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1.			ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ	ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1.1.			Εισαγωγή

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση, που καλύπτει τις εργασίες της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για το έτος 2016, 

υποβάλλεται, σύμφωνα με το Άρθρο 20 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, στον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας για ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου.

H σύνθεση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας κατά το 2016 και  μέχρι τις 14.11.16 ήταν η ακόλουθη:

• Γεώργιος Παπαγεωργίου ― Πρόεδρος

• Παναγιώτης Αντωνίου ― Μέλος

• Αντώνης Βασιλειάδης ― Μέλος

• Δώρος Ηλιοδώρου ― Μέλος

•   Ανδρέας Παπαδόπουλος  ― Μέλος

Στις 14.11.16 ο κος Παναγιώτης Αντωνίου, υπέβαλε την παραίτησή του από  Μέλος της Επιτροπής Δημόσιας 

Υπηρεσίας, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κος Παναγιώτης Αντωνίου με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου διορίστηκε από 16.11.16 Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

H Επιτροπή, με τη νέα της σύνθεση, στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον συνεδριάσεων.
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7

Η Επιτροπή συνέχισε κανονικά τις εργασίες της, κατ΄  εφαρμογή του Άρθρου 12(2) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμων, μέχρι τις 23.12.16, που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε ως νέο Μέλος της Επιτροπής Δημόσιας 

Υπηρεσίας τον κο Αριστείδη Γιορδαμλή για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής.

 

Το 2016 μπορεί να χαρακτηριστεί ως έτος σταθμός σ΄ ό,τι αφορά την προσπάθεια που η παρούσα Επιτροπή 

από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της έχει θέσει, σ΄ ό,τι αφορά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στο Γραφείο της.  Και αυτό διότι, από την 1.2.2016, ύστερα από την αναγκαία προεργασία που 

είχε γίνει με τη συνδρομή και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, όλες οι συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Δημόσιας Υπηρεσίας είναι ηλεκτρονικές και γίνονται με τη χρήση του συστήματος «η-Συνεργασία».  

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του 2016 έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό η αναγκαία επεξεργασία 

από τεχνικής άποψης, της εισαγωγής συστήματος υποβολής αιτήσεων μέσω του διαδικτύου, καθώς επίσης 

και ο εκσυγχρονισμός της Ιστοσελίδας της Επιτροπής.  Επιπλέον, από τον Ιούνιο του 2016, στα πλαίσια της 

προσπάθειας της Επιτροπής για καλύτερη, πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, αλλά και 

προώθηση της διαφάνειας στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία που προστατεύει τα προσωπικά 

δεδομένα, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, αμέσως μετά τη λήψη τους, όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής που 

σχετίζονται με διορισμούς/προαγωγές, καθώς επίσης και ο προγραμματισμός σ΄ ό,τι αφορά προφορικές ή/και 

γραπτές εξετάσεις.

Τον Απρίλιο του 2016 ολοκληρώθηκε μελέτη, η οποία είχε αρχίσει από το 2015 και η οποία αφορούσε την 

οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.  Η μελέτη διεξήχθη από το 

Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Ιρλανδίας και τα πορίσματα των μελετητών παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή 

στις 19.4.2016.  Η μελέτη διεξήχθη από τους εμπειρογνώμονες λαμβάνοντας υπόψη ως δεδομένο ότι θα 

υλοποιούνταν πλείστες, τουλάχιστον, από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονταν στα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια 

που εκκρεμούσαν στη Βουλή και συζητούνταν κατά την περίοδο εκείνη και τα οποία, όπως αναφέρεται πιο κάτω, 

με εξαίρεση ένα, απορρίφθηκαν από τη Βουλή τον Δεκέμβριο του υπό ανασκόπηση έτους.  Παρά τα πιο πάνω, 

στη μελέτη υπάρχουν σημαντικές εισηγήσεις που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας, οργάνωσης και στελέχωσης 

του Γραφείου της Επιτροπής, τις οποίες η Επιτροπή μελέτησε επισταμένα και προωθεί ήδη την υλοποίησή 

συγκεκριμένων δράσεων, σε συνεργασία πάντοτε με άλλους αρμόδιους φορείς.
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Είναι, επίσης, σημαντικό να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους, άρχισε τη 

λειτουργία του το Διοικητικό Δικαστήριο το οποίο, σύμφωνα με τη σχετική τροποποίηση του Άρθρου 146 

του Συντάγματος και την ψήφιση του Νόμου 131(Ι)/2015, θα εκδικάζει πρωτόδικα προσφυγές που αφορούν 

αποφάσεις της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ενώ τη δικαιοδοσία εκδίκασης εφέσεων εναντίον 

πρωτόδικων αποφάσεων διατηρεί το Ανώτατο Δικαστήριο.  Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας εκτιμά, 

έχοντας υπόψη και την εμπειρία του πρώτου έτους λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου, ότι, λόγω και 

της εξειδίκευσης που εξ΄ ορισμού υπάρχει αλλά και της επικέντρωσης στην εκδίκαση διοικητικής φύσεως 

αποφάσεων, θα υπάρξει επιτάχυνση στις διαδικασίες εκδίκασης προσφυγών, πράγμα που αναμένεται να 

συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας.

Οι συζητήσεις στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής σε 

σχέση με τα μεταρρυθμιστικά Νομοσχέδια και Κανονισμούς, τα οποία εκκρεμούσαν στη Βουλή από το 2015, 

συνεχίστηκαν και εντάθηκαν κατά τη διάρκεια του 2016.  Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 

είχα την ευκαιρία να παραστώ στις πλείστες των συνεδριάσεων σε σχέση με τα υπό συζήτηση Νομοσχέδια 

και Κανονισμούς και να εκφράσω τις θέσεις, τις απόψεις και τους προβληματισμούς της Επιτροπής επί των 

υπό συζήτηση θεμάτων.  Η Βουλή, στις 9.12.2016 απέρριψε τα εν λόγω Νομοσχέδια και Κανονισμούς, με 

μόνη εξαίρεση το Νομοσχέδιο που αφορά την απόσπαση υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το 

οποίο παρέμεινε σε εκκρεμότητα κατά το τέλος του υπό ανασκόπηση έτους.  (Το Νομοσχέδιο ψηφίστηκε σε 

Νόμο στις 5.5.2017 με Αρ. Ν.47(Ι)/2017).  Δεδομένου ότι, στις ρυθμίσεις που προβλέπονταν στα υπό αναφορά 

Νομοσχέδια και Κανονισμούς περιλαμβάνονταν σημαντικές ρυθμίσεις που κάλυπταν θέματα που σχετίζονταν 

με τις διαδικασίες επιλογής υποψηφίων και το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, που 

θεωρούμε ότι θα ήταν σημαντικά εργαλεία για την Επιτροπή στην προσπάθειά της για αποτελεσματικότερη 

επιτέλεση των αρμοδιοτήτων της, προσδοκούμε ότι η προσπάθεια δεν θα τερματιστεί με την καταψήφιση 

των εν λόγω Νομοσχεδίων και Κανονισμών και ότι το θέμα αυτό, μαζί με άλλα θέματα που άπτονται της 

οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 

συζήτησης και να ρυθμιστούν κατά τρόπο που όλοι  οι αρμόδιοι φορείς, περιλαμβανομένης και της Επιτροπής 

Δημόσιας Υπηρεσίας, να λειτουργούν σε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να καθιστά τη λειτουργία τους 

αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη.
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Το 2016 αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων που αποπαγοποιήθηκαν, ύστερα από σχετική απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου και έγκριση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής.  Συγκεκριμένα, ενώ 

το 2014 είχαν αποπαγοποιηθεί 126 θέσεις και το 2015 426, ο αριθμός των αποπαγοποιηθεισών θέσεων ανήλθε 

κατά το 2016 στις 485.  Στη συνέχεια της Διευθυντικής Περίληψης, καθώς και πιο αναλυτικά στα κεφάλαια που 

ακολουθούν, γίνεται εκτενής αναφορά, τόσο στο θέμα αυτό, όσο και στο έργο που έχει επιτελεσθεί από την 

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του 2016.

1.2.		Συνοπτική	αναφορά	στο	έργο	της	Ε.Δ.Υ.	για	το	2016															

 

Κατά τη διάρκεια του υπό επισκόπηση έτους  εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε ισχύ οι πρόνοιες των περί 

Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) 

Νόμων του 2013 έως 2015, γεγονός που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το έργο της Επιτροπής.  Σύμφωνα με το 

Άρθρο 3 των εν λόγω Νόμων, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο πλήρωση κάθε θέσης Πρώτου Διορισμού, 

κάθε θέσης Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και κάθε θέσης Προαγωγής, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η 

οποία προβλέπεται σε οποιοδήποτε Νόμο ή σε οποιοδήποτε εγκριθέντα αρμοδίως ετήσιο προϋπολογισμό, εκτός 

αν δοθεί σχετική έγκριση από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, με βάση διαδικασία που καθορίζει ο 

Νόμος.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των πιο πάνω Νόμων εξαιρέθηκαν εντός του 2016, ύστερα από απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου και τη σχετική συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού,  485 θέσεις, έναντι 126 θέσεων που αποπαγοποιήθηκαν το 2014 και 426 το 2015.

Από τις 485  αυτές θέσεις, οι 190 ήταν θέσεις Πρώτου Διορισμού, οι 56 θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής 

και οι 239 Προαγωγής.  

Η Επιτροπή ανάλωσε το μεγαλύτερο μέρος των συνεδριάσεών της κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους 

σε θέματα που αφορούσαν πληρώσεις θέσεων.  Σημαντικό, επίσης, μέρος του χρόνου των συνεδριάσεων της 

Επιτροπής αναλώθηκε στην εκδίκαση πειθαρχικών υποθέσεων εναντίων δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και σε 

επανεξετάσεις προηγούμενων αποφάσεων της Επιτροπής που είχαν ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο και 

το Διοικητικό Δικαστήριο.
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Πιο	αναλυτικά,	κατά	τη	διάρκεια	του	2016,	η	Επιτροπή:			

― Συνήλθε σε  218 συνεδρίες και εξέτασε 1376 θέματα.  Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της Επιτροπής  

 (ποσοστό  38%- των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης) αφιερώθηκε σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων.

― Προέβη στην προκήρυξη 116  θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

― Προέβη στην πλήρωση 407 θέσεων από τις οποίες οι  233 ήταν θέσεις Πρώτου Διορισμού και Πρώτου

 Διορισμού και Προαγωγής και οι 174 θέσεις Προαγωγής.  (Κατά το 2015 είχαν πληρωθεί 106 θέσεις, από τις 

 οποίες 21 διορισμοί και 85 προαγωγές). 

― Δέχτηκε  579 υποψηφίους σε προφορική εξέταση για την πλήρωση θέσεων Πρώτου Διορισμού

 και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.  Οι αντίστοιχοι αριθμοί για το 2014 ήταν 69 και το 2015 163.  

