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Ν. 6(Ι)/98 

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 1998, 
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 
60(1) του 1996 

109(1) του 1996. 

Αριθμός 6(1) του 1998 
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 1998. 
2.(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια

"αρμόδια αρχή" σημαίνει

(α) αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία για την οποία εφαρμόζονται 
οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996, 
την αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 των Νόμων 
αυτών 

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

(ε) αναφορικά με τα συμβούλια αποχετεύσεων και τα συμβούλια 
υδατοπρομήθειας, τον Πρόεδρο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
του· 

"αρμόδια υπηρεσία" σημαίνει την υπηρεσία που έχει αρμοδιότητα για τη 
διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης και, όσον αφορά τη δημόσια υπηρεσία για 
την οποία εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 
(Αρ. 2) του 1996, σημαίνει την Υπηρεσία Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού, 
που ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ειδικής Επιτροπής, ενώ για όλες τις 
άλλες υπηρεσίες σημαίνει την αρμόδια αρχή, όπως αυτή καθορίζεται στον 
παρόντα Νόμο· 

"γραπτή εξέταση" σημαίνει τη γραπτή εξέταση η οποία διεξάγεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει εξετάσεις της ικα
νότητας του υποψηφίου 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 δημόσια 
εκπαιδευτική υπηρεσία, αλλά περιλαμβάνει την υπηρεσία στους δήμους, στα 
συμβούλια αποχετεύσεων, στα συμβούλια υδατοπρομήθειας, στην Αστυνομία, 
στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, στο. 
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Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο 
δημόσιου δικαίου ή άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου χωρίς νομική προ
σωπικότητα που έχει ιδρυθεί ή ιδρύεται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον, 
αλλά δεν περιλαμβάνει υπηρεσία εργατών ή υπηρεσία προσώπων των οποίων 
η αμοιβή υπολογίζεται και καταβάλλεται σε ημερήσια βάση ούτε την υπηρεσία 
προσώπων τα οποία προσλαμβάνονται σε έκτακτη βάση, δυνάμει του περί 99 του 1985 
Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) ^ ^ υ 19<Μ 
Νόμου, του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη ios (ΐ) του 1995 
Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμου και του περί Προσλήψεως 2ΐ(ΐ)τουΐ996 
Εκτάκτων Υπαλλήλων εις την Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ^ j ™υ 1997 
Ν ό μ ο υ · 82(0 του 1997. 

169 του 1985. 

"διορίζουσα αρχή" σημαίνει το διοικητικό όργανο το οποίο, με βάση 
τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους, είναι αρμόδιο να διενεργεί διορισμούς στη 
θέση· 

"Ειδική Επιτροπή" σημαίνει την επιτροπή που ορίζεται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2(1) του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, υπεύθυνη για τη παράρτημα, 
διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων για τις θέσεις για τις οποίες εφαρμόζονται 
οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996. 

"Ειδική Τριμελής Επιτροπή" σημαίνει την επιτροπή στην οποία, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2(3) του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, ανατίθεται 
η ευθύνη διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων για τις θέσεις στη δημόσια 
υπηρεσία για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι 
του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996· 

"επιτυχών" και "επιτυχών στη γραπτή εξέταση" σημαίνει πρόσωπο που 
συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 
50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περι
λαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον 

"θέση" σημαίνει θέση εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, της οποίας η αρχική 
κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως 
αυτή ισχύει κατά το χρόνο της ψήφισης του παρόντος Νόμου, για την οποία 
απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα 
τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, όπως καθορίζεται σε σχετικό 
κατάλογο που κατατίθεται κάθε χρόνο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
έγκριση τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 
των γραπτών εξετάσεων: 

Νοείται ότι για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες 
δεν εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 2) 
του 1996 δεν απαιτείται η κατάθεση στη Βουλή, των Αντιπροσώπων του πιο 
πάνω καταλόγου, εκτός αν υπάρχουν θέσεις για τις οποίες δεν μπορεί να 
διεξάγεται γραπτή εξέταση, οπότε ενημερώνεται σχετικά η Βουλή των 
Αντιπροσώπων. Η ενημέρωση αφορά τις θέσεις και τους λόγους για τους 
οποίους δεν μπορεί να διεξάγεται γραπτή εξέταση· 

