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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ
–––––––––––––––
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τους
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως (Αρ.3) του 2005

1 του 1990
71 του 1991
211 του 1991

(που στο εξής θα αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”) και ο παρών
Νόμος και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2006.

27(Ι) του 1994
83(Ι) του 1995
60(Ι) του 1996
109(Ι) του 1996
69(Ι) του 2000
156(Ι) του 2000
4(Ι) του 2001
94(Ι) του 2003
128(Ι) του 2003
183(Ι) του 2003
31(Ι) του 2004
218(Ι) του 2004
68(Ι) του 2005
79(Ι) του 2005
105(Ι) του 2005.
Τροποποίηση του

2.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 2 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου “δημόσια
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υπηρεσία” της φράσης «των περί Προσλήψεως Έκτακτων
Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμων»
(δωδέκατη και δέκατη τρίτη γραμμή) με τη φράση «των περί

99 του 1985

Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων (Δημόσια και

122 του 1985

Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμων του 1985 έως 1991 και των

26 του 1991.

περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη

108(Ι) του 1995
21(Ι) του 1996
52(Ι) του 1997
78(Ι) του 1997
82(Ι) του 1997
105(Ι) του 1997
106(Ι) του 1997
52(Ι) του 1998
64(Ι) του 1998
74(Ι) του 1998
95(Ι) του 1998
52(Ι) του 1999
67(Ι) του 1999
98(Ι) του 1999
114(Ι) του 1999
136(Ι) του 1999
138(Ι) του 1999
54(Ι) του 2000
71(Ι) του 2000
123(Ι) του 2000
172(Ι) του 2000
174(Ι) του 2000
35(Ι) του 2001
152(Ι) του 2001
181(Ι) του 2003
246(Ι) του 2004
250(Ι) του 2004

Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμων του 1995 έως
(Αρ. 3) του 2004, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.».
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251(Ι) του 2004.
(β)

με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου “κράτος μέλος”
από τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν
συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία.». και

(γ)

με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του
ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:
«“Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο” σημαίνει τη
17(ΙΙΙ) του 2004.

Συμφωνία που κυρώθηκε με τον περί
της Συμφωνίας Συμμετοχής της
Τσεχικής Δημοκρατίας, της
Δημοκρατίας της Εσθονίας, της
Κυπριακής Δημοκρατίας, της
Δημοκρατίας της Λετονίας, της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της
Δημοκρατίας της Μάλτας, της
Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της
Δημοκρατίας της Πολωνίας, της
Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της
Σλοβακικής Δημοκρατίας στον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο του 2004
και της Τελικής Πράξης (Κυρωτικό)
Νόμο του 2004.».
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Τροποποίηση του

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 29 του βασικού νόμου τροποποιείται

άρθρου 29 του

με την αντικατάσταση στο τέλος της επιφύλαξης αυτού της τελείας

βασικού νόμου.

με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της
ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται περαιτέρω ότι, η αρμόδια αρχή ταυτόχρονα με την
πρόταση για πλήρωση της θέσης δύναται να υποβάλει πρόταση
και για πλήρωση θέσης προαγωγής που θα προκύψει στο αμέσως
κατώτερο επίπεδο ως συνεπακόλουθο της πλήρωσης της θέσης
αυτής, οπόταν ως πρώτος ουσιώδης χρόνος συνδρομής των
προσόντων για τη θέση στο κατώτερο επίπεδο θα θεωρείται η
ημερομηνία έναρξης ισχύος της προαγωγής στη θέση στο ανώτερο
επίπεδο.».

Τροποποίηση του 4. Η παράγραφος (ε) του άρθρου 31 του βασικού νόμου
άρθρου 31 του

τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος αυτής

βασικού νόμου.

(τέταρτη γραμμή) και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης “για
πειθαρχικό παράπτωμα.”.

Τροποποίηση του

5. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 32 του
βασικού νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, της λέξης
“Συνιστώνται” (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Τηρουμένων
των διατάξεων του εδαφίου (2), συνιστώνται».

(β)

με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού από την ακόλουθη
νέα υποπαράγραφο:
«(ii)

από

τέσσερις

άλλους

λειτουργούς,

από

τους

οποίους οι τρεις ακολουθούν κατά σειρά ιεραρχίας το
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Γενικό Διευθυντή ή το Γενικό Λογιστή, εφόσον υπηρετούν
στην Κύπρο, και ένας επιλέγεται από αυτόν και θα
εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή για τη συγκεκριμένη
περίπτωση.».