― Επανεξέτασε 26 διαδικασίες πλήρωσης θέσεων, ύστερα από ακυρωτικές αποφάσεις του Ανωτάτου/

 Διοικητικού Δικαστηρίου, που αφορούσαν συνολικά 47 θέσεις.  Από αυτές, δύο διαδικασίες αφορούσαν  

 οκτώ θέσεις Πρώτου Διορισμού, 11 διαδικασίες αφορούσαν 24 θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, 

 και 13 διαδικασίες αφορούσαν 19 θέσεις Προαγωγής.  Στα πλαίσια των επανεξετάσεων επιλέγηκαν 47 

 πρόσωπα, από τα οποία 36 ήταν υπάλληλοι που επαναπροαχθήκαν / επαναδιοριστήκαν στη θέση που 

 κατείχαν και που είχε ακυρωθεί και 11 πρόσωπα που επιλέγηκαν για πρώτη φορά για διορισμό ή προαγωγή 

 στα πλαίσια της επανεξέτασης.

― Πήρε αποφάσεις για τον αναπληρωτικό διορισμό  67 υπαλλήλων και για την απόσπαση 214 υπαλλήλων, 

 ύστερα από σχετικές συστάσεις των αρμοδίων αρχών.  Πήρε, επίσης, αποφάσεις για την επικύρωση του 

 διορισμού 23 υπαλλήλων, καθώς και για τη μετάθεση 215 υπαλλήλων, ύστερα από αιτιολογημένες 

 προτάσεις της αρμόδιας σε κάθε περίπτωση αρχής.  Περαιτέρω, πήρε αποφάσεις για την αφυπηρέτηση, 

 για διάφορους λόγους, 196 υπαλλήλων και έδωσε την άδειά της για παραίτηση 8 υπαλλήλων.
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― Έθεσε οκτώ υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα, στα πλαίσια πειθαρχικής έρευνας ή/και δίωξης.

― Ως πειθαρχικό δικαστήριο για τους δημόσιους υπαλλήλους, ασχολήθηκε με δώδεκα συνολικά πειθαρχικές 

 υποθέσεις,  οι πέντε από τις οποίες άρχισαν εντός του 2016 και οι άλλες εφτά εκκρεμούσαν από

 προηγούμενα χρόνια.  Από αυτές, οι τρεις εξακολουθούσαν να εκκρεμούν στο τέλος του υπό επισκόπηση 

 έτους, ενώ μια υπόθεση ανακλήθηκε ύστερα από γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, μια τερματίστηκε από 

 την Επιτροπή, λόγω αθώωσης του υπαλλήλου στην ποινική υπόθεση που αφορούσε τα ίδια γεγονότα, και μια 

 παραπέμφθηκε για να δικαστεί συνοπτικά, μετά από γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας.  Επιπρόσθετα, η 

 Επιτροπή με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 84 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, επιλήφθηκε εντός του 

 2016 τριών υποθέσεων μετά από ποινική καταδίκη υπαλλήλων.

Συνοπτικά,	η	Επιτροπή	μέσα	στο	2016	επέβαλε	τις	πιο	κάτω	ποινές:

•  Σε έναν υπάλληλο την ποινή της απόλυσης.

•  Σε δύο υπαλλήλους την ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης.

•  Σε έναν υπάλληλο την ποινή του υποβιβασμού σε κατώτερη θέση.

•  Σε έναν υπάλληλο την ποινή του υποβιβασμού στη μισθοδοτική κλίμακα.

•  Σε έναν υπάλληλο χρηματική ποινή ύψους €5.000.

•  Σε έναν υπάλληλο χρηματική ποινή ύψους €3.000.

•  Σε έναν υπάλληλο χρηματική ποινή ύψους €2.000 και αυστηρή επίπληξη.

•  Σε έναν υπάλληλο αυστηρή επίπληξη.

Αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με τις δραστηριότητες της Επιτροπής, κατά το  2016, δίνονται στο κύριο μέρος της 

Έκθεσης, που ακολουθεί.
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1.3.		Προκλήσεις	και	Προοπτικές

Βασικός άξονας και όραμα της όλης προσπάθειας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας είναι η στελέχωση 

της υπηρεσίας με το πλέον κατάλληλο προσωπικό, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία της, με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.  Στόχος 

της Επιτροπής, είναι μέσα από μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας της, να παρέχει 

υπηρεσίες ύψιστης ποιότητας, με διαφάνεια και πλήρη σεβασμό στον πολίτη, με απόλυτο σεβασμό στις 

αποφάσεις και τη νομολογία του Ανωτάτου και του Διοικητικού Δικαστηρίου, με τρόπο που να προάγει το 

περί δικαίου αίσθημα του πολίτη και με πιστή προσήλωση στις αρχές της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας, της 

απροσωποληψίας και της αντικειμενικότητας.  Το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 

καθορίζεται από τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν σημαντικά θέματα που 

αφορούν τη σύσταση και την ανεξαρτησία της (ευρύτερη ανάλυση γίνεται στη συνέχεια της Έκθεσης), τους 

περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως 2015, τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 

Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008, τους σχετικούς κανονισμούς, καθώς επίσης και από την 

πλούσια σε θέματα που αποτελούν αρμοδιότητα της Επιτροπής Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και 

του προσφάτως ιδρυθέντος Διοικητικού Δικαστηρίου.  

Η προσπάθεια της Επιτροπής για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων για προαγωγή ή/και διορισμό 

εξακολουθεί να δυσχεραίνεται από τη συνέχιση της εφαρμογής του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης 

στη δημόσια υπηρεσία, αλλά και την ύπαρξη Σχεδίων Υπηρεσίας με αναχρονιστικές, γενικές ή/και αόριστες 

αναφορές, που σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν σε σοβαρά ερμηνευτικά προβλήματα ή και έχουν ως 

αποτέλεσμα ακύρωση αποφάσεων της Επιτροπής από το Ανώτατο  και το Διοικητικό Δικαστήριο.  

Ειδικότερα, σ΄ ό,τι αφορά το σύστημα αξιολόγησης είναι χαρακτηριστικό να αναφερθεί ότι η ισοπέδωση στο 

επίπεδο του «Εξαίρετος», η οποία εξακολουθεί να αποτελεί επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, είναι διάχυτη 

στο σύστημα.  Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Γραφείο της Επιτροπής για το 2015, έτος για το οποίο 

έχουν συγκεντρωθεί και έχουν τύχει επεξεργασίας όλα τα στοιχεία που αφορούν τις αξιολογήσεις, 93,14% 

των υπαλλήλων αξιολογήθηκαν ως «Εξαίρετοι» σε όλα τα στοιχεία αξιολόγησης, ενώ μόλις 3 από τις 12.308 

υπαλλήλους έτυχαν αξιολόγησης με «Μη ικανοποιητικά» και αυτό μόνο σε δύο ή τρία από τα οκτώ στοιχεία 

αξιολόγησής τους.



13

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Οι συνέπειες διατήρησης του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης είναι πασιφανείς, έχουν κατ΄ επανάληψη 

τονιστεί στις Ετήσιες Εκθέσεις της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και δεν χρειάζεται να γίνει περαιτέρω 

ανάλυση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων που επιφέρουν.

Το δεδομένο αυτό, καθώς και η ανάγκη της αλλαγής ρυθμίσεων που να προσεγγίζουν με έναν πιο σύγχρονο 

τρόπο την επιλογή των υποψηφίων, αποτελούν, όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, βασική προϋπόθεση για 

την εν γένει βελτίωση της στελέχωσης της υπηρεσίας με κατάλληλο προσωπικό και την εν γένει βελτίωση της 

δημόσιας υπηρεσίας σ΄ ό,τι αφορά την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά της.  Αν αναλογιστεί κανείς το 

μορφωτικό επίπεδο των λειτουργών που προσλαμβάνονται ή/και υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία (το 95,71% 

των 233 ατόμων που διορίστηκαν το 2016 στη δημόσια υπηρεσία κατείχαν πανεπιστημιακή ή μεταπτυχιακά 

προσόντα, ενώ το 60,93% του συνόλου των υπηρετούντων στη δημόσια υπηρεσία είναι κάτοχοι πτυχίου ή 

μεταπτυχιακού προσόντος, παρόλο που μόνο το 33% των θέσεων απαιτούν κατοχή πτυχίου), αναπόφευκτα θα 

οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι λειτουργούν αντικίνητρα, τα οποία δεν επιτρέπουν στο προσωπικό να αναπτυχθεί 

ή/και να προσφέρει με βάση τις πραγματικές ικανότητες και δυνατότητές του.

Εν κατακλείδι, η εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στη δημόσια υπηρεσία που να αίρουν όλα αυτά τα αντικίνητρα 

και να δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας υπηρεσίας να μπορεί να 

αναπτύσσεται και να αποδίδει σύμφωνα με τις ικανότητες και δυνατότητές του, είναι, όχι μόνο αναγκαία αλλά 

συνιστά και τη μεγαλύτερη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό.
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2.	Η	ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΔΗΜΟΣΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΚΑΙ	ΤΟ	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΤΗΣ

2.1.	Η	Επιτροπή	Δημόσιας	Υπηρεσίας	και	οι	αρμοδιότητές	της

Η σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ως ανεξάρτητου συλλογικού οργάνου, 

προβλέπεται από το Άρθρο 124 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ στο Άρθρο 125 του 

Συντάγματος προβλέπονται και οι βασικές εξουσίες/αρμοδιότητες της Επιτροπής.  Στις διατάξεις του 

ιδίου Άρθρου του Συντάγματος υπάρχουν ρυθμίσεις που καθορίζουν τα προαπαιτούμενα για διορισμό στη 

θέση του Προέδρου ή των Μελών της Επιτροπής, καθώς και διατάξεις που ρυθμίζουν την ανεξαρτησία της 

Επιτροπής.  

Σ΄ ό,τι αφορά τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής, το Σύνταγμα ρητά προβλέπει ότι ο Πρόεδρος 

και τα Μέλη της Επιτροπής (α) δεν δύνανται να απολυθούν παρά μόνο με τους ίδιους όρους και τον ίδιο 

τρόπο όπως οι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, (β) ότι η αντιμισθία του Προέδρου και των Μελών της 

Επιτροπής, όπως και των υπόλοιπων ανεξάρτητων συνταγματικών αξιωματούχων (Δικαστές του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου, Γενικός Εισαγγελέας κλπ), χρεώνεται στο λογαριασμό του πάγιου ταμείου της Δημοκρατίας, (γ) 

ότι η αντιμισθία και οι υπόλοιποι όροι υπηρεσίας του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής καθορίζονται 

με νόμο και δεν μπορούν να μεταβληθούν δυσμενώς γι΄ αυτούς μετά το διορισμό τους και (δ) ότι η θητεία 

της Επιτροπής είναι εξαετής και υπερβαίνει τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας που είναι μόνο πέντε 

χρόνια.
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Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής οι οποίες όπως αναφέρεται και πιο πάνω, καθορίζονται στο Άρθρο 125 του 

Συντάγματος και επαναλαμβάνονται, με ελάχιστες προσθήκες, στο Άρθρο 5 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμων.  Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνουν το διορισμό, την 

επικύρωση διορισμού, την ένταξη στο μόνιμο προσωπικό, την προαγωγή, τη μετάθεση, την απόσπαση και 

την αφυπηρέτηση δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου πάνω σ΄αυτούς, που 

περιλαμβάνει τις πειθαρχικές ποινές της απόλυσης και της αναγκαστικής αφυπηρέτησης.  