"οικείος νόμος", σε σχέση με καθεμιά από τις υπηρεσίες που περιλαμβά
νονται στον όρο "δημόσια υπηρεσία", σημαίνει το νόμο που ρυθμίζει θέματα 
διορισμού υπαλλήλων στην αντίστοιχη δημόσια υπηρεσία. 
(2) Όροι που δεν καθορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την 

έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τους οικείους νόμους για τις υπηρεσίες 
που ερμηνεύονται στον όρο "δημόσια υπηρεσία" στον παρόντα Νόμο. 
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Επιλογή για 3.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου που αφορά 
διορισμόσε τ η δημόσια υπηρεσία και τηρουμένου του περί Προσλήψεως Εκπαιδευμένων 
σια υπηρεσία9 Τυφλών Τηλεφωνητών στη θέση Τηλεφωνητή στη Δημόσια και Εκπαιδευτική 
π του 1988. Υπηρεσία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ειδικαί Διατάξεις) Νόμου 

και χωρίς 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 τα αποτελέσματα 
γραπτής εξέτασης, τα αποτελέσματα προφορικής εξέτασης, εφόσον αυτή κριθεί 
αναγκαία από τη διορίζουσα αρχή και νοουμένου ότι δεν επιβάλλει την προφορική 
εξέταση ο οικείος νόμος, καθώς και τα προσόντα των υποψηφίων και την πείρα 
τους που είναι σχετική με τα καθήκοντα της θέσης. Η βαρύτητα που δίδεται στο 
καθένα από τα εν λόγω πέντε κριτήρια αποτιμάται σε μονάδες ως εξής: 

(α) Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης: σύνολο μονάδων με ανώτατο όριο τις 
100 μονάδες. 

(β) Αποτελέσματα προφορικής εξέτασης, αν έχει διεξαχθεί: 0 έως 10 μονά
δες. 

(γ) Προσόντα που, με βάση τυχόν διατάξεις νόμου ή κανονισμού ή του οικείου 
για τη θέση σχεδίου υπηρεσίας, θεωρούνται πλεονέκτημα: 0 έως 7 μονά
δες. 

(δ) Αλλα ακαδημαϊκά προσόντα: 0 έως 3 μονάδες. 
(ε) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης: 0 έως 5 μονάδες; 

Νοείται ότι οι μονάδες της παραγράφου αυτής απονέμονται ανάλογα 
με τα χρόνια της ευδόκιμης πείρας και την εγκυρότητα του σχετικού 
πιστοποιητικού υπηρεσίας που η διορίζουσα αρχή ή το αρμόδιο όργανο 
που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου αποδίδει 
στο σχετικό πιστοποιητικό. 

(2) Σε περίπτωση θέσης η φύση της οποίας απαιτεί άλλο τύπο εξέτασης και 
αξιολόγησης μπορεί, δυνάμει κανονισμών εκδιδόμενων από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, να καθορίζεται ο τύπος και η διαδικασία της εξέτασης αυτής και της 
αξιολόγησης που απαιτείται. 

(3) Δυνάμει κανονισμών εκδιδόμενων από το Υπουργικό Συμβούλιο, μπορεί, 
σε περίπτωση θέσης για την άσκηση των καθηκόντων της οποίας η προσωπικότητα, 
η εμφάνιση, η σωματική ρώμη, η επιδεξιότητα, η σωματική αρτιμέλεια, τα 
εξειδικευμένα προσόντα ή άλλα κριτήρια τεχνικής κατάρτισης ή εξειδίκευσης 
αποτελούν σημαντικό παράγοντα, να διαφοροποιείται η βαρύτητα του καθενός 
από τα κριτήρια, όπως αναφέρεται στοεδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, και 
να προστίθεται αριθμός μονάδων για όσα κριτήρια δεν περιλαμβάνονται στο 
εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου. 