(γ)

με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου
(1) του υφιστάμενου κειμένου, πριν από την επιφύλαξη
αυτού, «για την πλήρωση κενών θέσεων σε Τμήμα που
υπάγεται σε Υπουργείο συνιστάται Επιτροπή από τον
Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος ή της Υπηρεσίας, που
θα ενεργεί ως Πρόεδρος και τέσσερις άλλους λειτουργούς
που

ακολουθούν

ιεραρχικά:»

(πρώτη

μέχρι

πέμπτη

γραμμή) με το ακόλουθο νέο κείμενο:
«για την πλήρωση κενών θέσεων σε Τμήμα που υπάγεται
σε Υπουργείο συνιστάται Επιτροπή από τον Προϊστάμενο
του οικείου Τμήματος ή της Υπηρεσίας, που θα ενεργεί ως
Πρόεδρος, και τέσσερις άλλους λειτουργούς, από τους
οποίους οι τρεις ακολουθούν κατά σειρά ιεραρχίας τον
Προϊστάμενο και ένας επιλέγεται από το Γενικό Διευθυντή
του οικείου Υπουργείου και εγκρίνεται από την αρμόδια
αρχή για τη συγκεκριμένη περίπτωση:».
(δ)

με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού από την ακόλουθη
νέα υποπαράγραφο:
«(ii)

από

τέσσερις

άλλους

λειτουργούς,

από

τους

οποίους οι τρεις ακολουθούν κατά σειρά ιεραρχίας τον
Προϊστάμενο και ένας επιλέγεται από αυτόν για τη
συγκεκριμένη περίπτωση.».
(ε)

με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού του
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ακόλουθου νέου εδαφίου :
«(2) Για την πλήρωση κενών θέσεων των οποίων η αρχική
κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού
μισθολογίου, συνιστάται Συμβουλευτική Επιτροπή, κατόπιν
απόφασης της αρμόδιας αρχής, ύστερα από υποβολή
εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος, είτε σύμφωνα με
τις διατάξεις του εδαφίου (1), είτε από τρεις λειτουργούς
που ακολουθούν κατά σειρά ιεραρχίας τον Προϊστάμενο
Τμήματος και δύο άλλους λειτουργούς που θα ορίζονται
από την αρμόδια αρχή, για τη συγκεκριμένη περίπτωση,
οπόταν σε τέτοια περίπτωση καθήκοντα Προέδρου εκτελεί
ο ιεραρχικά ανώτερος ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο
αρχαιότερος από τα μέλη.».

(στ)

με την αναρίθμηση των υφισταμένων εδαφίων (2), (3), (4),
(5), (6) και (7) αυτού σε (3), (4), (5), (6), (7) και (8),
αντίστοιχα.

Τροποποίηση του

6. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 33 του
βασικού νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού από το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(4) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται στη συνέχεια
μέσα σε δύο εβδομάδες και φροντίζει όπως οι υποψήφιοι
υποβληθούν σε γραπτή ή προφορική εξέταση ή και στις
δύο, τηρουμένων των διατάξεων του οικείου σχεδίου
υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, όταν
αποφασιστεί να διεξαχθεί τέτοια εξέταση, δημοσιεύονται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:
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Νοείται ότι οι υποψήφιοι μιας θέσης μπορούν να
υποβληθούν σε κοινή γραπτή εξέταση με υποψήφιους
άλλων θέσεων:
Νοείται περαιτέρω ότι, η Συμβουλευτική Επιτροπή,
κατά το χρόνο που λαμβάνει την απόφαση για διεξαγωγή
της γραπτής εξέτασης, μπορεί να καθορίζει βαθμό
επιτυχίας της γραπτής εξέτασης, οπόταν σε τέτοια
περίπτωση οι αποτυχόντες αποκλείονται από τα επόμενα
στάδια της διαδικασίας:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που η
Συμβουλευτική Επιτροπή αποφασίσει τη διεξαγωγή τόσο
προφορικής όσο και γραπτής εξέτασης, κατά την ίδια
ημερομηνία αποφασίζει και τη βαρύτητα την οποία θα
αποδώσει στην κάθε εξέταση. Η βαρύτητα που θα
αποδοθεί στη γραπτή εξέταση σε καμιά περίπτωση δεν
μπορεί να είναι μικρότερη του 80%.».
(β)