Σ’ ό,τι αφορά τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων, η Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητές της με βάση τις διατάξεις 

των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, ενώ σ’ ό,τι αφορά πλήρωση θέσεων στον εισαγωγικό 

βαθμό, η  Επιτροπή, εφαρμόζει και τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 

Νόμους.  

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνεται επίσης η εξέταση αιτημάτων από δημόσιους υπαλλήλους 

για διεκδίκηση ή κατοχή κομματικού αξιώματος, με βάση τις διατάξεις του περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων 

Δημοσίων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2015.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής υπόκεινται στον αναθεωρητικό έλεγχο του Διοικητικού Δικαστηρίου, στο οποίο τα 

άτομα που επηρεάζονται μπορούν να προσφύγουν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 146 του Συντάγματος, 

όπως έχει τροποποιηθεί.  Εφέσεις εναντίον πρωτόδικων αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου εκδικάζονται 

από το Ανώτατο Δικαστήριο.



16

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

2.2.	Σύνθεση	της	Επιτροπής

Η σύνθεση της Επιτροπής, όπως αναφέρεται και στο εισαγωγικό μέρος της Έκθεσης μέχρι και τις 14.11.16 ήταν 

η ακόλουθη:

• Γ. Παπαγεωργίου ― Πρόεδρος

• Π. Αντωνίου ― Μέλος

• Α. Βασιλειάδης ― Μέλος

• Δ. Ηλιοδώρου ― Μέλος

• Α. Παπαδόπουλος ― Μέλος

Στις 14.11.16 ο κος Παναγιώτης Αντωνίου, υπέβαλε την παραίτησή του από  Μέλος της Επιτροπής Δημόσιας 

Υπηρεσίας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου διορίστηκε 

Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από 16.11.16. Σε αντικατάσταση του κου Αντωνίου, 

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε από 23.12.16 και για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής  ως νέο  

Μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας τον κ. Αριστείδη Γιορδαμλή.

Στο Παράρτημα B της Έκθεσης γίνεται αναλυτική αναφορά στις συνθέσεις της Επιτροπής Δημόσιας 

Υπηρεσίας από το 1960 μέχρι σήμερα.

2.3.		Μελέτη	για	αναδιοργάνωση	του	Γραφείου	της	Επιτροπής

Στις αρχές του 2016 ολοκληρώθηκε μελέτη για βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Γραφείου της 

Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, που είχε ανατεθεί μέσα στο 2015 σε εμπειρογνώμονες του Ινστιτούτου 

Δημόσιας Διοίκησης της Ιρλανδίας.  Τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή 

στις 19.4.2016 
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Σύμφωνα με τα πορίσματα των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων, είναι αναγκαίο όπως η Επιτροπή εφαρμόσει 

ένα μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη και τις μεγάλες αλλαγές που αναμένεται να 

επισυμβούν με την υλοποίηση της διοικητικής μεταρρύθμισης.  Αξίζει να τονιστεί ότι οι εμπειρογνώμονες 

κατέληξαν στις εισηγήσεις τους, θεωρώντας ότι τα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια που τη δεδομένη χρονική 

περίοδο συζητούνταν στη Βουλή θα ψηφίζονταν.  Ωστόσο, το Δεκέμβριο του 2016, με εξαίρεση το νομοσχέδιο 

που αφορά την κινητικότητα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα εν λόγω μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια 

απορρίφθηκαν από τη Βουλή.

Από την τελετή παράδοσης των πορισμάτων των εμπειρογνωμόνων του Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης της Ιρλανδίας στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.
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Στα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές εισηγήσεις που η υλοποίησή 

τους αναμφίβολα θα συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της Επιτροπής και του Γραφείου της.  Οι κυριότερες από τις εισηγήσεις αυτές εστιάζονται στα 

εξής:

1.  Ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου, μέσα από το οποίο να διαγράφεται η μελλοντική κατεύθυνση 

 του Οργανισμού, με επίκεντρο τη διαφάνεια στην επιλογή ανθρώπινου δυναμικού κα με αρωγό τη χρήση 

 τελευταίας τεχνολογίας.

2. Ανάπτυξη και χρήση κατάλληλων μεθόδων εξετάσεων, με τη βοήθεια και επαγγελματιών στο θέμα, στα 

 πλαίσια της διαδικασίας επιλογής προσωπικού, με έμφαση στην ικανότητα αντί στη γνώση.

3. Ενδυνάμωση του υφιστάμενου προσωπικού του Γραφείου της Επιτροπής με την πρόσληψη εξειδικευμένου 

 προσωπικού, τόσο στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, όσο και στον τομέα της εργασιακής 

 ψυχολογίας   

4. Υποστήριξη του έργου της Επιτροπής με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας.

5.  Αναδιάρθρωση της δομής του Γραφείου της Επιτροπής.

6. Δημιουργία Μονάδας Διαχείρισης Σχέσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς και ανατροφοδότηση σε σχέση 

 με το ρόλο και τη λειτουργία της Επιτροπής.

Η Επιτροπή έχει ήδη προχωρήσει στην επεξεργασία των πιο πάνω εισηγήσεων και έχει προωθήσει την 

υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς και κυρίως με το Τμήμα 

Υπηρεσιών Πληροφορικής, όπως (α) την εισαγωγή του συστήματος «η-Συνεργασία» για τη διεξαγωγή 

ηλεκτρονικών συνεδριάσεων, (β) την αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Επιτροπής, (γ) την άμεση ανάρτηση 

των αποφάσεων της Επιτροπής για διορισμούς και προαγωγές στην ιστοσελίδα για σκοπούς διαφάνειας 

και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, (δ) το σχεδιασμό συστήματος υποβολής των αιτήσεων μέσω της 

ιστοσελίδας, που μεταξύ άλλων, θα παρέχει και τη δυνατότητα στους αιτητές να παρακολουθούν την πορεία 

της αίτησής τους, (ε) την ολοκλήρωση της εφαρμογής και την αξιοποίηση του συστήματος αυτοματοποίησης 

γραφείου (eoasis) και (στ) τη συμμετοχή στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP).  

Εκτενέστερη αναφορά για τα θέματα αυτά γίνεται πιο κάτω.
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2.4.			Ηλεκτρονική	Διακυβέρνηση

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, στα πλαίσια της προτεραιότητας που έχει θέσει για περαιτέρω επιτάχυνση 

των διαδικασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, την αύξηση της παραγωγικότητας και την 

αποτελεσματικότητα του Γραφείου της, καθώς, επίσης, και στα πλαίσια της προσπάθειας για μεγαλύτερη 

διαφάνεια, εντός πάντοτε του πλαισίου της Νομοθεσίας για προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει δώσει 

ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Γραφείο της.

Το 2016 μπορεί να χαρακτηριστεί ως έτος σταθμός σ΄ ό,τι αφορά την αξιοποίηση της τεχνολογίας από την 

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, δεδομένου ότι από την 1.2.2016 όλες οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Δημόσιας 

Υπηρεσίας είναι ηλεκτρονικές και γίνονται με τη χρήση του συστήματος «η-Συνεργασία».

Από την ημερομηνία αυτή τόσο τα αναγκαία για τους σκοπούς των συνεδριάσεων σημειώματα, όσο και τα 

άλλα σχετικά έγγραφα, τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν 

εγκατασταθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, ενώ η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε άλλα 

συναφή, αρχειοθετημένα στο Γραφείο της, έγγραφα. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι πολλά, αφού 

προσφέρει αμεσότερη, ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση σε απαραίτητα έγγραφα, εξοικονομεί ενέργεια 

και γραφική ύλη και περιορίζει τη διακίνηση φακέλων, στοιχεία που με βεβαιότητα αναβαθμίζουν τον τρόπο 

λειτουργίας της Επιτροπής. 

Οι εργασίες της Επιτροπής υποστηρίζεται από Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, το οποίο έχει αρχίσει 

να δημιουργείται από το 1987 και τυγχάνει συνεχούς αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού.  Στη βάση δεδομένων 

τηρούνται στοιχεία για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.  Τα στοιχεία αυτά είναι σχετικά με τα προσόντα 

τους, τις Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις τους από το 1987 και μετέπειτα, το πλήρες ιστορικό της σταδιοδρομίας 

τους, καθώς και άλλα σχετικά στοιχεία.  Παράλληλα, τηρείται σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των 

πληροφοριών που σχετίζονται με τους υποψήφιους για διορισμό, σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξης των 

διάφορων διαδικασιών και σύστημα που σχετίζεται με την εφαρμογή των προνοιών των περί Αξιολόγησης 

Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων.  
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Επιπλέον, στο Γραφείο της Επιτροπής λειτουργεί από το 2012 το Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου, (eOA-

SIS). Το Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου έχει ως στόχο την ηλεκτρονική διαχείριση όλων των εγγράφων 

(Electronic Document Management) της Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και τις διαδικασίες και κανονισμούς 

που διέπουν τη δημιουργία, την αρχειοθέτηση, την ασφάλεια, τη διαβάθμιση εμπιστευτικότητας, τη διακίνηση 

των εγγράφων και την τελική καταστροφή τους ή τη μακροχρόνια διατήρηση και μελλοντική διάθεσή τους 

στο κοινό ή σε ερευνητές.  Σημειώνεται ότι στο Γραφείο της Επιτροπής με το Σύστημα αυτό, εντός του 2015, 

είχαν καταχωρηθεί 17.000 έγγραφα και το 2016 14.000 έγγραφα,  με αποτέλεσμα στο τέλος του έτους στο 

σύστημα να υπάρχουν καταχωρημένα πέραν των 56.000 εγγράφων. 

Ωστόσο και παρά την εντατικοποίηση της προσπάθειας για πλήρη ψηφιοποίηση των στοιχείων και δεδομένων 

που αφορούν, τόσο τους δημοσίους υπαλλήλους όσο και τις διάφορες διαδικασίες που χειρίζεται η Επιτροπή 

Δημόσιας Υπηρεσίας, υπάρχει ακόμα μεγάλη απόσταση η οποία θα πρέπει να διανυθεί, προκειμένου 

το Γραφείο της Επιτροπής να μπορέσει να λειτουργεί σε πλήρες ψηφιοποιημένο περιβάλλον.  Προς την 

κατεύθυνση αυτή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, προωθείται η προσωρινή πρόσληψη και 

απασχόληση προσωπικού, με βάση προγράμματα απασχόλησης ανέργων που διαχειρίζεται το Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκειμένου ο στόχος αυτός να ολοκληρωθεί το 

συντομότερο.

Το Γραφείο της Επιτροπής είναι μια από τις πρώτες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, που δημιούργησε τη δική 

του ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.  Η ιστοσελίδα της Επιτροπής λειτουργεί από το 2003, και περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικές με τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση της Επιτροπής, τη σχετική Νομοθεσία, την 

προκήρυξη κενών θέσεων, σημαντικά νέα και ανακοινώσεις, τις Ετήσιες Εκθέσεις της Επιτροπής Δημόσιας 

Υπηρεσίας και άλλα.  Επιπλέον, το κοινό μπορεί να εκτυπώσει ακριβές αντίγραφο του σχετικού έντυπου 

αίτησης (Γεν. 6) για διορισμό σε θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία.  Επιπρόσθετα, και με στόχο την εμπέδωση της 

διαφάνειας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, από τον Ιούνιο του 2016, οι αποφάσεις της Επιτροπής 

για διορισμούς/προαγωγές αναρτώνται αμέσως μετά τη λήψη τους στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.  Μέσω 

της ιστοσελίδας γίνεται επίσης ενημέρωση για τον προγραμματισμό προφορικών ή γραπτών εξετάσεων. 



