
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                Ν. 69(Ι)/2018 
Αρ. 4660, 6.7.2018                               

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 69(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2008 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 
τίτλος.  

    6 (Ι) του 1998 
  73 (Ι) του 1998 
  52 (Ι) του 2001 
  97 (Ι) του 2006 
106 (Ι) του 2008. 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 

Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008 (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 2018. 

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

 
(α)    Mε τη διαγραφή του όρου "αρμόδια υπηρεσία" και του ορισμού του· 

 
(β)  με την προσθήκη στο τέλος του ορισμού του όρου “γραπτή εξέταση” μετά τη λέξη 

«θέσης» της φράσης «και επίσης δύναται να περιλαμβάνει και τη διεξαγωγή εξέτασης 
ικανοτήτων/δεξιοτήτων, με ή χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας»· 

 
(γ)  με την προσθήκη στην κατάλληλη σειρά του πιο κάτω νέου όρου και του ορισμού του

.
 

 
«"κρατικό πανεπιστήμιο" σημαίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή οποιοδήποτε άλλο κρατικό 
πανεπιστήμιο ιδρύεται από τη Δημοκρατία δυνάμει νόμου·». 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου. 
 

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

 
(α)    Mε τη διαγραφή στο τέλος της υποπαράγραφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 

αυτού, του σημείου του κόμματος και την αντικατάστασή του με άνω και κάτω τελεία, και 
την, αμέσως μετά, προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης:        

   
                   «Νοείται ότι, αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία, για την οποία εφαρμόζονται οι περί 

Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμοι, στην περίπτωση των θέσεων εισδοχής, των οποίων η 
αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως 
αυτή υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του βασικού νόμου, για τις 
οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν, απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα 
τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, δεν διεξάγεται προφορική εξέταση, εκτός 
μόνον κατ’ εξαίρεση και νοουμένου ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι 
δικαιολογούνται επαρκώς από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας,»  

 
(β)    με τη διαγραφή στο τέλος της υποπαραγράφου (vi) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 

αυτού του σημείου της τελείας και την αντικατάστασή του με το σημείο του κόμματος, 
καθώς και με την, αμέσως μετά, προσθήκη της φράσης «σε περίπτωση που έχει 
διεξαχθεί προφορική εξέταση.»

.
 

 
(γ)  με τη διαγραφή στο τέλος της υποπαράγραφου (vi) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) 

αυτού του σημείου της τελείας και την αντικατάστασή του με το σημείο του κόμματος, 
καθώς και με την, αμέσως μετά, προσθήκη της φράσης «σε περίπτωση που έχει 
διεξαχθεί προφορική εξέταση.».     

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού 

της φράσης «ότι οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποβάλλονται σε προφορική εξέταση» με τη 
φράση «αν οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα υποβληθούν σε προφορική εξέταση». 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

 
5.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, 

των λέξεων «αρμόδια υπηρεσία» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

6.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται – 

 
(α) Mε την προσθήκη μετά τη λέξη «καταλόγου» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «των 

υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα»· 
 
(β) με την αντικατάσταση των λέξεων «υπέβαλαν αίτηση» (όγδοη και ένατη γραμμή) με τις 

λέξεις «περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα», 
και 

 
(γ)  με την αντικατάσταση της τελείας μετά τη λέξη «εξετάσεις» (ενδέκατη γραμμή) με άνω 

και κάτω τελεία και τη διαγραφή της φράσης που ακολουθεί «Εκτός αν ο αριθμός των 
επιτυχόντων αιτητών είναι μικρότερος, οπότε καλούνται όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση:». 

 
Τροποποίηση  
του Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

 
7.  Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 
(α)  Mε την προσθήκη στην παράγραφο (1) αυτού, μετά τη λέξη "όσοι" (πρώτη γραμμή), των 

λέξεων "θεωρούν ότι"· 
 

(β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου (2) αυτού με την πιο 
κάτω νέα υποπαράγραφο: 

 
  «(2) Η Ειδική Επιτροπή αναθέτει στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού ή/και σε κρατικό πανεπιστήμιο ή/και στο Κέντρο 
Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, την ετοιμασία των δοκιμίων για κάθε εξέταση και την αρμοδιότητα 
διοργάνωσης και διεξαγωγής της εξέτασης: 
 
      Νοείται ότι τόσο η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
όσο και το κρατικό πανεπιστήμιο ή το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) του 
Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανάλογα με την 
περίπτωση, έχουν την ευθύνη για την τήρηση του απορρήτου των ερωτήσεων μέχρι τη 
λήξη της εξέτασης.» · 

 
(γ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου (3) αυτού, με την πιο 

κάτω νέα υποπαράγραφο:  
 
      «(1)  Η επιτήρηση, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης γίνεται 
από υπαλλήλους ή/και πρόσωπα που διορίζονται για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία 
Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή/και από το κρατικό πανεπιστήμιο 
ή/και από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας, 
Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανάλογα με την περίπτωση, ή του οργάνου που 
αναφέρεται στην υποπαράγραφο (3) της παραγράφου (2) του Παραρτήματος.» · 

 
(δ)    με την αντικατάσταση της παραγράφου (4) αυτού με την πιο κάτω νέα παράγραφο: 

 
«(4) Η γραπτή εξέταση τόσο για θέση, της οποίας η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει 

την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτή υφίσταται κατά την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του βασικού νόμου, για την οποία απαιτείται ως βασικό 
προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου 
σπουδών, όσο και για θέση, της οποίας η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 
του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτή υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του βασικού νόμου, για την οποία απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό 
δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, περιλαμβάνει θέματα που προκαθορίζονται από την Ειδική 
Επιτροπή.»· 

 
(ε)  με την προσθήκη στην παράγραφο (6) αυτού, μετά τη λέξη «Πολιτισμού», της φράσης 

«ή/και το κρατικό πανεπιστήμιο ή/και το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) του 
Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανάλογα με την 
περίπτωση». 
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