με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (6) αυτού της
τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως
μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«

Νοείται ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή ολοκληρώνει το

έργο της εντός έξι μηνών από την ημέρα λήψης των
αιτήσεων και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν ενημερώνει
σχετικά το Γραμματέα της Επιτροπής και εκθέτει τους
λόγους που οδήγησαν στη μη τήρηση του χρονικού
πλαισίου των έξι μηνών.».
(γ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) αυτού από το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
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«(7)

Ο αριθμός των υποψηφίων ο οποίος περιέχεται

στον προκαταρκτικό κατάλογο, σε περίπτωση που έχει
διεξαχθεί μόνο γραπτή εξέταση, θα είναι τριπλάσιος του
αριθμού

των

θέσεων

που

έχουν

δημοσιευτεί

ή

δημιουργηθεί ή κενωθεί μέχρι το χρόνο ετοιμασίας του
προκαταρκτικού

καταλόγου

από

τη

Συμβουλευτική

Επιτροπή, εφόσον υπάρχουν κατάλληλοι υποψήφιοι και,
σε περίπτωση που έχει διεξαχθεί μόνο προφορική εξέταση
ή προφορική και γραπτή εξέταση, ο αριθμός των
υποψηφίων που περιέχεται στον προκαταρκτικό κατάλογο
θα είναι τετραπλάσιος.».
(δ)

με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (9) αυτού της
τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως
μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
« Νοείται ότι, σε περίπτωση κένωσης θέσης για
οποιοδήποτε λόγο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
πλήρωσής της, η θέση που παραμένει κενή πληρούται από
τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων.».

Τροποποίηση του

7.

Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 34 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού από το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(4)

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται στη συνέχεια

μέσα σε δύο εβδομάδες και φροντίζει όπως οι υποψήφιοι
υποβληθούν σε γραπτή ή προφορική εξέταση ή και στις
δύο, τηρουμένων των διατάξεων του οικείου σχεδίου
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υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, όταν
αποφασιστεί να διεξαχθεί τέτοια εξέταση, δημοσιεύονται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:
Νοείται ότι, οι υποψήφιοι μιας θέσης μπορούν να
υποβληθούν σε κοινή γραπτή εξέταση με υποψήφιους
άλλων θέσεων:
Νοείται περαιτέρω ότι, η Συμβουλευτική Επιτροπή, κατά
το χρόνο που λαμβάνει την απόφαση για διεξαγωγή της
γραπτής εξέτασης, μπορεί να καθορίζει βαθμό επιτυχίας
της γραπτής εξέτασης, οπόταν σε τέτοια περίπτωση οι
αποτυχόντες αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της
διαδικασίας:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που η
Συμβουλευτική Επιτροπή αποφασίσει τη διεξαγωγή τόσο
προφορικής όσο και γραπτής εξέτασης, κατά την ίδια
ημερομηνία αποφασίζει και τη βαρύτητα την οποία θα
αποδώσει στην κάθε εξέταση. Η βαρύτητα που θα
αποδοθεί στη γραπτή εξέταση σε καμιά περίπτωση δεν
μπορεί να είναι μικρότερη του 80% .».

(β)

με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (6) αυτού της
τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως
μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:
«

Νοείται ότι, η Συμβουλευτική Επιτροπή ολοκληρώνει

το έργο της εντός έξι μηνών από την ημέρα λήψης των
αιτήσεων και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν ενημερώνει
σχετικά το Γραμματέα της Επιτροπής και εκθέτει τους
λόγους που οδήγησαν στη μη τήρηση του χρονικού
πλαισίου των έξι μηνών.».
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(γ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) αυτού από το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(7)

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα συστήνονται

από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, σε περίπτωση που έχει
διεξαχθεί μόνο γραπτή εξέταση, θα είναι τριπλάσιος του
αριθμού των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί ή είναι
προς πλήρωση δυνάμει του εδαφίου (14), εφόσον
υπάρχουν κατάλληλοι υποψήφιοι και, σε περίπτωση που
έχει διεξαχθεί μόνο προφορική εξέταση ή προφορική και
γραπτή εξέταση, ο αριθμός των υποψηφίων που θα
συστήνονται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή θα είναι
τετραπλάσιος.».
(δ)

με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη του εδαφίου (8)
αυτού, μετά τη λέξη “εξέλιξη” (όγδοη γραμμή) του κόμματος
με τελεία και τη διαγραφή της φράσης «καθώς και για τις
διαδικασίες επανεξέτασης μετά από ακυρωτική απόφαση
του Ανωτάτου Δικαστηρίου.» (όγδοη μέχρι ενδέκατη
γραμμή).