21

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Παρά τα πιο πάνω, με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής αλλά 

και έχοντας υπόψη τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα, οι λειτουργίες που προσφέρει η υφιστάμενη ιστοσελίδα 

της Επιτροπής δεν θεωρούνται ικανοποιητικές.  Ως εκ τούτου, βρίσκεται σε τελικό στάδιο ο σχεδιασμός και η 

ανάπτυξη νέας ιστοσελίδας της Επιτροπής, που αναμένεται σύντομα να τεθεί στη διάθεση του κοινού.

Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστήματος για υποβολή αιτήσεων μέσω 

διαδικτύου.  Από τεχνικής πλευράς έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις και αναμένεται 

να κατατεθούν σύντομα στη Βουλή οι αναγκαίες τροποποιήσεις στη Νομοθεσία, κάτι που αν γίνει, θα επιτρέψει 

την εφαρμογή του νέου συστήματος υποβολής αιτήσεων πριν από το τέλος του 2017.  

Σε ότι αφορά τον μακροχρόνιο προγραμματισμό, το Γραφείο της Επιτροπής Δημοσίας Υπηρεσίας, συνέχισε 

τη συμμετοχή του στο έργο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται από το Γερμανικό 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών προς την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Ινστιτούτου Partneshaf-

ten Deutschland (PD), για την ετοιμασία των προδιαγραφών για την εξασφάλιση ενός Μηχανογραφημένου 

συστήματος Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (ERP System – HRM Module)». Στο έργο συμμετέχει το 

Γενικό Λογιστήριο, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και άλλες Υπηρεσίες και Διευθύνσεις 

του  Υπουργείου Οικονομικών και αναμένεται να οδηγήσει, με χρονικό ορίζοντα πενταετίας, στο σχεδιασμό, 

ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονου Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP). Το σύστημα αυτό, 

που περιλαμβάνει εκτεταμένο υποσύστημα  Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού αναμένεται να ολοκληρώσει τα 

υφιστάμενα συστήματα της Επιτροπής και να τα ενοποιήσει με αυτά των Τμημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας και 

άλλων νευραλγικών υπηρεσιών,  Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός τέτοιου έργου θα οδηγήσει 

σε αύξηση της παραγωγικότητας και εξοικονόμηση προσωπικού, σε ευελιξία ανάπτυξης νέων λειτουργιών, σε 

βελτίωση της ασφάλειας των συστημάτων και των πληροφοριών, στην καλύτερη αξιοποίηση του Ανθρωπίνου 

Δυναμικού και, εν τέλει, στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και 

διαφάνεια. 
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2.5.	Τηλεφωνική	Εξυπηρέτηση

Προς την κατεύθυνση της πληρέστερης και ταχύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, αλλά και των 

κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών, στο Γραφείο της Επιτροπής έχει οριστεί υπάλληλος ως υπεύθυνος 

Λειτουργός Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης.  Ο υπάλληλος αυτός έτυχε σχετικής εκπαίδευσης στην Κυπριακή 

Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης από εκπαιδευτές προερχόμενους από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.  Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση 

όλων όσων επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Γραφείο της Επιτροπής, έχει ετοιμαστεί και έχει  κυκλοφορήσει 

σε όλο το προσωπικό του Γραφείου Οδηγός Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, ενώ παράλληλα έχει προωθηθεί 

στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, εκπαίδευση του προσωπικού πρώτης γραμμής, στο οποίο 

διαβιβάζεται ο μεγάλος όγκος των τηλεφωνημάτων.

 

Το υφιστάμενο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης της Επιτροπής υποστηρίζεται από τέσσερις (4) τηλεφωνικές 

γραμμές (αρ. τηλ.: 22602555, 22602567/ 68/ 69).

2.6.	Στελέχωση	του	Γραφείου	της	Επιτροπής	

Στο Γραφείο της Επιτροπής υπηρετεί, σύμφωνα με το Άρθρο 13(2) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, 

ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, όπως εκάστοτε καθορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο, από τους οποίους ένας ενεργεί ως Γραμματέας.  Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για το 

Γραφείο της Επιτροπής.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής κατά το 2016 εκτέλεσαν, εκ περιτροπής, η κα Αργυρούλα Πελεγκάρη 

και η κα Λουκία Σιδηροπούλου, Αναπληρώτριες Πρώτοι Διοικητικοί Λειτουργοί, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Η κα Λουκία Σιδηροπούλου αφυπηρέτησε από τη Δημόσια 

Υπηρεσία την 1.8.16, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων .

Στο τέλος του υπό ανασκόπηση έτους, υπηρετούσαν στο Γραφείο της Επιτροπής 36 μόνιμοι δημόσιοι 

υπάλληλοι, μία έκτακτη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, μία έκτακτη λειτουργός για γραφειακά 

καθήκοντα και έξι άτομα που ανήκουν στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.  Από τους μόνιμους 
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δημόσιους υπαλλήλους, επτά Λειτουργοί, συμπεριλαμβανομένης της Αναπληρώτριας Πρώτης Διοικητικού 

Λειτουργού που εκτέλεσε καθήκοντα Γραμματέα, υπάγονταν στο Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, 26 υπάγονταν 

στο Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό και ένας στο Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό.  Επίσης, στο Γραφείο 

της Επιτροπής υπηρετεί ένας Λειτουργός Νομικών και Πειθαρχικών Θεμάτων, η θέση του οποίου είναι μη 

εναλλάξιμη, ένας Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Α΄, με απόσπαση, ένας Λειτουργός 

Πληροφορικής, με τοποθέτηση και ένας έκτακτος Λογιστικός Λειτουργός, με μερική τοποθέτηση. (Ονομαστική 

κατάσταση των μελών του προσωπικού που υπηρέτησαν στο Γραφείο της Επιτροπής φαίνεται σε σχετικό Πίνακα 

στο Παράρτημα Β της Έκθεσης).

 Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, ο συνολικός αριθμός των 

υπαλλήλων που υπηρετεί στο Γραφείο της Επιτροπής μειώθηκε σημαντικά.  

Πίνακας	1

Αριθμός υπηρετούντων υπαλλήλων στο Γραφείο της ΕΔΥ, κατά τα τελευταία πέντε έτη
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3.		ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	ΠΟΥ	ΔΙΕΠΕΙ	ΤΙΣ	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΗΣ	ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.1.	Αρμοδιότητες	της	Επιτροπής

Το Άρθρο 125 (παράγραφος 1) του Συντάγματος καθορίζει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.  Αναλυτική 

αναφορά στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, που στην ουσία αποτελεί επανάληψη, με ελάχιστες προσθήκες, 

περιέχει και το Άρθρο 5 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, όπου, συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι στις 

αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται ο διορισμός, η επικύρωση διορισμού, η ένταξη στο μόνιμο 

προσωπικό, η προαγωγή, η μετάθεση, η απόσπαση και η αφυπηρέτηση δημοσίων υπαλλήλων, καθώς 

και η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου πάνω σ΄ αυτούς, που περιλαμβάνει και τις ποινές της απόλυσης και της 

αναγκαστικής αφυπηρέτησης.

Για πλήρωση θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό της δημόσιας υπηρεσίας, η Επιτροπή εφαρμόζει επίσης τους 

περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους.  Λεπτομέρειες για τη διαδικασία 

πλήρωσης θέσεων με βάση τις πρόνοιες των εν λόγω Νόμων, φαίνονται στην παράγραφο 3.3.4. της Έκθεσης 

πιο κάτω.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, βάση του Άρθρου 4 του περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημοσίων 

Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2015, περιλαμβάνεται επίσης η εξέταση και έγκριση 

αιτημάτων από μέρους δημοσίων υπαλλήλων, που κατέχουν θέση με μισθοδοτική κλίμακα υψηλότερη της 

κλίμακας Α7 του κρατικού μισθολογίου, για διεκδίκηση ή κατοχή κομματικού αξιώματος.  

Αναλυτική αναφορά στις αρμοδιότητες της Επιτροπής γίνεται στη συνέχεια της Έκθεσης.

3.2.	Κατηγορίες	δημοσίων	θέσεων

Για σκοπούς διορισμού ή προαγωγής οι δημόσιες θέσεις υποδιαιρούνται στις εξής κατηγορίες: 

―   Θέσεις Πρώτου Διορισμού

―  Θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής

―   Θέσεις Προαγωγής.
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Η κατηγορία κάθε θέσης ορίζεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.  Επίσης και για κάθε κατηγορία καθορίζεται στη 

Νομοθεσία η διαδικασία πλήρωσης.

Οι δημόσιες θέσεις υποδιαιρούνται, επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 24 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, 

σε εναλλάξιμες και μη εναλλάξιμες.  Οι εναλλάξιμες θέσεις αποτελούν ξεχωριστό Τμήμα με Προϊστάμενο το 

Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και ανήκουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

―   Γενικό Διοικητικό Προσωπικό

―   Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό

―   Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Μη εναλλάξιμες είναι όλες οι άλλες θέσεις.

Από το σύνολο των νομοθετημένων κατά το τέλος του 2016 θέσεων 2.646 ήταν εναλλάξιμες και 13.382 μη 

εναλλάξιμες.

3.3.		Διαδικασία	πλήρωσης	θέσεων

Στα Άρθρα 33, 34, 35 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων 

στη δημόσια υπηρεσία, ανάλογα με το αν πρόκειται για θέσεις Πρώτου Διορισμού, Πρώτου Διορισμού και 

Προαγωγής, ή Προαγωγής .  Ειδικά για την πλήρωση  μεγάλου αριθμού θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό, ισχύουν 

οι διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008.  

(Βλ.παρ. 3.3.4. πιο κάτω).

3.3.1.	Πρωτοβουλία	για	την	πλήρωση	θέσεων

Η έναρξη της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, καθώς και θέσεων Προαγωγής 

προϋποθέτει την υποβολή γραπτής πρότασης από την αρμόδια αρχή.  Η πρόταση είναι υποχρεωτική και πρέπει 

να υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία που η θέση έχει δημιουργηθεί ή έχει 

κενωθεί.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της αρμόδιας αρχής με την υποχρέωση αυτή, η Επιτροπή, σύμφωνα 

με το Άρθρο 29(3) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, προβαίνει στην πλήρωση των θέσεων με δική της 

πρωτοβουλία, χωρίς την πρόταση της αρμόδιας αρχής.  
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Ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και 

στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015, η έναρξη της διαδικασίας 

πλήρωσης οποιασδήποτε θέσης στη δημόσια υπηρεσία, ήταν και κατά το 2016 επιτρεπτή μόνο στην 

περίπτωση που η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού παραχωρούσε τη 

σχετική συγκατάθεσή της, οπότε ως ημερομηνία έναρξης της τετράμηνης προθεσμίας που αναφέρεται πιο 

πάνω, θεωρείται η ημερομηνία της απόφασης της εν λόγω Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.  

