άρθρου 6 του παρόντος Νόμου αποδίδει στο 

σχετικό πιστοποιητικό υπηρεσίας˙ και 

 

(vi) αξιολόγηση οικείου Προϊσταμένου Τμήματος ή 

εξουσιοδοτημένου λειτουργού του:  0 έως 5 

μονάδες.»˙ και  

 
 (β) με τη διαγραφή, από τις παραγράφους (α) και (β) του 

εδαφίου (5) αυτού, των λέξεων και των αριθμών «του 1990 

έως (Αρ. 2) του 1996» (δεύτερη γραμμή και στις δύο 

παραγράφους). 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 4 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται 
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του βασικού 
νόμου. 

με τη διαγραφή απ’ αυτό των λέξεων και των αριθμών «του 1990 

έως (Αρ. 2) του 1996» (δεύτερη γραμμή).  

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

6. Τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου 

τροποποιούνται  με τη διαγραφή απ’ αυτό της φράσης  «του 1990 

έως (Αρ. 2) του 1996», όπου αυτή απαντάται.  

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 
 
 
 

7. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (3) αυτού της 

λέξης «τετραπλάσιο» (πέμπτη γραμμή), από τη λέξη 

«τριπλάσιο»˙ 

 

(β) με την αντικατάσταση, από την επιφύλαξη του εδαφίου 

(3) αυτού, της λέξης «τετραπλάσιου» (τρίτη γραμμή) με 

τη λέξη «τριπλάσιου», και της λέξης «τετραπλάσιο» 

(πέμπτη γραμμή) με τη λέξη «τριπλάσιο»˙ 

 

(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού, της 

φράσης «των παραγράφων (β), (γ), (δ) και (ε)» (τέταρτη 

και πέμπτη γραμμή) από τη φράση «των 

υποπαραγράφων (ii), (iii), (iv), (v) και (vi) της 

παραγράφου (β)»˙ 

 

(δ) με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη του εδαφίου (4) 

αυτού, της φράσης «τα προσόντα και την πείρα του,» 

(τέταρτη γραμμή) από τη φράση «τα προσόντα, την 

πείρα του και την αξιολόγηση του οικείου Προϊσταμένου 

Τμήματος ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του,»˙ 

 
 (ε) με την αντικατάσταση, από την παράγραφο (α) του 

εδαφίου (5) αυτού, της φράσης «παραγράφους (β), (γ), 

(δ) και (ε)» (τρίτη γραμμή), από τη φράση 
«υποπαραγράφους (ii), (iii), (iv), (v) και (vi) της 
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παραγράφου (β)»˙ 

 

(στ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (6) 

αυτού, των λέξεων και των αριθμών «του 1990 έως (Αρ. 

2) του 1996» (δεύτερη γραμμή)˙  

 

(ζ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του 

εδαφίου (6) αυτού, της λέξης και του αριθμού 

«υποπαραγράφου (ii)» (δεύτερη γραμμή), από τη λέξη 

«παραγράφου»˙ 

 
 (η) με τη διαγραφή, από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (6) 

αυτού, των λέξεων και των αριθμών «του 1990 έως (Αρ. 

2) του 1996» (δεύτερη γραμμή)˙ 

 

(θ) με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη του εδαφίου (8) 

αυτού, της φράσης «την υποβολή των αιτήσεων» (τρίτη 

γραμμή), από τη φράση «τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων». 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με τη διαγραφή απ’ αυτό των λέξεων και των αριθμών «του 1990 

έως (Αρ. 2) του 1996» (δεύτερη γραμμή). 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 
 

9. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση απ’ αυτό της λέξης και των αριθμών «1995 και 

1997», όπου αυτοί απαντώνται, από τη λέξη και τους αριθμούς 

«1998 έως 2001». 

 
Τροποποίηση του   
Παραρτήματος του 
βασικού νόμου. 

10. Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (1) της 

παραγράφου 2 αυτού των λέξεων και των αριθμών 
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«του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996» (δεύτερη και τρίτη 

γραμμή), με την αντικατάσταση από αυτή των λέξεων 

«της Υπηρεσίας» (πέμπτη γραμμή) από τις λέξεις «του 

Τμήματος» και με την προσθήκη, στο τέλος αυτής, 

(έβδομη γραμμή), των ακόλουθων φράσεων:  
 

«Στις συνεδρίες της Ειδικής Επιτροπής μπορεί να 

κληθούν πρόσωπα που έχουν εξειδικευμένες 

γνώσεις ή εμπειρίες, προκειμένου να 

συμβουλεύουν την Ειδική Επιτροπή σε θέματα 

των αρμοδιοτήτων της.  Η Ειδική Επιτροπή, με 

Κανονισμούς που εγκρίνονται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για έγκριση, ρυθμίζει κάθε θέμα 

που σχετίζεται με τη διοργάνωση της εξέτασης 

και το οποίο δε ρυθμίζεται στο παρόν 

Παράρτημα.». 

 
 (β) με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (3) της 

παραγράφου 2 αυτού της φράσης «του 1990 έως (Αρ. 

2) του 1996», όπου αυτή απαντάται.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου 4 αυτού από 

την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

«4. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει- 

 

(α) για θέση, της οποίας η αρχική κλίμακα δεν 

υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού 

μισθολογίου και για την οποία απαιτείται ως 

βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης 

παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού 

κύκλου σπουδών - 
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 (i)  νέα ελληνικά, 

 

(ii) αγγλικά ή και άλλη ξένη γλώσσα που θα 

καθορίσει η Ειδική Επιτροπή,  

 
 (iii) γενικές γνώσεις ή και μαθηματικά,  

 

(iv) ειδικό θέμα, ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις 

που απαιτούνται για ορισμένες θέσεις˙ και 

 

(β) για θέση, της οποίας η αρχική κλίμακα δεν 

υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού 

μισθολογίου, για την οποία απαιτείται ως βασικό 

προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο 

προσόν, θέματα που προκαθορίζονται από την 

Ειδική Επιτροπή.». 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aρ. Φακ.: 23.01.103.2006 
ΒΣΓ/ΜV  
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