Τροποποίηση του

8.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

βασικού νόμου με

μετά το άρθρο 34 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

την προσθήκη
νέου άρθρου.
«Διαδικασία

34Α. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των

επανεξέτασης

άρθρων 33 και 34 και τηρουμένων των διατάξεων

μετά από

των πιο κάτω εδαφίων του παρόντος άρθρου, σε

ακυρωτική

περίπτωση ακύρωσης από το Ανώτατο

απόφαση του

Δικαστήριο απόφασης της Επιτροπής με την

Ανωτάτου

οποία αποφασίσθηκε ο διορισμός ή η προαγωγή
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Δικαστηρίου.

υπαλλήλου σε θέση Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου
Διορισμού και Προαγωγής, η Επιτροπή
επανεξετάζει την ακυρωθείσα απόφαση με βάση
το νομικό και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε
κατά το χρόνο της λήψης της ακυρωθείσας
απόφασης και τα όσα έχουν κριθεί στην
ακυρωτική απόφαση:
Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία,
σύμφωνα με την ακυρωτική απόφαση, πάσχει η
διαδικασία ενώπιον της Συμβουλευτικής
Επιτροπής, τότε η Επιτροπή παραπέμπει το θέμα
προς επανεξέταση στη Συμβουλευτική Επιτροπή.
(2)

Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), αν μετά

το χρόνο της λήψης της ακυρωθείσας απόφασης,
αλλάξει το νομικό καθεστώς, κατά την
επανεξέταση λαμβάνεται υπόψη το νέο νομικό
καθεστώς, αν αυτό:
(α)

έχει αναδρομική ισχύ. ή

(β)

ρυθμίζει θέματα διαδικασίας για τη
διενέργεια διορισμών ή προαγωγών
υπαλλήλων.

(3)

Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου

(4), κατά την επανεξέταση μιας ακυρωθείσας
απόφασης θεωρείται μέρος του πραγματικού
καθεστώτος και λαμβάνεται υπόψη η κρίση που
αποκόμισαν η Επιτροπή και η Συμβουλευτική
Επιτροπή κατά την προφορική εξέταση που τυχόν
έγινε πριν εκδοθεί η ακυρωθείσα απόφασή τους,
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ανεξάρτητα αν, στο μεταξύ, έχει αλλάξει η
σύνθεσή τους:
Νοείται ότι αν ο λόγος της ακύρωσης αφορά
προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας της
προφορικής εξέτασης, είτε ενώπιον της
Συμβουλευτικής Επιτροπής είτε ενώπιον της
Επιτροπής, κατά τρόπο που επηρεάζει την κρίση
που αποκόμισαν η Συμβουλευτική Επιτροπή ή η
Επιτροπή κατά την προφορική εξέταση, ανάλογα
με την περίπτωση, τότε η εν λόγω κρίση δε
λαμβάνεται υπόψη.
(4)

Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3)

και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5),
αν με βάση την απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, η κρίση της Επιτροπής ή της
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ανάλογα με την
περίπτωση, για την απόδοση των υποψηφίων
κατά την προφορική εξέταση, έχει κριθεί ότι
πάσχει, η Επιτροπή ή η Συμβουλευτική Επιτροπή,
κατά την επανεξέταση, μπορούν, με αιτιολογημένη
απόφασή τους, να καλέσουν τους υποψήφιους σε
νέα προφορική εξέταση.
(5)

Οι διατάξεις του εδαφίου (4) δεν

εφαρμόζονται αν η ελαττωματικότητα αφορά την
αιτιολογία της κρίσης της Επιτροπής ή της
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ανάλογα με την
περίπτωση, και δεν έχει επέλθει, στο μεταξύ,
αλλαγή στη σύνθεσή τους. Σε τέτοια περίπτωση η
Επιτροπή ή η Συμβουλευτική Επιτροπή
προβαίνουν σε διόρθωση ή συμπλήρωση της
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ελαττωματικής αιτιολογίας με βάση τις σημειώσεις
που τηρούσαν τα μέλη τους κατά τη διεξαγωγή
της προφορικής εξέτασης.
(6)

Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου

(7), κατά την επανεξέταση μιας ακυρωθείσας
απόφασης, θεωρείται μέρος του πραγματικού
καθεστώτος και λαμβάνεται υπόψη η σύσταση του
Προϊσταμένου του οικείου Τμήματος ή
προκειμένου για θέση Προϊσταμένου Τμήματος
του Γενικού Διευθυντή του οικείου Υπουργείου
που υπέβαλε στην Επιτροπή πριν εκδοθεί η
ακυρωθείσα απόφασή της ανεξάρτητα αν, στο
μεταξύ, έχει αλλάξει η σύνθεση της Επιτροπής:
Νοείται ότι αν λόγος της ακύρωσης αφορά
στάδιο προγενέστερο της σύστασης, κατά τρόπο
που επηρεάζει τη σύσταση, τότε η σύσταση δε
λαμβάνεται υπόψη και καλείται, εκ νέου, ο
Προϊστάμενος ή ο Γενικός Διευθυντής, ανάλογα με
την περίπτωση, ή αν αυτός έχει αλλάξει, ο νέος
Προϊστάμενος ή ο νέος Γενικός Διευθυντής για να
υποβάλει νέα σύσταση, με βάση το πραγματικό
καθεστώς που υπήρχε κατά το χρόνο της
ακυρωθείσας απόφασης.
(7)

Σύσταση που κρίθηκε ότι πάσχει ή που

βασίστηκε σε στοιχεία που κρίθηκαν ότι πάσχουν,
δε λαμβάνεται υπόψη και καλείται, εκ νέου, ο
Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος ή ο Γενικός
Διευθυντής του οικείου Υπουργείου, ανάλογα με
την περίπτωση, ή αν αυτός έχει αλλάξει, ο νέος
Προϊστάμενος ή ο νέος Γενικός Διευθυντής για να
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υποβάλει νέα σύσταση, με βάση το κατά το χρόνο
της ακυρωθείσας απόφασης πραγματικό
καθεστώς:
Νοείται ότι αν η κρίση της Επιτροπής για την
απόδοση των υποψηφίων κατά την προφορική
εξέταση κρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο ότι
πάσχει, τούτο δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της
σύστασης του Προϊσταμένου ή του Γενικού
Διευθυντή, η οποία στηρίχθηκε στην προσωπική
του αξιολόγηση της απόδοσης των υποψηφίων
κατά την προφορική εξέταση.
(8)

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου

εφαρμόζονται σε κάθε διαδικασία επανεξέτασης,
ανεξαρτήτως του χρόνου λήψης της απόφασης
που ακυρώθηκε.».
Τροποποίηση του

9. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 37 του

αντικατάσταση των εδαφίων (2), (3) και (4) αυτού, από τα

βασικού νόμου.

ακόλουθα νέα εδάφια (2) και (3) και την αναρίθμηση του
υφιστάμενου εδαφίου (5) αυτού σε εδάφιο (4):
«(2) Η προσφορά αναφέρει την αμοιβή και τους λοιπούς όρους
υπηρεσίας της θέσης και καθορίζει την ημερομηνία από την οποία
ισχύει ο διορισμός ή η προαγωγή.
(3)

Σε περίπτωση που το πρόσωπο που επιλέγηκε για

διορισμό ή προαγωγή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται την προσφορά
που του έγινε ή, στην περίπτωση προσώπου που δεν είναι
δημόσιος υπάλληλος, η έκθεση του Κυβερνητικού Ιατρικού
Λειτουργού που τον εξέτασε δεν είναι ικανοποιητική, το θέμα
εξετάζεται εκ νέου από την Επιτροπή η οποία προβαίνει σε νέα
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προσφορά διορισμού ή προαγωγής, ανάλογα με την περίπτωση.».
Τροποποίηση του

10.

άρθρου 39 του

προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου

βασικού νόμου.