Κατά το 2016 η Επιτροπή αναγκάστηκε να ασκήσει την πιο πάνω εξουσία σε 11 περιπτώσεις. Οι έξι αφορούσαν  

διαδικασίες πλήρωσης θέσεων Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής (έναντι  12 κατά το 2015 ) και οι πέντε 

διαδικασίες πλήρωσης θέσεων προαγωγής (έναντι  δύο  κατά το 2015). 

3.3.2.	Δημοσίευση	και	διαδικασία	πλήρωσης	θέσεων	Πρώτου	Διορισμού	/	Πρώτου	Διορισμού	και	

Προαγωγής

Όλες οι θέσεις Πρώτου Διορισμού, που είναι κενές ή προβλέπεται να κενωθούν μέχρι το τέλος του έτους, 

σύμφωνα με το Άρθρο 33(1) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας από την Επιτροπή μέσα στο πρώτο τετράμηνο κάθε έτους, με βάση στοιχεία που της 

παρέχει η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή.  Με την πρόνοια αυτή της Νομοθεσίας επιδιώκεται η επίσπευση της 

διαδικασίας πλήρωσης των κενών ή των προβλεπόμενων να κενωθούν θέσεων.  

Επίσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δημοσιεύονται, ύστερα από σχετική πρόταση της 

ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής και οι θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής ( Άρθρο 34(1) των περί 

Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων) οποτεδήποτε εντός του έτους.  Αν, όμως, η αρμόδια αρχή παραλείψει να 

υποβάλει πρόταση μέσα σε τέσσερις μήνες από την κένωση ή τη δημιουργία μιας τέτοιας θέσης, η Επιτροπή, 

σύμφωνα με το Άρθρο 29(3) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, προχωρεί αυτεπάγγελτα στη δημοσίευση 

της θέσης. Σχετική αναφορά γίνεται στην παράγραφο 3.3.1. της Έκθεσης πιο πάνω.

Δεδομένης της ισχύος και κατά το 2016 του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο 

και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2013 έως 2015, η προκήρυξη των 

θέσεων ήταν επιτρεπτή μόνο μετά τη σχετική απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού.  (Βλ. σχετική αναφορά πιο πάνω στην παρ. 3.3.1. της Έκθεσης).
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3.3.3.	Συμβουλευτικές	Επιτροπές

Το Άρθρο 32 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων προβλέπει τη σύσταση Συμβουλευτικών Επιτροπών, 

προκειμένου να συμβουλεύουν την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας σε σχέση με την πλήρωση θέσεων Πρώτου 

Διορισμού/Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.  Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις πλήρωσης 

θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων, καθώς και θέσεων η διαδικασία πλήρωσης των οποίων διέπεται από τις 

πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων (εκτενής αναφορά για 

τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με βάση τις πρόνοιες των εν λόγω Νόμων, γίνεται στην παράγραφο 3.3.4. της 

Έκθεσης πιο κάτω).  

Οι αρμοδιότητες και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι Συμβουλευτικές Επιτροπές προβλέπονται στα 

άρθρα 33 και 34 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων.  Προβλέπεται ότι οι Συμβουλευτικές Επιτροπές θα πρέπει 

να ολοκληρώνουν το έργο τους εντός έξι μηνών από την ημέρα που το θέμα παραπέμπεται σ’ αυτές, ώστε να 

αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στην υποβολή των εκθέσεών τους προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και 

να μην καθυστερεί, κατ’ επέκταση, η πλήρωση των θέσεων.

.  

Οι Συμβουλευτικές Επιτροπές επιτελούν σοβαρότατο έργο, εφόσον οι αποφάσεις και τα πορίσματα που 

περιέχονται στις εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας συμβάλλουν στη λήψη των 

τελικών της αποφάσεων.  

3.3.4.	Οι	περί	Αξιολόγησης	Υποψηφίων	για	Διορισμό	στη	Δημόσια	Υπηρεσία	Νόμοι	του	1998	έως	2008

Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι καθορίζουν τη διαδικασία 

πλήρωσης (α) θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, των οποίων η αρχική κλίμακα 

δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 

απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, καθώς και (β) θέσεων 

Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την 

κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα 

ή ισότιμο προσόν.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω Νόμων, απαραίτητη προϋπόθεση για διεκδίκηση διορισμού στις πιο 

πάνω θέσεις είναι η επιτυχία σε Γραπτή Εξέταση, ο βαθμός της οποίας έχει βαρύνουσα σημασία.  Ενώπιον της 
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Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας χωρίς τη μεσολάβηση Συμβουλευτικής Επιτροπής καλείται για προφορική 

εξέταση τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων σε σχέση με τις υπό πλήρωση θέσεις, με βάση τη σειρά επιτυχίας 

των υποψηφίων στη Γραπτή Εξέταση, νοουμένου ότι αυτοί πληρούν τόσο τις προϋποθέσεις που θέτουν οι 

περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι όσο και τις απαιτήσεις του οικείου Σχεδίου Υπηρεσίας. Τούτο, συμβάλλει 

στην εξοικονόμηση χρόνου, τη μείωση του διοικητικού κόστους, την απρόσκοπτη απασχόληση των 

διευθυντών και άλλων ανώτερων λειτουργών της δημόσιας υπηρεσίας, που συμμετείχαν σε Συμβουλευτικές 

Επιτροπές, με τα κύρια και ουσιαστικά τους καθήκοντα και κυρίως στην ολοκλήρωση των διαδικασιών 

πλήρωσης των θέσεων ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας χωρίς καθυστερήσεις.  

Η ευθύνη της διεξαγωγής και των δύο Γραπτών Εξετάσεων (για τις μη επιστημονικές και τις επιστημονικές 

θέσεις) ανατίθεται, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 

Υπηρεσία Νόμων, σε Ειδική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας 

Υπηρεσίας ή Μέλος της ως Πρόεδρο και ως μέλη το Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού και το Διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι προβλέπουν ότι, στις 

περιπτώσεις όλων των θέσεων που καλύπτονται από τους εν λόγω Νόμους, η επιλογή και ο διορισμός των 

υποψηφίων γίνονται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια, καθένα από τα οποία αποτιμάται σε μονάδες, ως εξής: 

―   0-100  μονάδες για τη γραπτή εξέταση,

―   0-20  μονάδες για την προφορική εξέταση, αν έχει διεξαχθεί,

―   0-5  μονάδες για προσόντα που θεωρούνται πλεονέκτημα,

―   0-3  μονάδες για επιπρόσθετα άλλα ακαδημαϊκά προσόντα,

―   0-5  μονάδες για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης και

―   0-5  μονάδες η αξιολόγηση του οικείου Προϊσταμένου Τμήματος ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του 

  στα πλαίσια της προφορικής εξέτασης.

Μετά την προφορική εξέταση των υποψηφίων και την απονομή μονάδων με βάση τα κριτήρια που καθορίζει 

ο Νόμος, καταρτίζεται πίνακας Διοριστέων και η πλήρωση των θέσεων γίνεται με βάση την κατάταξη στον εν 

λόγω πίνακα.

Λόγω της παγοποίησης των θέσεων και  κατά το 2016, ίσχυσε ο Νόμος που προβλέπει για Προσωρινές 

Διατάξεις σε σχέση με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 
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1998 έως 2008 (Ν.117(I)/2016).  Με βάση τον εν λόγω Νόμο δεν διεξήχθησαν κατά το 2016 οι γενικές εξετάσεις 

όπως αναφέρεται πιο πάνω, και η πλήρωση των όποιων θέσεων αποπαγοποιήθηκαν μέσα στο υπό ανασκόπηση 

έτος, έγινε στη βάση εξέτασης, που σύμφωνα με το Νόμο, έπρεπε να γίνει μετά τη δημοσίευση των θέσεων 

και την υποβολή αιτήσεων.  Κατά τα άλλα οι βασικές διατάξεις σ’ ό,τι αφορά τη διαδικασία επιλογής (κριτήρια, 

αποτίμηση σε μονάδες κλπ), παρέμειναν οι ίδιες όπως στο βασικό Νόμο.

 Κατά το 2016 προκηρύχθηκαν με βάση τη διαδικασία αυτή  46 θέσεις και η Ειδική Επιτροπή ανέθεσε, σύμφωνα 

με τις πρόνοιες του εν λόγω Νόμου, στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τη 

διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση όλων των θέσεων.  Εντός του 2016 διεξήχθη από την  Υπηρεσία 

Εξετάσεων, η εξέταση για την πλήρωση 26 θέσεων Διασώστη/Πλήρωμα Ασθενοφόρων, Ιατρικές Υπηρεσίες 

και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.  Η εξέταση για τις υπόλοιπες 20 θέσεις είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί 

εντός του 2017. Επίσης η Ειδική Επιτροπή ανέθεσε εντός του 2016 στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση 3 θέσεων Πρωτοκολλητή, Δικαστική 

Υπηρεσία και 9 θέσεων Λειτουργού Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία που είχαν προκηρυχθεί εντός του 2015.

3.3.5.	Προσόντα	για	διορισμό

Στο Άρθρο 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος 

προκειμένου να μπορεί να διοριστεί στη Δημόσια Υπηρεσία.  Ειδικότερα, σύμφωνα με το πιο πάνω Άρθρο, 

ουδείς διορίζεται στη Δημόσια Υπηρεσία, εκτός αν:

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση 

 συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, 

 πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των 17 χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει 

 εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,

(γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει

 ο διορισμός,

(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,
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(ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη Δημόσια Υπηρεσία ή 

 οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της 

 Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους, για πειθαρχικό παράπτωμα,

(στ) πιστοποιείται από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας για τη θέση, 

 ύστερα από ιατρική εξέταση που συμπεριλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

H Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας έχει εκτός από τον έλεγχο των πιο πάνω, την τελική αρμοδιότητα να κρίνει 

κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν τα προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση για την 

οποία υπέβαλαν αίτηση.  

Όσον αφορά το χρόνο συνδρομής των προσόντων, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, προκειμένου για θέσεις 

Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει τα προσόντα που 

προβλέπονται από το Σχέδιο Υπηρεσίας τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά 

το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση για πλήρωση της θέσης.  Για θέσεις Προαγωγής, οι υποψήφιοι πρέπει 

να κατέχουν τα προσόντα κατά την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται στο Γραφείο της Επιτροπής η 

πρόταση της αρμόδιας αρχής για πλήρωση της θέσης.

