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Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 1(Ι) του 2022
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2020
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του
τίτλος.
2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως (Αρ. 2) του 2020
1 του 1990 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
71 του 1991 αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2022.
211 του 1991
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
96(Ι) του 2006
107(Ι) του 200
137(Ι) του 2009
194(Ι) του 2011
78(Ι) του 2013
7(Ι) του 2014
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21(Ι) του 2014
100(Ι) του 2015
148(Ι) του 2017
151(Ι) του 2017
152(Ι) του 2017
98(Ι) του 2020
136(Ι) του 2020.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακολούθων νέων όρων και των
ορισμών τους:
«“επαγγελματική δομή θέσεων” σημαίνει τη δομή θέσεων στην δημόσια υπηρεσία, της οποίας
η θέση εισδοχής είναι στις κλίμακες Α9, Α11 και Α12 και Α11 και Α12 του κυβερνητικού
μισθολογίου, όπως οι κλίμακες αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του
παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων των θέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων οι οποίες
προβλέπονται στον περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των
Αντιπροσώπων Νόμο, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τους εκάστοτε περί
Κρατικού Προϋπολογισμού Νόμους, των θέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, καθώς και των
θέσεων της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που συστάθηκε δυνάμει του περί
Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου·

24 του 1961.

10 του 1960
35 του 1966
49 του 1969
41 του 1975
19 του 1980.

“επιστημονική δομή θέσεων” σημαίνει τη δομή θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, της οποίας η
θέση εισδοχής είναι στις κλίμακες Α8, Α10 και Α11 του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως οι
κλίμακες αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου,
εξαιρουμένων των θέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων οι οποίες προβλέπονται στον περί
των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο, όπως αυτός
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τους εκάστοτε περί Κρατικού Προϋπολογισμού Νόμους, των
θέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, καθώς και των θέσεων της Εξωτερικής Υπηρεσίας της
Δημοκρατίας που συστάθηκε δυνάμει του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας
Νόμου·
“σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων” σημαίνει το σύστημα
ετοιμασίας Υπηρεσιακών Εκθέσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50»· και
(β)

Αντικατάσταση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

3.

με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «Προϊστάμενος Τμήματος», αμέσως μετά τη φράση
«το Γενικό Διευθυντή Υπουργείου αναφορικά με» (ένατη γραμμή), της φράσης «τους
Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου αυτού και».
Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο:

«Αρμοδιότητες
της Επιτροπής.

5.-(1) Εκτός από τις περιπτώσεις, για τις οποίες γίνεται ειδική πρόνοια στον
παρόντα Νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα
που σχετίζεται με το παρόν άρθρο, στις αρμοδιότητες της Επιτροπής εμπίπτει(α)

ο διορισμός, η επικύρωση διορισμού, η ένταξη στο μόνιμο προσωπικό,
η προαγωγή, η μετάθεση, η απόσπαση και η αφυπηρέτηση δημοσίων
υπαλλήλων και η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου δημόσιων υπαλλήλων,
περιλαμβανόμενης της απόλυσης ή της αναγκαστικής αφυπηρέτησής
τους· και

(β)

ο έλεγχος και η δημοσιοποίηση στην ετήσια έκθεση που προβλέπεται
στο άρθρο 20, στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την ορθή εφαρμογή
του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων,
τόσο ανά Υπουργείο και Τμήμα, όσο και ανά κατηγορία υπαλλήλων,
όπως η Επιτροπή ήθελε κρίνει σκόπιμο και η υποβολή εισηγήσεων, με
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βάση και τις διεθνείς καλές πρακτικές, για βελτίωση του εν λόγω
συστήματος και αποτροπή λαθών στην εφαρμογή των σχετικών
κανονισμών.
(2) Ο Πρόεδρος και τα μέλη με το διορισμό τους στην Επιτροπή
ενημερώνονται σχετικά με το πλήρες φάσμα των αρμοδιοτήτων τους και το
σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και συντάσσουν πρόγραμμα διαρκούς ενημέρωσης
και επιμόρφωσής τους αναφορικά με μεθόδους αξιολόγησης υποψηφίων και,
γενικότερα, άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.».
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη του
νέου άρθρου
5Α.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 5 αυτού, του ακόλουθου
νέου άρθρου:

«Εσωτερικές
ασφαλιστικές
δικλείδες.