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό κατατίθενται στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. Αν έπειτα από εξήντα μέρες από την κατάθεση τους η Βουλή 
των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τους τροποποιήσει ή δεν τους ακυρώσει 
στο σύνολο τους ή μερικώς, 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 τρο
ποποίησης τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο σύνολο τους ή μερικώς, 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τρο
ποποιηθεί, και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης τους. 
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(5)(α) Αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία για την οποία εφαρμόζονται οι 
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996, η γραπτή εξέταση 
διεξάγεται το τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους σε ημερομηνία και σε τόπο που 
καθορίζονται από το όργανο που αναφέρεται στην παράγραφο 2(1) του Πα
ραρτήματος και που γνωστοποιούνται με σχετική ανακοίνωση στον ημερήσιο 
τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας: 

Νοείται ότι για την πρώτη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης το τετράμηνο ισχύει 
από την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος Νόμου: 

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος 
αριθμός επιτυχόντων υποψηφίων για τις κενές θέσεις που δημοσιεύονται, μπορεί 
να διεξάγεται συμπληρωματική γραπτή εξέταση εκτός της καθορισμένης περιό
δου. 

(β) Αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία για την οποία δεν εφαρμόζονται οι 
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996, η γραπτή εξέταση 
διεξάγεται οποτεδήποτε κάθε έτος, εφόσον έχουν δημοσιευτεί κενές θέσεις, σε 
ημερομηνία και σε τόπο που καθορίζονται από το όργανο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2(3) του Παραρτήματος και που γνωστοποιούνται με σχετική 
ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα
τίας. 

(6) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, τηρουμένων των διατάξεων του περί 
Προσλήψεως Εκπαιδευμένων Τυφλών Τηλεφωνητών στη Θέση Τηλεφωνητή στη 
Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
(Ειδικαί Διατάξεις) Νόμου, υπερισχύουν των διατάξεων κάθε άλλου νόμου που 
ρυθμίζει θέματα αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων για διορισμό σε θέση η 
οποία προβλέπεται στον παρόντα Νόμο. 

4.(1) Αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία για την οποία εφαρμόζονται οι Διεξαγωγή 
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996, η Ειδική Επιτροπή, βιάσης, 
και, αναφορικά με τις άλλες υπηρεσίες, η αρμόδια αρχή με γνωστοποίηση που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζουν σε γενικές 
γραμμές την ύλη της γραπτής εξέτασης και γνωστοποιούν ότι οι επιτυχόντες 
στη γραπτή εξέταση υποβάλλονται σε προφορική εξέταση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του οικείου νόμου. 

(2) Η διαδικασία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης είναι σύμφωνη με τις 
διατάξεις του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου. 

5.(1) Μετά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης και τη διόρθωση των γραπτών Διαδικασία 
καταρτίζεται από την Ειδική Επιτροπή, όσον αφορά τη δημόσια υπηρεσία για διεξαγωγή 
την οποία εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως της γραπτής 
(Αρ. 2) του 1996, και από την αρμόδια αρχή, όσον αφορά όλες τις άλλες υπηρεσίες, ^ετασης· 
με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, κατάλογος επιτυχόντων στη 
γραπτή εξέταση, ο οποίος και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, σε τρεις του
λάχιστον εφημερίδες, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
μαζί με τη σχετική βαθμολογία στο κάθε θέμα της εξέτασης. 