Ειδικά, σ’ ότι αφορά τη γνώση γλωσσών στα απαιτούμενα από τα Σχέδια Υπηρεσίας επίπεδα, με την 

Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011 (Σταύρος Αμβροσίου v Κυπριακής 

Δημοκρατίας), έχει κριθεί ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τη γνώση της γλώσσας στο απαιτούμενο 

από το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας επίπεδο και κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων.  Ενόψει τούτου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αποφασίστηκε ότι 

όσοι επιθυμούν να τεκμηριώσουν κατοχή γλωσσών σε απαιτούμενα επίπεδα, θα πρέπει να παρακάθονται 

σε γραπτές εξετάσεις,  τη διοργάνωση των οποίων ανέλαβε εξ ολοκλήρου η Υπηρεσία Εξετάσεων του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Υπό το φως της εν λόγω απόφασης, η Υπηρεσία Εξετάσεων διοργάνωσε γραπτή εξέταση της Ελληνικής και 

της Αγγλικής γλώσσας σε διάφορα επίπεδα για πρώτη φορά στις 17/12/16.
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3.3.6.	Σχέδια	Υπηρεσίας

Στα Σχέδια Υπηρεσίας καθορίζονται τα καθήκοντα και οι ευθύνες για κάθε δημόσια θέση, καθώς και τα 

απαιτούμενα προσόντα.  Τα Σχέδια Υπηρεσίας καταρτίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση Κανονισμούς 

που εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Δυστυχώς εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ σημαντικός αριθμός Σχεδίων Υπηρεσίας που περιλαμβάνουν 

πρόνοιες που είναι αναχρονιστικές ή/και που είναι ασαφείς και πολύ γενικές και αόριστες, με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα στην ερμηνεία και την εφαρμογή τους.  Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής 

περιπτώσεις:

―  Η ασαφής διατύπωση ως προς τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα (π.χ. προβλέπεται Πανεπιστημιακός 

  τίτλος «σε κατάλληλο θέμα», χωρίς δηλαδή να καθορίζεται σαφώς το θέμα σπουδών).

―  Η αναφορά κατοχής πείρας σχετικής με τα καθήκοντα της θέσης, χωρίς να προσδιορίζεται με σαφήνεια η 

  απαιτούμενη ελάχιστη χρονική περίοδος ή η μορφή της πείρας που απαιτείται. 

―  Η διάταξη που προβλέπει ότι «πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε είτε σε υπηρεσία 

  στη δημόσια υπηρεσία είτε σε έκτακτη απασχόληση στη δημόσια υπηρεσία θα αποτελεί πλεονέκτημα».  

―  Η αναφορά για πείρα σε «υπεύθυνη θέση» ή «ανώτερη θέση», χωρίς να ερμηνεύονται οι όροι αυτοί. 

―  Η αναφορά σε εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση, χωρίς να προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια. 

―  Η απαίτηση για γνώση της Ελληνικής ή άλλης ξένης γλώσσας, συνήθως της Αγγλικής, σε διάφορα επίπεδα, 

  χωρίς να καθορίζεται ο τρόπος διακρίβωσης των επιπέδων, κ.ά..
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Η αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό των Σχεδίων Υπηρεσίας είναι εκ των ων ουκ άνευ.  Η ύπαρξη 

προβληματικών Σχεδίων Υπηρεσίας οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε παρερμηνείες και αμφιβολίες, οι 

οποίες, αναπόφευκτα, οδηγούν σε καθυστερήσεις και πολλές φορές, αποβαίνουν σε βάρος της χρηστής 

διοίκησης και σε καταχώρηση αχρείαστων προσφυγών στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Η Επιτροπή σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου 

Οικονομικών κατά το 2016, έχει κινήσει τις διαδικασίες για τροποποίηση ή εκσυγχρονισμό αρκετών 

προβληματικών Σχεδίων Υπηρεσίας. 

3.3.7.	Αξιολόγηση	των	δημοσίων	υπαλλήλων

Το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων ήταν στο επίκεντρο του προβληματισμού όλων όσων 

ασχολούνται με τα θέματα της δημόσιας υπηρεσίας καθ΄ όλη τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους.  

Η συζήτηση, πέρα από τον προβληματισμό σε σχέση με τις σημαντικές αδυναμίες που παρουσιάζει το 

σύστημα, επιτάθηκε και για το λόγο ότι προσχέδιο σχετικών Κανονισμών για αλλαγή του και εισαγωγή ενός 

νέου συστήματος αξιολόγησης για τους δημοσίους υπαλλήλους, που εκκρεμούσαν από το 2015 στη Βουλή, 

συζητήθηκαν επί μακρόν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής, 

αλλά απορρίφθηκαν από τη Βουλή, μαζί με άλλα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια, στις 9.12.16.  

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας έχει την ισχυρή πεποίθηση ότι η εισαγωγή ενός νέου συστήματος 

αξιολόγησης, που να εξυπηρετεί τους σκοπούς ενός τέτοιου συστήματος και να αντιμετωπίζει και να 

διορθώνει τα προβλήματα που το υφιστάμενο σύστημα έχει επισωρεύσει, είναι εκ των ων ουκ άνευ.  

Το φαινόμενο της πλήρους ισοπέδωσης της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων στο επίπεδο του 

«Εξαίρετος», σε όλες σχεδόν τις Υπηρεσίες και τα Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας αποτελεί τροχοπέδη 

στην προσπάθεια της Επιτροπής να επιτελέσει το έργο της. 

Οι συνέπειες του φαινομένου της ισοπεδωτικής αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων στο επίπεδο του 

«Εξαίρετος», που παρατηρείται και για το 2015 είναι προφανείς.  Είναι χαρακτηριστικό, ότι κατά το 2015 

για το οποίο υπάρχει πλήρης επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τις αξιολογήσεις των δημοσίων 

υπαλλήλων, ένα ποσοστό της τάξης του 93.14% αξιολογήθηκαν ως εξαίρετοι σε όλα τα στοιχεία αξιολόγησης.  

Αντίθετα μόνο 3 υπάλληλοι από τις 12308 δημόσιους υπαλλήλους αξιολογήθηκαν με “μη Ικανοποιητικά” κι 

αυτό μόνο για δύο ή τρία από τα οκτώ στοιχεία αξιολόγησής τους.
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Η σχεδόν πλήρης ισοπέδωση της αξιολόγησης αποτελεί τροχοπέδη στην αύξηση της παραγωγικότητας των 

δημοσίων υπαλλήλων, δεδομένου ότι αφ’ ενός δεν παρέχει κίνητρα για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής τους 

και αφ’ ετέρου δεν συμβάλλει στη βελτίωση της προσφοράς τους.  Αντίθετα, προκαλεί αρνητικά συναισθήματα 

στους πραγματικά άριστους υπαλλήλους και δημιουργεί αντικίνητρα για συνέχιση και βελτίωση της απόδοσης 

και προσφοράς τους.  Ως αποτέλεσμα, η υπηρεσία στερείται του ενθουσιασμού και των νέων ιδεών, που είναι 

απαραίτητα για την ποιοτική βελτίωση της κρατικής μηχανής.  

Η ισοπεδωτική αξιολόγηση δημιουργεί προβλήματα στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων, αφού αντί οι υποψήφιοι 

για προαγωγή να επιλέγονται με βάση την πραγματική τους αξία, επιλέγονται με πρωταρχικής σημασίας κριτήριο 

την αρχαιότητα, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται πάντοτε η επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων.

Όπως έχει κατ΄ επανάληψη τονιστεί, τα προβλήματα που παρατηρούνται από την εφαρμογή του υφιστάμενου 

συστήματος αξιολόγησης οφείλονται τόσο στις ατέλειες του ίδιου του συστήματος, όσο και στο γεγονός 

ότι αυτοί που συμμετέχουν στις ομάδες αξιολόγησης δεν επιτελούν το έργο τους όπως πρέπει, είτε γιατί 

αντιμετωπίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης ως μια τυπική διαδικασία, είτε γιατί δε δείχνουν την αναγκαία 

υπευθυνότητα, είτε λόγω ευθυνοφοβίας.  Ένα από τα πιο σημαντικά αρνητικά στοιχεία του ισχύοντος 

συστήματος αξιολόγησης είναι η χρησιμοποίηση του ίδιου έντυπου αξιολόγησης και πανομοιότυπων κριτηρίων 

αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους, ανεξάρτητα από το επίπεδο και τις ευθύνες της θέσης και της 

μισθολογικής κλίμακας που κατέχουν.  
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3.3.8.	Προφορική	εξέταση

Για την πλήρωση θέσεων Πρώτου Διορισμού, ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, η Επιτροπή, σύμφωνα 

με τα άρθρα 33(10) και 34(8), αντίστοιχα, των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, πριν προβεί σε επιλογή, 

καλεί ενώπιόν της σε προφορική εξέταση τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο, αν 

πρόκειται για θέση Πρώτου Διορισμού, ή που συστήθηκαν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, αν πρόκειται για 

θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.  Και στις δύο περιπτώσεις η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας μπορεί 

να περιλάβει και υποψηφίους που δεν περιλήφθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο ή δε συστήθηκαν από τη 

Συμβουλευτική Επιτροπή, αν, με βάση τα ενώπιόν της στοιχεία, κρίνει ότι πρέπει και αυτοί να περιληφθούν.  

Ενώπιον της Επιτροπής σε προφορική εξέταση καλούνται και οι υποψήφιοι στην περίπτωση πλήρωσης 

θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό, με βάση τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη 

Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008.

Για την πλήρωση θέσεων Προαγωγής, η εξουσία της Επιτροπής για να καλεί ενώπιόν της σε προφορική 

εξέταση τους υποψηφίους είναι, σύμφωνα με το Άρθρο 35(4) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, 

διακριτική.

Η προφορική εξέταση αποτελεί το βασικότερο κριτήριο για την καταλληλότητα των υποψηφίων, γιατί 

επιτρέπει στην Επιτροπή να έχει άμεση αντίληψη για την προσωπικότητα και κρίση των υποψηφίων σε σχέση 

με τις απαιτήσεις της υπό πλήρωση θέσης.

Κατά την προφορική εξέταση η Επιτροπή βοηθείται κατά κανόνα από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος 

ή/και άλλους αρμόδιους λειτουργούς.
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3.3.9.	Κριτήρια	επιλογής

Η Επιτροπή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σε σχέση με τις διαδικασίες επιλογής υποψηφίων, ενεργεί 

πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των εκάστοτε σε ισχύ Νόμων και Κανονισμών, εφαρμόζοντας τα κριτήρια 

της  αξίας, των προσόντων και της αρχαιότητας, που προβλέπει η Νομοθεσία.  Οι αποφάσεις της Επιτροπής 

λαμβάνονται με βάση τις αρχές της ισότητας και της αντικειμενικότητας, και της αξιοκρατίας, υπό το φως 

πάντοτε της νομολογίαςτου Ανωτάτου και του Διοικητικού Δικαστηρίου. 

Ειδικά για την πλήρωση θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό που εμπίπτουν στις διατάξεις των περί Αξιολόγησης 

Υποψηφίων για διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008, εφαρμόζονται τα κριτήρια και η 

βαρύτητα που αποδίδονται σε καθένα από αυτά στον εν λόγω Νόμο (βλ. παρ. 3.3.4 πιο πάνω).

3.3.10.	 Εφαρμογή	του	Νόμου	περί	Πρόσληψης	Ατόμων	με	Αναπηρίες	στον	Ευρύτερο	Δημόσιο	Τομέα	

(Ειδικές	Διατάξεις)	του	2009	(Ν.	146(I)/09)

Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται στην περίπτωση αιτητών που είναι άτομα με αναπηρίες για θέσεις στον 

εισαγωγικό βαθμό.  Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο 

Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) του 2009 (Ν.146(Ι)/09), στην περίπτωση θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό, το 

10% του αριθμού των υπό πλήρωση κάθε φορά θέσεων, όπου αυτό εφαρμόζεται με βάση τον αριθμό των υπό 

πλήρωση θέσεων, προορίζεται για άτομα που εμπίπτουν στον ορισμό «ανάπηρος» του υπό αναφορά Νόμου. 