5Α.-(1) Σε όλες τις διαδικασίες της, η Επιτροπή μεριμνά, ώστε να
εφαρμόζονται εσωτερικοί μηχανισμοί για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με
τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή των
υποψηφίων.
(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), τα μέλη
της Επιτροπής, μεταξύ άλλων(α)

συμπληρώνουν δομημένα έντυπα, κατά τη διαδικασία επιλογής για
κάθε υποψήφιο, με σκοπό την τεκμηρίωση και πιστοποίηση κάθε
διεξαχθείσας προφορικής εξέτασης·

(β)

καταγράφουν ή/και βαθμολογούν τα αποτελέσματα της προφορικής
εξέτασης και καταγράφουν κάθε άλλη παρατήρηση που επενεργεί στη
λήψη της απόφασης:

Νοείται ότι, οι προσωπικές σημειώσεις ή/και η βαθμολογία των μελών σχετικά
με την απόδοση των υποψηφίων στην προφορική εξέταση παραδίδονται από
αυτά αμέσως μετά το πέρας της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων και
αποτελούν μέρος του οικείου φακέλου.
(3) Κάθε υποψήφιος μπορεί να έχει πρόσβαση στο μέρος των εγγράφων που
προβλέπονται στο εδάφιο (2), τα οποία τον αφορούν, χωρίς να απαιτείται να
ζητήσει γι’ αυτό άδεια Δικαστηρίου.».
Τροποποίηση
του άρθρου 28
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (1)
αυτού του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της
ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(δ) θέσεις Διατμηματικής Προαγωγής, που είναι θέσεις στην μισθολογική κλίμακα Α13 (ii) του
κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του
παρόντος Νόμου, στην οποία μπορούν να προαχθούν υπάλληλοι που υπηρετούν
οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία σε θέση στο αμέσως κατώτερο μισθοδοτικό επίπεδο των
επιστημονικών δομών θέσεων ή των επαγγελματικών δομών θέσεων, ανάλογα με την
περίπτωση, εξαιρουμένων των θέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων οι οποίες
προβλέπονται στον περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων
Νόμο, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τους εκάστοτε περί Κρατικού
Προϋπολογισμού Νόμους, των θέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, καθώς και των θέσεων της
Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που συστάθηκε δυνάμει του περί Εξωτερικής
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου.».

Τροποποίηση
του άρθρου
34Α
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 34Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο αυτού της λέξης «Ανωτάτου»·

4
(β)

με τη διαγραφή από αυτό της λέξης «Ανώτατο», όπου αυτή απαντά σε οποιοδήποτε
γραμματικό τύπο·

(γ)

με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) αυτού του σημείου της άνω και κάτω τελείας (τρίτη γραμμή)
και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «έχει αναδρομική ισχύ.»· και

(δ)

με τη διαγραφή των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2) αυτού.

Τροποποίηση
του άρθρου 35
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του
εδαφίου (2) αυτού των λέξεων «της προηγούμενης διετίας» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «των τριών
προηγούμενων ετών».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη του
νέου άρθρου
35Α.

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 35 αυτού, του
ακολούθου νέου άρθρου:

«Διαδικασία για την
πλήρωση θέσεων
Διατμηματικής
Προαγωγής.

35Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 και του εδαφίου (3)
του παρόντος άρθρου, κάθε θέση Διατμηματικής Προαγωγής που είναι κενή
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(2) Η δημοσίευση της θέσης περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία του σχεδίου
υπηρεσίας και καθορίζει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
(3) Θέση Διατμηματικής Προαγωγής μπορεί να πληρωθεί από την
Επιτροπή, χωρίς να δημοσιευθεί δυνάμει του εδαφίου (1), όταν αυτή κενούται
ή δημιουργείται κατά τη χρονική περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη
διαδικασία για την πλήρωση άλλης θέσης με τον ίδιο τίτλο και η θέση
Διατμηματικής Προαγωγής θεωρείται ότι δημοσιεύθηκε την ημέρα, κατά την
οποία δημοσιεύθηκε η προαναφερθείσα άλλη θέση.
(4) Κανένας δεν προάγεται σε θέση Διατμηματικής Προαγωγής, εκτός
εάν(α)

κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται στο σχέδιο υπηρεσίας
για τη θέση αυτή, τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση
για πλήρωση της εν λόγω θέσης· και

(β)

δεν τιμωρήθηκε κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων
ετών για πειθαρχικό παράπτωμα σοβαρής μορφής:
Νοείται ότι, κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν προάγεται σε
θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση
δημόσιας εξουσίας και στην διαφύλαξη των γενικών
συμφερόντων του κράτους, εκτός εάν είναι πολίτης της
Δημοκρατίας.».

Τροποποίηση
του άρθρου 50
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 81
του βασικού
νόμου.

9. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού των
λέξεων «ένα μήνα πριν» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «αμέσως μετά».

10. Το άρθρο 81 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)
Δεύτερος
Πίνακας,
Μέρος Ι.

Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «με τον
καθορισμένο τρόπο» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «όπως καθορίζεται στους
Κανονισμούς που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Δεύτερου Πίνακα»·
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(β)

με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού του σημείου
της άνω και κάτω τελείας με το σημείο της τελείας και τη διαγραφή της επιφύλαξης που
ακολουθεί· και

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

Δεύτερος
Πίνακας,
Μέρος Ι.

«(3) Σε κάθε Υπουργείο και Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία, με
εξαίρεση το Γραφείο της Επιτροπής, καταρτίζεται κατάλογος υπαλλήλων
που δύναται να οριστούν ως ερευνώντες λειτουργοί για διερεύνηση
πειθαρχικών παραπτωμάτων με βάση τους Κανονισμούς που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Δεύτερου Πίνακα, ο οποίος αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τέσσερις (4) υπαλλήλους όλων των ιεραρχικών επιπέδων,
που υπηρετούν σε θέση με μισθολογική κλίμακα Α8 και άνω του
κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι οποίοι τυγχάνουν
κατάλληλης εκπαίδευσης προς το σκοπό της ανάληψης καθηκόντων
ερευνώντος λειτουργού:
Νοείται ότι, προκειμένου για Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία ο
αριθμός των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο
κατάλογο δύναται να είναι μικρότερος:
Νοείται περαιτέρω ότι, ο κατάλογος ερευνώντων λειτουργών κάθε
Υπουργείου και Ανεξάρτητου Γραφείου ή Υπηρεσίας αποστέλλεται στο
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το οποίο διαβιβάζει
συγκεντρωτικά όλους τους σχετικούς καταλόγους στη Γραμματεία του
Υπουργικού Συμβουλίου.».

Τροποποίηση
του Μέρους Ι
του Δεύτερου
Πίνακα
του βασικού
νόμου.

11. Ο Δεύτερος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου
1 του Μέρους Ι αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο:

«1. Η αρμόδια αρχή(α)

στην περίπτωση που ο υπό διερεύνηση υπάλληλος κατέχει θέση μέχρι την κλίμακα
Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης
του παρόντος Νόμου, ορίζει ένα ή περισσότερους λειτουργούς από τον κατάλογο
ερευνώντων λειτουργών της αρμόδιας για τον υπό διερεύνηση υπάλληλο αρχής (που
στο παρόν Μέρος θα αναφέρεται ως ο «ερευνών λειτουργός») για να διεξαγάγουν την
έρευνα:
Νοείται ότι, ο ερευνών λειτουργός απαιτείται να κατέχει θέση ανώτερη από τη θέση
του υπό διερεύνηση υπαλλήλου:
Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν είναι
δυνατόν, πρακτικό ή εφαρμόσιμο να διορίσει ερευνώντα λειτουργό βάσει των διατάξεων
της παρούσας υποπαραγράφου, δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στο Υπουργικό
Συμβούλιο για ορισμό ερευνώντος λειτουργού κατ’ αναλογία των διατάξεων της
υποπαραγράφου (β), που αφορά σε υπάλληλο που κατέχει θέση με κλίμακα υψηλότερη
από την Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(β)

Στην περίπτωση που ο υπό διερεύνηση υπάλληλος κατέχει θέση με κλίμακα υψηλότερη
από την Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ενημερώνει άμεσα το Υπουργικό Συμβούλιο
με σκοπό τον ορισμό από το Συμβούλιο ερευνώντος λειτουργού από τον κατάλογο
ερευνώντων λειτουργών άλλης αρμόδιας αρχής από αυτήν στην οποία υπάγεται ο υπό
διερεύνηση υπάλληλος:
Νοείται ότι, ο ερευνών λειτουργός δεν πρέπει να κατέχει θέση κατώτερη της θέσης
του υπό διερεύνηση υπαλλήλου, εκτός εάν πρόκειται για ερευνώντα λειτουργό, που
υπηρετεί στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου,
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όπου ο ερευνών λειτουργός δύναται να κατέχει και θέση κατώτερη της θέσης του υπό
διερεύνηση υπαλλήλου:
Νοείται περαιτέρω ότι, οι παρούσες διατάξεις δεν επηρεάζουν τους ερευνώντες λειτουργούς
που έχουν οριστεί για τη διερεύνηση πειθαρχικού παραπτώματος που έχει ήδη αρχίσει πριν από
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.».
Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

12.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Τα άρθρα 5 και 8 τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024.