(2) Αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία για την οποία εφαρμόζονται οι περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996, όλοι όσοι παρακάθησαν 
στη γραπτή εξέταση ειδοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία αν πέτυχαν ή όχι 
στην εξέταση και όσοι πέτυχαν εφοδιάζονται με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας 
στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας στο κάθε θέμα, ο αριθμός ταυτότητας 
και άλλα στοιχεία του υποψηφίου. Το πιστοποιητικό επιτυχίας συνοδεύει την 
αίτηση, η οποία υποβάλλεται, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του παρόντος άρ
θρου. 
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(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 7, οι επιτυχόντες 
στη γραπτή εξέταση για θέσεις στη δημόσια υπηρεσία για την οποία εφαρμόζονται 
οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996 μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για οποιαδήποτε από τις θέσεις για τις οποίες έχει διεξαχθεί 
η γραπτή εξέταση, όταν δημοσιευτούν κενές θέσεις στο έτος που έπεται της 
ημερομηνίας διεξαγωγής της εξέτασης, ή για τις θέσεις για τις οποίες διεξάγεται 
συμπληρωματική εξέταση, σύμφωνα με την επιφύλαξη του εδαφίου (5)(α) του 
άρθρου 3 του παρόντος Νόμου. 

Διαδικασία 6.-(1) Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, αναφορικά με τις θέσεις για τις οποίες 
καταρτισμού ε(,ναι αρμόδια, αφού λάβει τις αιτήσεις από τους υποψηφίους για τη θέση που 
διοριστέων. δημοσιεύτηκε, ετοιμάζει κατάλογο των υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα 

και προχωρεί στη διαδικασία αξιολόγησης τους, με βάση τον παρόντα Νόμο, 
χωρίς τη βοήθεια συμβουλευτικής επιτροπής. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται 
οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση. 

(2) Στις περιπτώσεις στις οποίες διορίζουσα αρχή δεν είναι η Επιτροπή 
Δημόσιας Υπηρεσίας, καταρτίζεται κατάλογος των υποψηφίων που θα κληθούν 
σε προφορική εξέταση, εφόσον θα διεξαχθεί τέτοια εξέταση και νοουμένου ότι 
η διεξαγωγή της έχει ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της κενής θέσης, από τη 
διορίζουσα αρχή ή το αρμόδιο όργανο το οποίο αυτή ορίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ακολουθεί για την πλήρωση κενών θέσεων. 

(3) Μετά την ετοιμασία του καταλόγου η διορίζουσα αρχή ή το αρμόδιο όργανο 
που αναφέρεται στο εδάφιο (2) πιο πάνω, όπου αυτό εφαρμόζεται, καλεί τους 
υποψηφίους που περιέχονται στον κατάλογο σε προφορική εξέταση, αν θεωρεί 
τη διεξαγωγή της αναγκαία. Ο αριθμός των υποψηφίων που καλείται σε προφορική 

• εξέταση περιορίζεται στο τετραπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, 
εκτός αν ο αριθμός των επιτυχόντων αιτητών είναι μικρότερος, οπότε καλούνται 
όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση: 

Νοείται ότι, αν υπάρχουν επιτυχόντες υποψήφιοι που ισοβαθμούν στη γραπτή 
εξέταση και η βαθμολογία που έχουν πάρει είναι τέτοια, ώστε μόνο μερικοί από 
αυτούς μπορούν να κληθούν για συμπλήρωση του τετραπλάσιου των κενών θέσεων, 
καλούνται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, ανεξάρτητα αν με τον τρόπο 
αυτό καλείται μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων από το τετραπλάσιο των κενών 
θέσεων. 

(4) Μετά τη διεξαγωγή της προφορικής εξέτασης ή όπου δε θα διεξαχθεί τέτοια 
εξέταση, η διορίζουσα αρχή ή το αρμόδιο όργανο που αναφέρεται στο εδάφιο 
(2), όπου αυτό εφαρμόζεται, βαθμολογεί τους υποψηφίους που έχουν παρουσιαστεί 
και που έχουν κριθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (β), (γ), (δ) 
και (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 3: 

Νοείται ότι η απόφαση της διορίζουσας αρχής ή του αρμόδιου οργάνου που 
αναφέρεται στο εδάφιο (2), όπου αυτό εφαρμόζεται, αναφορικά με τις μονάδες 
που δίνει σε κάθε περίπτωση για την απόδοση ενός υποψηφίου στην προφορική 

0 εξέταση, αν έγινε, τα προσόντα και την πείρα του, καταγράφεται πάντοτε στα 
πρακτικά. Κάθε μέλος της διορίζουσας αρχής ή του αρμόδιου οργάνου που 
αναφέρεται στο εδάφιο (2), όπου αυτό εφαρμόζεται, σχετικά με την απόδοση των 
υποψηφίων στην προφορική εξέταση, αν έγινε, παραδίδει αμέσως μετά το πέρας 
της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων τη βαθμολογία που έδωσε, η οποία θα 
αποτελεί μέρος του οικείου φακέλου. 