Κατά το 2016, είχαν υποβληθεί συνολικά 71 αιτήσεις για διορισμό από άτομα με αναπηρίες στα πλαίσια 

προκήρυξης 37 θέσεων Πρώτου Διορισμού και θέσεων Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.  Ωστόσο, μόνο 22 

από τις θέσεις αυτές είναι θέσεις εισδοχής στον εισαγωγικό βαθμό στη δημόσια υπηρεσία.  Για τις 22 αυτές 

θέσεις υποβλήθηκαν 67 αιτήσεις από άτομα με αναπηρίες, από τις οποίες παραπέμφθηκαν εντός του 2016 για 

αξιολόγηση από την Πολυθεματική Ομάδα Αξιολόγησης, που προβλέπει ο εν λόγω Νόμος, μόνο 4 αιτήσεις.  

Οι υπόλοιπες αιτήσεις αφορούν θέσεις που η πλήρωση τους διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης 

Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2016 (Ν.117(I)/2016), με βάση 

τον οποίο θα πρέπει να προηγηθεί η διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης.  Η αξιολόγηση από την Πολυθεματική 

Ομάδα θα γίνει για όσους από τους πιο πάνω αιτητές πετύχουν στη γραπτή εξέταση.
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4.			ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΗΣ	ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	ΔΗΜΟΣΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΚΑΤΑ	ΤΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΟΥ	2016

4.1.			Συνεδριάσεις	της	Επιτροπής

Στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια του 2016, 

συνήλθε σε 218 συνολικά συνεδρίες και στις ημερήσιες διατάξεις συμπεριλήφθηκαν 1376 θέματα. Λεπτομερή 

στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό των συνεδριών της Επιτροπής και των θεμάτων που εξετάστηκαν κατά μήνα 

μέχρι το τέλος του  2016, περιέχονται στον Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Α. Συγκριτική εικόνα του αριθμού 

των θεμάτων που εξετάστηκαν από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών παρουσιάζεται στη 

Γραφική Παράσταση 1, που ακολουθεί.

Γραφική	Παράσταση	1

Αριθμός θεμάτων που εξετάστηκαν κατά τα έτη 2012 – 2016



37

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Το μεγαλύτερο μέρος εργασιών της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του 2016 αφιερώθηκε στις διαδικασίες 

πλήρωσης θέσεων (ποσοστό  38% των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης).

Τα θέματα που εξετάστηκαν από την Επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της κατά τη διάρκεια του υπό 

επισκόπηση έτους, με βάση τη συχνότητα συμπερίληψής τους στην ημερήσια διάταξη και ανεξάρτητα από 

το χρόνο που αναλώθηκε για την εξέταση του καθενός από αυτά, φαίνονται στη Γραφική Παράσταση 2, που 

ακολουθεί.  

Γραφική	Παράσταση	2	

Απασχόληση της Ε.Δ.Υ. σε ποσοστά κατά θέμα της Ημερήσιας Διάταξης κατά το 2016 
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Παρόλο που όπως προκύπτει και από τον αριθμό των θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη, για την πλήρωση 

θέσεων αναλώθηκε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου συνεδριάσεων της Επιτροπής, σημαντικό μέρος 

των συνεδριάσεων της Επιτροπής αναλώθηκε σε πειθαρχικές υποθέσεις, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου 

υπήρξαν ακροαματικές διαδικασίες.  Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του 2016 έγιναν 75 συνεδρίες 

για την εκδίκαση πειθαρχικών υποθέσεων από τις οποίες οι πέντε αφορούσαν διαδικασίες μετά από ποινικές 

καταδίκες υπαλλήλων.  Ορισμένες από τις διαδικασίες στις οποίες υπήρξε ακρόαση, χρειάστηκαν αρκετές και 

σε πολλές περιπτώσεις ολοήμερες συνεδριάσεις προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υποθέσεις.

4.2.	Πλήρωση	θέσεων

4.2.1.	Θέσεις	Πρώτου	Διορισμού	και	Πρώτου	Διορισμού	και	Προαγωγής

Κατά το 2016, προκηρύχθηκαν 116 θέσεις, εκ των οποίων οι 63 θέσεις αφορούσαν 10 διαδικασίες Πρώτου 

Διορισμού και οι υπόλοιπες 53 αφορούσαν 32 διαδικασίες Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.  Σημειώνεται 

ότι η Επιτροπή προχώρησε στη δημοσίευση των εν λόγω θέσεων αφού προηγουμένως εξασφαλίστηκε 

εξαίρεση σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον 

Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του 2013 έως 2015.

 

Οι θέσεις που δημοσιεύτηκαν κατά το 2016 αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα ΙΙΙ του Παραρτήματος Α.

Υποβλήθηκαν συνολικά 6.718 αιτήσεις, από τις οποίες 36 ήταν εκπρόθεσμες.  Από το σύνολο των 6.682 

εμπρόθεσμων αιτήσεων, οι 2.812 προέρχονται από άνδρες και οι υπόλοιπες 3.870 από γυναίκες.  71 αιτήσεις 

υποβλήθηκαν από υποψηφίους που ζήτησαν να τύχουν χειρισμού ως άτομα με αναπηρίες στα πλαίσια της 

εφαρμογής του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) 

Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 6.682 αιτήσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, οι 220 προέρχονται από μη 

Κύπριους πολίτες, (ποσοστό 3,38%).
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Η Επιτροπή, στα πλαίσια διαδικασιών πλήρωσης θέσεων, δέχτηκε κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους 

σε ατομική προφορική εξέταση 579 υποψηφίους, για την πλήρωση θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου 

Διορισμού και Προαγωγής, αριθμός αισθητά αυξημένος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

Στη Γραφική Παράσταση 3, που ακολουθεί, δίνεται συγκριτική εικόνα του αριθμού των υποψηφίων που έγιναν 

δεκτοί σε προφορική εξέταση κατά τα τελευταία πέντε έτη.

Γραφική	Παράσταση	3

Αριθμός υποψηφίων που η Ε.Δ.Υ. δέχτηκε σε προφορική εξέταση κατά τα έτη 2012-2016

Κατά το 2016, η Επιτροπή εξέτασε και πήρε αποφάσεις για πλήρωση  71 θέσεων Πρώτου Διορισμού, στα πλαίσια 

10 διαδικασιών, και για πλήρωση 269 θέσεων Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, στα πλαίσια  44 διαδικασιών.  

Από το σύνολο των  233 νεοδιορισθέντων υπαλλήλων του 2016 (είτε στα πλαίσια διαδικασιών πλήρωσης θέσεων 

Πρώτου Διορισμού είτε στα πλαίσια διαδικασιών πλήρωσης θέσεων Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής), οι  80 

ήταν άνδρες και οι  153 γυναίκες.  Η συγκριτική εικόνα του αριθμού των ανδρών και γυναικών που διορίστηκαν 

κατά τα τελευταία έτη, φαίνεται στον Πίνακα 2, που ακολουθεί.
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Πίνακας	2

Αριθμός ανδρών και γυναικών που διορίστηκαν κατά τα έτη 2011-2016.

4.2.2.	Θέσεις	Προαγωγής

Κατά τη διάρκεια του υπό επισκόπηση έτους, η Επιτροπή πήρε απόφαση για πλήρωση 174 θέσεων 

Προαγωγής σε διάφορες βαθμίδες της ιεραρχίας, στα πλαίσια  55 διαδικασιών, έναντι 48 διαδικασιών κατά το 

2015.  Για τις 50 από τις 55 διαδικασίες πλήρωσης θέσεων Προαγωγής, είχε προηγηθεί πρόταση της αρμόδιας 

αρχής, ενώ για 5 διαδικασίες  η πλήρωση τους άρχισε με πρωτοβουλία της Επιτροπής, καθώς η αρμόδια αρχή 

παρέλειψε να υποβάλει τέτοια πρόταση (σχετική αναφορά γίνεται στην παράγραφο 3.3.1 της Έκθεσης πιο 

πάνω).

4.2.3.	Επίπεδο	εκπαίδευσης	διορισθέντων	υπαλλήλων	κατά	το	2016	

 Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3 που ακολουθεί η συντριπτική πλειοψηφία των διορισθέντων στη 

δημόσια υπηρεσία, κατά το 2016, ακόμα και σε θέσεις για τις οποίες αυτό δεν ήταν προϋπόθεση, κατείχαν 

μεταπτυχιακά ή/και πανεπιστημιακά προσόντα.  Συγκεκριμένα από το σύνολο των 233 διορισθέντων, 

ποσοστό 95,71% κατείχαν πανεπιστημιακά ή/και μεταπτυχιακά προσόντα.
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Πίνακας	3	

Αριθμός διορισθέντων κατά επίπεδο εκπαίδευσης

     *Επαγγελματικά ή άλλα μη ακαδημαϊκά προσόντα 

4.2.4.	Επίπεδο	εκπαίδευσης	υπηρετούντων	κατά	το	2016	υπαλλήλων

Από τον Πίνακα 4 που ακολουθεί, προκύπτει ότι από το σύνολο των 12.385 δημοσίων υπαλλήλων που 

υπηρετούσαν στο τέλος του 2016, ποσοστό 60.93% ήταν κάτοχοι πανεπιστημιακών προσόντων (πτυχίου 

ή μεταπτυχιακού), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των θέσεων για τις οποίες το πανεπιστημιακό προσόν είναι 

απαιτούμενο ήταν μόλις 33%.
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Πίνακας	4

Επίπεδο εκπαίδευσης υπηρετούντων δημόσιων υπαλλήλων

4.2.5.	Σύνολο	θέσεων	που	πληρώθηκαν	στη	διάρκεια	του	2015

Συνολικά κατά το 2016 η Επιτροπή έλαβε αποφάσεις για την πλήρωση 407 θέσεων (233 διορισμοί και  174 

προαγωγές).  Λεπτομέρειες περιέχονται στον Πίνακα IV του Παραρτήματος Α, ενώ συγκριτική εικόνα με τον 

προηγούμενο χρόνο δίνεται στον Πίνακα VIII του Παραρτήματος Α. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι, σε 

σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις πληρώσεις θέσεων και διορισμού 

όσο και προαγωγής, αφού οι αντίστοιχοι αριθμοί για το 2015  ήταν 21 διορισμοί και 85 προαγωγές.

Στη Γραφική Παράσταση 4 που ακολουθεί, δίνεται συγκριτική εικόνα του συνολικού αριθμού των διορισμών 

και προαγωγών κατά τα τελευταία έτη.
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Γραφική	Παράσταση	4

Διορισμοί-Προαγωγές κατά τα έτη 2012-2016

 

4.2.6.	Νομοθετημένες	Θέσεις

Κατά το υπό επισκόπηση έτος, οι νομοθετημένες θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία ανέρχονταν σε  16.028 και ήταν 

ελαφρά μειωμένες σε σύγκριση με το 2015 που ήταν 16.116.  

