
 
 

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

 
                              H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός τίτλος. 
 
 
 
 
      6(Ι) του 1998 
    73(Ι) του 1998 
    52(Ι) του 2001 
    97(Ι) του 2006. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί 

Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 

Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων 

για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 

έως 2006 (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 2008. 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 6 
του βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 6 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την ένθεση, αμέσως μετά τη λέξη 

«δημοσιευτεί» και πριν από την τελεία (πέμπτη γραμμή), 

της φράσης «ή κενωθεί ή δημιουργηθεί μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου του έτους μέσα στο οποίο έγινε η 

δημοσίευση». 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣ/ΜΓ 
(23.01.049.125.2008) 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
 

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού 

νόμου κατά τρόπον ώστε ο αριθμός των υποψηφίων που εκάστοτε καλείται 

σε προφορική εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας να μην 

περιορίζεται στο τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, αλλά 

να είναι τριπλάσιος των θέσεων που έχουν δημοσιευτεί ή κενωθεί ή 

δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους μέσα στο οποίο έγινε η 

δημοσίευση.   

 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση θα εξαλειφθεί το φαινόμενο να 

προσέρχονται ενώπιον της Επιτροπής για προφορική εξέταση λιγότεροι 

υποψήφιοι από όσες τελικά οι υπό πλήρωση θέσεις, οπότε η Επιτροπή είναι 

υποχρεωμένη να περιοριστεί στην επιλογή της σε όσους προσήλθαν ενώπιον 

της, που δεν είναι πάντοτε οι καταλληλότεροι, και η Επιτροπή θα έχει την 

ευχέρεια να επιλέξει τους καταλληλότερους, κάτι που εξυπηρετεί την 

αξιοκρατία και χρηστή διοίκηση. 

 

 

 

       Πέτρος Κληρίδης, 

           Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

26 Ιουνίου 2008 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4185, 12/12/2008 106(I)/2008