(5)(α) Μετά τη συμπλήρωση της απονομής των μονάδων και αφού ο μέσος 
όρος της βαθμολογίας που δόθηκε για κάθε ένα από τα κριτήρια που αναφέρονται 
στις παραγράφους (β), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, προστεθεί 
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στις μονάδες που οι υποψήφιοι έλαβαν στη γραπτή εξέταση, η διορίζουσα αρχή 
ή το αρμόδιο όργανο που αναφέρεται στο εδάφιο (2), όπου αυτό εφαρμόζεται, 
καταρτίζει Πίνακα (ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "ο Πίνακας"), όπου 
αναγράφονται οι υποψήφιοι κατά σειρά συνολικών μονάδων που ο καθένας από 
αυτούς συγκέντρωσε, έτσι που, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) 
του παρόντος εδαφίου, πρώτος στη σειρά να είναι ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο 
αριθμό συνολικών μονάδων. 

(β) Κατά τον, δυνάμει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, καταρτισμό 
του Πίνακα, εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν οι διατάξεις του περί Επαγγελματικής 55(ΐ) του 1997. 
Αποκατάστασης των Παθόντων και των Τέκνων των Εγκλωβισμένων Νόμου. 

(γ) Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τον ίδιο 
αριθμό μονάδων, αποφασίζει για τη σειρά αναγραφής τους στον Πίνακα με 
κριτήριο την ηλικία η διορίζουσα αρχή ή το αρμόδιο όργανο που αναφέρεται 
στο εδάφιο (2), όπου αυτό εφαρμόζεται. 

(6)(α) Αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία για την οποία εφαρμόζονται οι 
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996, ο Πίνακας 
χρησιμοποιείται για την πλήρωση: 

(ί) Θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία καταρτισμού του. 
(ii) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 7, θέσεων που 

κενώνονται μετά την ημερομηνία καταρτισμού του και μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους: 

Νοείται ότι ο Πίνακας που θα καταρτιστεί για την πρώτη πλήρωση θέσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θα χρησιμοποιηθεί για την 
πλήρωση θέσε(υν που θα είναι κενές κατά την ημερομηνία του καταρτισμού του 
και θέσεων που θα κενωθούν μέχρι τον καταρτισμό του νέου Πίνακα. 

(β) Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η πιο πάνω παράγραφος (α) και τη
ρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης της υποπαραγράφου (ii) αυτής, ο 
Πίνακας παύει να ισχύει μετά την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους ή μετά την 
πλήρωση των κενών θέσεων που υπάρχουν ή θα έχουν δημιουργηθεί στο ίδιο έτος, 
αναλόγως του ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. 

(γ) Αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία για την οποία δεν εφαρμόζονται οι 
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996, ο Πίνακας 
χρησιμοποιείται για την πλήρωση θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία 
καταρτισμού του και για θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα ενός χρόνου από 
την ημερομηνία καταρτισμού του. 

(7)(α) Η διορίζουσα αρχή προβαίνει στην πλήρωση των κενών θέσεων με την 
προσφορά στους υποψηφίους διορισμού σε αυτές, με βάση 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 από αυτές, αν κρίνει ότι 
οι υποψήφιοι που έχουν σειρά διορισμού δεν είναι κατάλληλοι για διορισμό. 

(β) Υποψήφιος ο οποίος δεν αποδέχτηκε διορισμό σε θέση που του προσφέρθηκε, 
με βάση την παράγραφο (α) πιο πάνω, διαγράφεται από τον Πίνακα για τη θέση 
αυτή. 

