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Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
Γενικό Ελεγκτή,
Επίτροπο Διοικήσεως,
Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού,
Γενικούς Διευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,
Υπουργείων, Γραφείου Προγραμματισμού
και Γενικό Λογιστή,
Αρχιπρωτοκολλητή,
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου,
Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών,
Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου,
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών,
Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων,
Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας,
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου,
Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 (Ν. 97(Ι)/2006)
Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 15.3.2006, στα πλαίσια
των προσπαθειών για εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και επιτάχυνση των
διαδικασιών πλήρωσης θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, αλλά και για την
εμπέδωση σε μεγαλύτερο βαθμό της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της
αντικειμενικότητας και του σεβασμού προς τους υποψηφίους, ενέκρινε Νομοσχέδιο
για τροποποίηση των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια
Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2001. Το εν λόγω Νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τη
Βουλή των Αντιπροσώπων με την ψήφιση του πιο πάνω τροποποιητικού Νόμου, ο
οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερ. 28.4.2006.
Κύριοι άξονες των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων είναι:
(α)

η επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων των περί Αξιολόγησης
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως
2001 (που προέβλεπαν για τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για πλήρωση
των θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική
μισθοδοσία δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου
και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν για διορισμό απολυτήριο
σχολής μέσης εκπαίδευσης ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου
σπουδών και την υποβολή των επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση σε απ΄
ευθείας προφορική εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,
χωρίς τη μεσολάβηση του σταδίου της Συμβουλευτικής Επιτροπής) και στις
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επιστημονικές θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική
κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και
για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή
ισότιμο προσόν˙ και
(β)

η βελτίωση επί μέρους διατάξεων της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να
καταστεί πιο αποτελεσματική.

2.
Συγκεκριμένα, με τον εν λόγω Νόμο επέρχονται οι πιο κάτω βασικές
διαφοροποιήσεις:
(α)

Κατ΄ αναλογία των διατάξεων που εφαρμόζονται για τις θέσεις μέχρι την
κλίμακα Α7, προβλέπεται ο καταρτισμός ξεχωριστών καταλόγων για τις
επιστημονικές θέσεις που θα υπόκεινται στην κοινή γραπτή εξέταση και για
τις επιστημονικές θέσεις για τις οποίες η γραπτή εξέταση θα διεξάγεται από
τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές (αλλά η αξιολόγηση θα γίνεται με
βάση τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες μονάδες που καθορίζονται στο Νόμο), οι
οποίοι θα εγκρίνονται κάθε χρόνο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(β)

Γίνεται πρόνοια όπως η γραπτή εξέταση που θα διεξάγεται από τις οικείες
Συμβουλευτικές Επιτροπές, τόσο για τις επιστημονικές θέσεις μέχρι την
κλίμακα Α8 όσο και για τις θέσεις μέχρι την κλίμακα Α7, περιλαμβάνει ειδικό
θέμα, ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές.

(γ)

Προβλέπεται ρητά ότι για την πλήρωση θέσης που δεν περιλαμβάνεται
στους σχετικούς καταλόγους (είτε των επιστημονικών είτε των άλλων
θέσεων), θα ακολουθούνται οι διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων.

(δ)

Διαφοροποιούνται οι μονάδες και κατά συνέπεια οι βαρύτητες κάθε
κριτηρίου αξιολόγησης και προστίθεται νέο κριτήριο, αυτό της αξιολόγησης
του οικείου Προϊσταμένου Τμήματος ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του
κατά την ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας προφορική εξέταση.

(ε)

Ορίζεται ότι ο αριθμός των υποψηφίων που θα καλείται σε προφορική
εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας θα είναι τριπλάσιος,
αντί τετραπλάσιος, των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί.

(στ)

Προβλέπεται ότι τα θέματα της γραπτής εξέτασης για τις επιστημονικές
θέσεις μέχρι την κλίμακα Α8 θα προκαθορίζονται από την Ειδική Επιτροπή,
που έχει την ευθύνη, με βάση το Νόμο, για τη διεξαγωγή της γραπτής
εξέτασης. Σημειώνεται ότι τα θέματα της γραπτής εξέτασης για τις θέσεις
μέχρι την κλίμακα Α7 καθορίζονται στο Νόμο και αυτά είναι τα νέα ελληνικά,
τα αγγλικά ή / και άλλη ξένη γλώσσα που θα καθορίσει η Ειδική Επιτροπή,
οι γενικές γνώσεις ή τα μαθηματικά και ειδικό θέμα, ανάλογα με τις ειδικές
γνώσεις που απαιτούνται για ορισμένες θέσεις.

3.
Η κοινή γραπτή εξέταση για την πλήρωση των επιστημονικών θέσεων μέχρι
την κλίμακα Α8 έχει προγραμματιστεί, για το τρέχον έτος, να πραγματοποιηθεί στις
4 Νοεμβρίου, ενώ για τις θέσεις μέχρι την κλίμακα Α7 στις 7 Οκτωβρίου και θα
ακολουθήσουν σχετικές προς τούτο δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας και στον ημερήσιο τύπο. Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5
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των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων
του 1998 έως 2006, οι επιτυχόντες στις προαναφερθείσες εξετάσεις θα μπορούν
να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις για τις οποίες θα ισχύουν οι εξετάσεις, όταν
δημοσιευτούν τέτοιες κενές θέσεις στο έτος που έπεται της ημερομηνίας
διεξαγωγής τους, δηλαδή στην προκείμενη περίπτωση το 2007.
4.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ερμηνεία του όρου «δημόσια υπηρεσία»
των εν λόγω Νόμων, οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για την
πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων στους δήμους, στα συμβούλια αποχετεύσεων,
στα συμβούλια υδατοπρομήθειας, στην Αστυνομία και, γενικά, σε οποιοδήποτε
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς
νομική προσωπικότητα. Συνεπώς, θα πρέπει να φροντίσετε για την ενημέρωση
των οργανισμών αυτών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας.
5.
Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να αποτείνεστε στα
τηλέφωνα 22601558 ή 22601530.

(Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)
Διευθυντής
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού

ΜΚ/(εγκύκλιος) περί Αξιολ. Υποψ. Νόμος