εδαφίου :
«(4)

Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

Κανένας δεν υπηρετεί σε Τμήμα όπου υπηρετεί σύζυγος,

τέκνο, αδελφός ή αδελφή αυτού, χωρίς την προηγούμενη έγκριση
του Υπουργικού Συμβουλίου.».
Αντικατάσταση

11. Το άρθρο 68 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου 68

ακόλουθο νέο άρθρο:

του βασικού
νόμου.
«Πτώχευση.

68.-(1) Υπάλληλος, εναντίον του οποίου άρχισε
διαδικασία πτώχευσης, πληροφορεί αμέσως γι’
αυτήν τον Προϊστάμενο του Τμήματός του.
(2)

Η αρμόδια αρχή, μόλις αυτός κηρυχθεί σε

πτώχευση ή μόλις εκδοθεί το διάταγμα παραλαβής
εναντίον του ή μόλις επιτευχθεί συμβιβασμός με
τους πιστωτές του, πληροφορεί περί τούτου την
Επιτροπή και αποστέλλει ταυτόχρονα και έκθεση
όπου αναφέρονται η έκταση των χρεών του
υπαλλήλου και οι λόγοι που τα προκάλεσαν, και η
Επιτροπή αποφασίζει αν συντρέχουν λόγοι
δημοσίου συμφέροντος για να θέσει τον υπάλληλο
σε διαθεσιμότητα.
(3) Στη συνέχεια η Επιτροπή επιλαμβάνεται του
θέματος το συντομότερο και με βάση την ενώπιον
του δικαστηρίου διαδικασία ή ύστερα από εξέταση
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των γεγονότων και, αφού ακούσει τον υπάλληλο,
αποφασίζει την αναγκαστική αφυπηρέτηση αυτού,
εκτός αν πεισθεί ότι οι οικονομικές του δυσχέρειες
προκλήθηκαν από αναπόφευκτη ατυχία και δεν
οφείλονταν σε σπατάλη ή ασύγγνωστη
απρονοησία ή συντρέχουν ελαφρυντικά για τον
υπάλληλο, οπόταν, σε περίπτωση που ο
υπάλληλος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, αυτός
αποκαθίσταται στη θέση του.
(4)

Κατά τη διάρκεια της περιόδου της

διαθεσιμότητας του υπαλλήλου όλες οι εξουσίες, τα
προνόμια και τα ωφελήματά του αναστέλλονται:
Νοείται ότι η Επιτροπή επιτρέπει στον
υπάλληλο να λαμβάνει μέρος των απολαβών της
θέσης του, όχι λιγότερο από το μισό, όπως θα
κρίνει η Επιτροπή.
(5)

Σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει θέσει

τον υπάλληλο σε διαθεσιμότητα και αποφασίσει
την αποκατάστασή του στη θέση του σύμφωνα με
το εδάφιο (3), η διαθεσιμότητά του τερματίζεται και
ο υπάλληλος δικαιούται ολόκληρο το ποσό των
απολαβών τις οποίες θα έπαιρνε αν δεν ετίθετο σε
διαθεσιμότητα.
(6)

Αν η Επιτροπή αποφασίσει την αναγκαστική

αφυπηρέτηση του υπαλλήλου από τη δημόσια
υπηρεσία, εφαρμόζονται, τηρουμένων των
αναλογιών, οι διατάξεις του εδαφίου (6) του
άρθρου 79.».
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Τροποποίηση του

12.

Το εδάφιο (7) του άρθρου 79 του βασικού νόμου

άρθρου 79 του

τροποποιείται με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη αυτού των

βασικού νόμου.

λέξεων “στη σύζυγο” (πρώτη γραμμή) από τις λέξεις “στο σύζυγο”.

Έναρξη της

13. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του

ισχύος του

περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006

παρόντος Νόμου.

αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της

96(Ι) του 2006.

Δημοκρατίας.
(2) Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του περί Δημόσιας
Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006 ισχύουν και
αναφορικά με τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων Πρώτου
Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, για τις οποίες
δεν έχουν συσταθεί Συμβουλευτικές Επιτροπές, η δε παράγραφος
(γ) του άρθρου 6 και η παράγραφος (γ) του άρθρου 7 του υπό
αναφορά Νόμου εφαρμόζονται και από τις Συμβουλευτικές
Επιτροπές που δεν έχουν αποστείλει την έκθεσή τους στην
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

ΒΣΓ/ΓΧ
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