(γ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (8), αν όλοι οι υποψήφιοι που 
περιλαμβάνονται στον Πίνακα διοριστούν ή διαγραφούν και υπάρχουν ακόμα 
κενές θέσεις, η διαδικασία καταρτισμού Πίνακα αρχίζει εκ νέου. 

(8) Κανένας δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα, εκτός αν κατέχει τα προσόντα 
και ικανοποιεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται από νόμο, κα-
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Εφαρμογή 
του παρόντος 
Νόμου. 

Μεταβατική 
διάταξη. 
107(1) του 1995 
39(1) του 1997. 

Κατάργηση 
του Νόμου. 

Έναρξη 
ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 
Έκταση της 
εφαρμογής 
του παρόντος 
Νόμου. 

Αδικήματα 
και ποινές. 

νονισμό ή σχέδιο υπηρεσίας για διορισμό στη θέση στην οποία αντιστοιχεί ο 
Πίνακας κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη θέση και 
κατά το χρόνο καταρτισμού του Πίνακα, και κανένας δε διορίζεται στην αντίστοιχη 
θέση, αν δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα, αν δεν κατέχει όλα τα απαιτούμενα 
προσόντα και αν δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις κατά το χρόνο που προσφέρεται 
σε αυτόν ο διορισμός: 

Νοείται ότι, όπου η ηλικία περιλαμβάνεται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
από το νόμο, κανονισμό ή σχέδιο υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη η ηλικία κατά 
την υποβολή των αιτήσεων. 

7.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται 
όσον αφορά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων που αρχίζει από τη δημοσίευση 
του. 

(2) Για την πλήρωση θέσεων στη δημόσια υπηρεσία για την οποία εφαρμόζονται 
οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996 οι οποίες είναι 
κενές κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, ανεξάρτητα 
από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ως προς την υποβολή αιτήσεων από τους 
επιτυχόντες για τις θέσεις για τις οποίες διεξάγεται η γραπτή εξέταση, οι εν
διαφερόμενοι που θα πετύχουν σε αυτή μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις 
κενές θέσεις που θα έχουν δημοσιευτεί μέχρι τον καταρτισμό του νέου 
Πίνακα. 

8. Διαδικασία πλήρωσης θέσεων που έχει αρχίσει, κατά την έναρξη 
της ισχύος του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1995, 
θα συνεχίσει και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον ίδιο νόμο. 

9. Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, 
ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος 
καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου. 

10.0 παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

11. Τηρουμένων των εξαιρέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των 
εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 3 και του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, 
η διαδικασία πλήρωσης οποιασδήποτε θέσης στη δημόσια υπηρεσία, όπως οι 
όροι "θέση" και "δημόσια υπηρεσία" ερμηνεύονται στον παρόντα Νόμο, υπάγεται 
στις διατάξεις του Νόμου αυτού. 

12. Οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου τιμωρείται 
με χρηματική ποινή μέχρι 500 λίρες ή με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο χρόνια ή 
και με τις δύο ποινές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Διαδικασία διεξαγωγής γραπτής εξέτασης 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές 

διατάξεις^για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία και κατέχουν τα προσόντα του 
σχεδίου υπηρεσίας της θέσης για την οποία διεξάγεται η εξέταση. 

2.—(1) Η ευθύνη διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης για τη δημόσια υπηρε
σία για την οποία εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 
έως (Αρ. 2) του 1996 ανατίθεται σε Ειδική Επιτροπή, που απαρτίζεται από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή μέλος της ως Πρόεδρο, 
από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού και 
από το Διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού ως μέλη, η οποία ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εδαφίου (2). 

(2) Η Ειδική Επιτροπή αναθέτει στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουρ
γείου Παιδείας και Πολιτισμού ή/και σε πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και 
εμπειρίες, σε συνεργασία με αρμόδιους λειτουργούς, όπου η Ειδική Επιτροπή 
το κρίνει αναγκαίο, την ετοιμασία δοκιμίων για το κάθε θέμα της εξέτασης. 
Τα πρόσωπα αυτά έχουν και την ευθύνη για την τήρηση του απορρήτου των 
ερωτήσεων μέχρι την παράδοση τους στην Ειδική Επιτροπή την προηγούμενη 
μέρα των εξετάσεων. 

