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Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 103(Ι) του 2021 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 

 ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2020 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

6(I) του 1998 
73(I) του 1998         
52(I) του 2001 

 97(I) του 2006     
106(I) του 2008 

69(I) του 2018 
137(I) του 2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 
Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιολόγησης 
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2020 (που στο εξής 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 2021. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 6  
του βασικού  
νόμου. 

2.  Το εδάφιο 3 του άρθρου 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο: 
 

  «(3) Μετά από την ετοιμασία του καταλόγου υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα, η 
διορίζουσα αρχή ή, ανάλογα με την περίπτωση, το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εδαφίου (2), καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σε προφορική 
εξέταση, εφόσον θεωρεί τη διεξαγωγή της αναγκαία, ως ακολούθως: 

  

  (α)  Σε περίπτωση κατά την οποία οι κενές θέσεις που έχουν δημοσιευθεί ή 
κενωθεί ή δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του 
οποίου έγινε η δημοσίευση είναι μέχρι τρεις (3), ο αριθμός των 
υποψηφίων που θα κληθεί σε προφορική εξέταση περιορίζεται στον 
τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευθεί ή κενωθεί ή 
δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου έγινε 
η δημοσίευση. 

    

  (β)  
 

Σε περίπτωση κατά την οποία οι κενές θέσεις που έχουν δημοσιευθεί ή 
κενωθεί ή δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του 
οποίου έγινε η δημοσίευση είναι από τέσσερις (4) έως είκοσι (20), ο 
αριθμός των υποψηφίων που θα κληθεί σε προφορική εξέταση 
περιορίζεται στον διπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευθεί ή 
κενωθεί ή δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του 
οποίου έγινε η δημοσίευση, αλλά οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε 
προφορική εξέταση, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να είναι λιγότεροι 
των δέκα (10). 

    

  (γ)  
 

Σε περίπτωση κατά την οποία οι κενές θέσεις που έχουν δημοσιευθεί ή 
κενωθεί ή δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του 
οποίου έγινε η δημοσίευση είναι από είκοσι μία (21) έως πενήντα (50), ο 
αριθμός των υποψηφίων που θα κληθεί σε προφορική εξέταση 
περιορίζεται στο γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 
αριθμού των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευθεί ή κενωθεί ή 
δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου έγινε 
η δημοσίευση επί ενάμιση 1.5, αλλά οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε 
συνέντευξη, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να είναι λιγότεροι των 
σαράντα (40):   

    

   Νοείται ότι, εάν στο γινόμενο περιλαμβάνεται δεκαδικός, ο οποίος 
είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μισής μονάδας, τότε καλείται και ο επόμενος 
σε αριθμό μονάδων υποψήφιος. 

    

  (δ) Σε περίπτωση κατά την οποία οι κενές θέσεις που έχουν δημοσιευθεί ή 
κενωθεί ή δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του 
οποίου έγινε η δημοσίευση είναι πενήντα μία (51) και άνω, ο αριθμός των 
υποψηφίων που θα κληθεί σε προφορική εξέταση περιορίζεται στο 



 
 

γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των 
κενών θέσεων που έχουν δημοσιευθεί ή κενωθεί ή δημιουργηθεί μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου έγινε η δημοσίευση επί 
1.25, αλλά οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε προφορική εξέταση σε 
καμία περίπτωση δεν δύναται να είναι λιγότεροι των εβδομήντα πέντε 
(75): 

    

   Νοείται ότι, εάν στο γινόμενο περιλαμβάνεται δεκαδικός, ο οποίος 
είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μισής μονάδας, τότε θα κληθεί σε 
συνέντευξη και ο επόμενος σε αριθμό μονάδων υποψήφιος. 

    

  
 
 
 

1 του 1990 
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 
96(Ι) του 2006 

107(Ι) του 2008 
137(Ι) του 2009 
194(Ι) του 2011 

78(Ι) του 2013 
7(Ι) του 2014 

21(Ι) του 2014 
100(Ι) του 2015 
148(Ι) του 2017 
151(Ι) του 2017 
152(Ι) του 2017 

98(Ι) του 2020 
136(Ι) του 2020. 

(ε) Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των επιτυχόντων αιτητών είναι 
μικρότερος του αριθμού που θα κληθεί σε προφορική εξέταση, σύμφωνα 
με τις παραγράφους (α) μέχρι (δ), ανάλογα με την περίπτωση, τότε για 
τη  Δημόσια Υπηρεσία  για  την οποία εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του 
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, καλούνται όλοι όσοι περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο των υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα, ενώ όσον 
αφορά άλλες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς όλοι οι επιτυχόντες στις γραπτές 
εξετάσεις:   

   Νοείται ότι, σε περίπτωση επιτυχόντων υποψηφίων οι οποίοι στη 
γραπτή εξέταση έχουν ισοβαθμίσει και των οποίων η βαθμολογία είναι 
τέτοια ώστε να μην είναι δυνατόν να κληθούν όλοι σε προφορική 
εξέταση, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπεται στις 
παραγράφους (α) μέχρι (δ), ανάλογα με την περίπτωση, καλούνται όλοι 
οι ισοβαθμήσαντες, ανεξαρτήτως του αριθμού των καλουμένων 
υποψηφίων.». 

   

Τροποποίηση 
του βασικού  
νόμου με την 
προσθήκη 
μεταβατικής 
διάταξης. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 12 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Ειδική  
διάταξη. 
103(Ι) του 2021. 

13.  Οι διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 
Υπηρεσία (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021- 

  (α) δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτού, οι οποίες 
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται βάσει των μέχρι τούδε 
προβλεπόμενων διαδικασιών∙ 

    



 
 

  (β) τυγχάνουν εφαρμογής για θέσεις που θα προκηρυχθούν από την 1η 
Ιανουαρίου 2022 και μετέπειτα.». 

 


