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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3153 της 30ής Μ Α Ι Ο Υ 1997
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιη
τικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 39(1) του 1997
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1995
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιολόγ ησης Υποψηφίων γ ια Συνοπτικός
Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα τιτλ°5·
διαβάζεται μαζί με τον περί Αξιολόγ ησης Υποψηφίων γ ια Διορισμό στη ΐ07(ΐ> του 1995.
Δημόσια Υπηρεσία Νόμο τ ου 1995 (που στ ο εξής θα αναφέρετ αι ως «ο
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέροντ αι
μαζί ως οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στ η Δημόσια
Υπηρεσία Νόμοι τ ου 1995 και 1997.
2. Το εδάφιο (1) τ ου άρθρου 4 τ ου βασικού νόμου τ ροποποιείτ αι με τ ην τ ροποποίηση
προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης επιφύλαξης: τ ου άρθρου 4
«Νοείται ότ ι σε περίπτ ωση κενής θέσης ηθοποιού στ ο Θεατ ρικό νόμου.
Οργανισμό Κύπρου, για τ ην άσκηση τ ων καθηκόντ ων τ ης οποίας η
προσωπικότητα, η εμφάνιση, η σωματική ρώμη, η επιδεξιότητα, η σωμα
τική αρτ ιμέλεια, η καλλιτεχνική έκφραση ή δυνατότητα ή άλλα κριτ ήρια
τεχνικής κατ άρτ ισης ή εξειδίκευσης αποτ ελούν σημαντ ικό κριτ ήριο
επιλογής, δεν απαιτείται γραπτ ή εξέταση.».
3. Ο παρών Νόμος τ ίθετ αι σε ισχύ από τ ην ημερομηνία έναρξης τ ης ισχύος Έναρξη
του βασικού νόμου. τ ηζ ι σ χ ύ ? ζ
Γ

τ ου παρόντος
Νόμου.
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