(3) Η ευθύνη διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης για όλες τις άλλες υπηρε
σίες για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 
1990 έως (Αρ. 2) του 1996 ανήκει στην αρμόδια αρχή, η οποία αναθέτει σε Ει
δική Τριμελή Επιτροπή την ευθύνη διεξαγωγής των εξετάσεων. Η αρμόδια 
αρχή ή η Ειδική Τριμελής Επιτροπή ενεργεί κατ' ανάλογο τρόπο όπως και στη 
δημόσια υπηρεσία για την οποία εφαρμόζονται οι Νόμοι περί Δημόσιας Υπη
ρεσίας 1990 έως (Αρ. 2) του 1996. 

3.—(1) Η επιτήρηση, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της γραπτής εξέτα
σης, γίνεται από υπαλλήλους που διορίζονται για το σκοπό αυτό από τον 
Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής ή του οργάνου που αναφέρεται στην παρά
γραφο 2(3) πιο πάνω. 

(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 βοηθείται από άλλους εξεταζομένους ή άλλο πρόσωπο ή που 
αποδεικνύεται ότι είχε πληροφορηθεί πριν από τις εξετάσεις οτιδήποτε για 
ένα ή για περισσότερα από τα εξεταζόμενα θέματα ή που με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο δολιεύεται στις εξετάσεις αποκλείεται από τις εξετάσεις και το 
γραπτό κείμενο του ακυρώνεται ή θεωρείται ότι δεν υπόκειται σε εξέταση ή 
βαθμολογία, αλλά φυλάσσεται και αποτελεί μέρος του διοικητικού φακέλου 
της όλης διαδικασίας. 

4. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει

(α) Νέα Ελληνικά, 
(β) Αγγλικά. 
(γ) Γενικές Γνώσεις ή και Μαθηματικά. 
(δ) Ειδικό θέμα ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για 

ορισμένες θέσεις. 

Δικαίωμα 
συμμετοχής. 

Ευθύνη 
διεξαγωγής 
της εξέτασης. 

1 του 1990 
71 του 1991 

211 του 1991 
27(1) του 1994 
83(1) του 1995 
60(1) του 1996 

109(1) του 1996. 

Επιτήρηση. 

Εξεταζόμενα 
θέματα. 
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Διεξαγωγή 5.—(1) Το κείμενο των γραπτών ερωτήσεων, που καταρτίζεται σύμφωνα με 
της γραπτής τ α π ι ο π α ν ω , παραδίδεται στους υποψηφίους με την έναρξη της γραπτής εξέ

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

ειδικό φύλλο χαρτιού που δίδεται από τον επιτηρητή στο οποίο το όνομα, η 
διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία τους καλύπτονται με τρόπο που να είναι 
αδύνατη η διαπίστωση τους από τον εξεταστή. 

(3) Τα φύλλα χαρτιού πάνω στα οποία ο υποψήφιος γράφει τις απαντήσεις 
του δεν περιέχουν κανένα διακριτικό στοιχείο από το οποίο είναι δυνατό να 
διαπιστωθεί η ταυτότητα του. Τα φύλλα χαρτιού έχουν στο πάνω μέρος ειδι
κό αυτοκόλλητο μιας χρήσης, ώστε τα στοιχεία της ταυτότητας του διαγωνι
ζομένου και ο αριθμός του να καλύπτονται. Ο υπεύθυνος επιτηρητής υπογρά
φει τα φύλλα χαρτιού με τρόπο που μέρος της υπογραφής του να 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. 

Διόρθωση 6. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από βαθμολογητές που ορίζει η 
γραπτών. Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεννόη

ση με το όργανο που αναφέρεται στην παράγραφο 2(1) ή την παράγραφο 2(3) 
πιο πάνω, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τους ίδιους κανόνες που εφαρ
μόζονται για βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων για τα ανώτερα και ανώ
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας. 