Από τις  16.028 νομοθετημένες θέσεις, στις 31.12.2016 ήταν κατειλημμένες οι  12.385  θέσεις,  4.393  από άνδρες 

(ποσοστό  35.47% και  7992  από γυναίκες (ποσοστό  64.23%)  Οι υπόλοιπες  3.643 θέσεις ήταν κενές. Αναλυτική 

κατάσταση, σε σχέση με τις νομοθετημένες κατά τα τρία τελευταία έτη θέσεις, φαίνεται στον Πίνακα 5 που 

ακολουθεί, ενώ λεπτομερή στοιχεία σε σχέση με την κατανομή των οργανικών θέσεων στο τέλος του 2016 

περιέχονται στον Πίνακα I του Παραρτήματος A. Στον Πίνακα VIII του ίδιου Παραρτήματος δίνεται συνοπτική 

εικόνα, μεταξύ άλλων για την κατάσταση των οργανικών θέσεων και τις πληρώσεις θέσεων, κατά τη διάρκεια του 

2016 σε σύγκριση με το 2015.
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Πίνακας	5		

Νομοθετημένες θέσεις κατά τα τελευταία τρία έτη 

Στο τέλος του υπό ανασκόπηση έτους, υπηρετούσαν ως υπεράριθμοι σε μη νομοθετημένες θέσεις 6 

υπάλληλοι.

4.3.		Αναπληρωτικοί	διορισμοί

H Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 42 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, μπορεί να αποφασίσει 

αναπληρωτικό διορισμό, ύστερα από σύσταση της ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής, όταν μια θέση κενούται 

για οποιοδήποτε λόγο ή ο κάτοχός της απουσιάζει με άδεια ή δεν μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης 

του.  Η διαδικασία και οι όροι αναπληρωτικών διορισμών ρυθμίζονται με λεπτομέρεια από τον Κανονισμό 10 

των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών.

Οι αναπληρωτικοί διορισμοί είναι προσωρινοί και στους διοριζομένους υπογραμμίζεται πάντοτε ότι ο 

αναπληρωτικός διορισμός τους γίνεται γιατί είναι υπηρεσιακά πρόσφορος και ότι δεν θα ληφθεί υπόψη σε 

περίπτωση κανονικής πλήρωσης της θέσης.  

Κατά τη διάρκεια του 2016, η Επιτροπή προέβη σε 67 αναπληρωτικούς διορισμούς, έναντι 103 που έγιναν 

κατά το 2015.  Η μείωση στον αριθμό των πράξεων αναπληρωτικού διορισμού οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στο γεγονός ότι, όπως αναφέρεται και στην Ετήσια Έκθεση για το 2015, η Επιτροπή προχώρησε κατά 

προτεραιότητα στην πλήρωση κενών διευθυντικών θέσεων, με αποτέλεσμα η ανάγκη για κάλυψη των κενών 

σε διευθυντικές θέσεις με αναπληρωτικούς διορισμούς να περιοριστεί.  Λεπτομέρειες περιέχονται στον 

Πίνακα V του Παραρτήματος Α.  
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4.4.		Αποσπάσεις

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την απόσπαση υπαλλήλου, ύστερα από σύσταση της αρμόδιας αρχής, 

σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο εδάφιο (1) του Άρθρου 47 των περί Δημόσιας 

Υπηρεσίας Νόμων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου και σε διπλωματική ή 

άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή σε υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

υπηρεσία χώρας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό.

 Όταν η απόσπαση συνεπάγεται απομάκρυνση του υπαλλήλου από ένα Υπουργείο ή Ανεξάρτητο Γραφείο ή 

Υπηρεσία σε άλλο Υπουργείο ή Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία, το θέμα υποβάλλεται στην Επιτροπή από τον 

Υπουργό Οικονομικών μαζί με τις απόψεις του, όπως επίσης και τις απόψεις των δύο αρμόδιων αρχών.  Αν η 

απόσπαση συνεπάγεται και μετάθεση του υπαλλήλου, τότε η Επιτροπή εξετάζει το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη 

και τις αρχές που διέπουν τις μεταθέσεις, για τις οποίες γίνεται αναφορά πιο κάτω.

Κατά τη διάρκεια του 2016, ύστερα από συστάσεις των αρμόδιων αρχών ή του Υπουργού Οικονομικών, 

αποφασίστηκαν 214 αποσπάσεις, έναντι 198 αποσπάσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2015.  Επίσης, κατά 

το 2016, τερματίστηκε η απόσπαση  30 υπαλλήλων.  Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία που περιέχονται στον 

Πίνακα VI του Παραρτήματος Α, σε πολλές περιπτώσεις, οι αποσπάσεις αξιοποιήθηκαν ως στοιχείο κινητικότητας 

των υπαλλήλων για ενίσχυση υπηρεσιών που είχαν αυξημένες ανάγκες.  Είναι χαρακτηριστικό ότι 14 υπάλληλοι 

έχουν αποσπαστεί στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος, 9 στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, λόγω της εφαρμογής του ΕΕΕ, 26 στο Υπουργείο Εξωτερικών για κάλυψη των αναγκών στη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες και άλλους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και 33 στη Διοίκηση του 

Υπουργείου Υγείας.  Από την άλλη, έχουν αποσπασθεί 13 υπάλληλοι από το Τυπογραφείο και 13 από το Τμήμα 

Αναδασμού, υπηρεσίες των οποίων το αντικείμενο είτε έχει εκλείψει είτε έχει διαφοροποιηθεί.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της προσπάθειας για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό στη δημόσια 

υπηρεσία συνεχίστηκε μέσα στο 2016 η συζήτηση του  νομοσχεδίου με τίτλο: «Νόμος που προβλέπει για την 

απόσπαση υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου».  Σε αντίθεση με τα 

υπόλοιπα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια που απορριφθήκαν από τη Βουλή στις 9.12.16, το εν λόγω νομοσχέδιο 

παρέμενε σε εκκρεμότητα στις 31.12.16 .

1. Το Νομοσχέδιο ψηφίστηκε σε Νόμο από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων στη συνεδρία της με ημερομηνία 5.5.2017 και δημοσιεύτηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12.5.17 με αρ. Ν.47(I)/2017
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Με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης 

υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και υπαλλήλων των Οργανισμών 

Δημοσίου Δικαίου στη Δημόσια Υπηρεσία, καθώς και από ένα Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου σε άλλο. 

Προβλέπεται ότι οι προτάσεις για τις εν λόγω αποσπάσεις θα υποβάλλονται από τον Υπουργό Οικονομικών, 

με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία έχει την 

αρμοδιότητα λήψης απόφασης. Πρόκειται για καινοτομία που θα αποτελέσει ένα πρόσθετο εργαλείο για 

βελτίωση της κινητικότητας και καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, όχι μόνο της δημόσιας υπηρεσίας, 

αλλά και των ημικρατικών οργανισμών.

4.5.		Επικύρωση	διορισμών

Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 38 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων 

και του Κανονισμού 9 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών, επικύρωσε, κατά το 2016, τους 

διορισμούς 23 υπαλλήλων, ύστερα από τη συμπλήρωση δύο ετών ικανοποιητικής υπηρεσίας, ενώ παρέτεινε 

την περίοδο δοκιμασίας 22 υπαλλήλων, λόγω μη εκπλήρωσης όρων που τέθηκαν στο διορισμό τους.  

4.6.		Μεταθέσεις

Η Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 48 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, διενεργεί μεταθέσεις των 

υπαλλήλων, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας αρχής, δεόντως αιτιολογημένη.  Σύμφωνα με το ίδιο Άρθρο, 

“μετάθεση σημαίνει τη μετατόπιση ενός υπαλλήλου, η οποία συνεπάγεται αλλαγή τόπου διαμονής και 

περιλαμβάνει μετάθεση σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή σε υπηρεσία ή 

οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό”.

Στον Κανονισμό 20 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει 

να περιέχει η κάθε πρόταση της αρμόδιας αρχής για μετάθεση.

Προτού πάρει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας οποιαδήποτε απόφαση για μετάθεση δημοσίου υπαλλήλου, 

εξετάζει τις υπηρεσιακές, προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες, τόσο του προτεινόμενου για μετάθεση 
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υπαλλήλου όσο και των λοιπών ομοιόβαθμών του υπαλλήλων, ώστε να πείθεται για την αναγκαιότητα της 

μετάθεσης αλλά και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την εφαρμογή των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης.  

Κατά το 2016, η Επιτροπή, ύστερα από σχετικές προτάσεις των αρμόδιων αρχών, προέβη σε 215 μεταθέσεις, 

έναντι 138 μεταθέσεων που έγιναν κατά το 2015.

4.7.		Αφυπηρετήσεις

Η Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 53 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει 

για την αφυπηρέτηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Κατά τη διάρκεια του 2016 αφυπηρέτησαν, με αποφάσεις της Επιτροπής, για τους λόγους που φαίνονται πιο 

κάτω, 196 δημόσιοι υπάλληλοι, έναντι  162 που είχαν αφυπηρετήσει κατά το 2015.  

Στον Πίνακα 6 που ακολουθεί, δίνεται συνοπτικά η εικόνα των αφυπηρετήσεων  δημοσίων υπαλλήλων κατά τα 

τελευταία πέντε έτη.

Πίνακας	6

Αφυπηρετήσεις δημοσίων υπαλλήλων κατά τα έτη 2012 – 2016
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Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως και κατά το 2015, κατά το  2016 οι αφυπηρετήσεις των δημοσίων υπαλλήλων 

σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη ήταν αισθητά μειωμένες. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των 

οικειοθελών πρόωρων αφυπηρετήσεων, που από 734 το 2012, 926 το 2013 , 365 το 2014, μειώθηκαν σε 97 το 

2015  και σε 107 το 2016.

Συγκριτική εικόνα του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων που έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα κατά τα 

τελευταία έτη δίνεται στη Γραφική Παράσταση 5 που ακολουθεί.

Γραφική	Παράσταση	5

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που έχουν αφυπηρετήσει μετά από υποβολή αιτήματος για οικειοθελή 

πρόωρη αφυπηρέτηση για την περίοδο 2012 – 2016. 

 

Λεπτομέρειες περιέχονται στον Πίνακα VIΙ του Παραρτήματος Α.
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4.8.		Παραιτήσεις

Σύμφωνα με το Άρθρο 52 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, η παραίτηση των δημοσίων υπαλλήλων από 

τη θέση τους είναι επιτρεπτή μόνο ύστερα από άδεια της Επιτροπής.  Σύμφωνα με το ίδιο Άρθρο, υπάλληλος 

που παραιτείται από τη θέση του χωρίς την προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, θεωρείται απών από το καθήκον 

χωρίς άδεια και υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη.  

Κατά τη διάρκεια του 2016, η Επιτροπή επέτρεψε σε 8 υπαλλήλους να παραιτηθούν από τη δημόσια υπηρεσία, σε 

σύγκριση με 26 υπαλλήλους που είχαν παραιτηθεί με άδεια της Επιτροπής κατά το 2015. 

4.9.		Πειθαρχικές	υποθέσεις

 

Η εκδίκαση πειθαρχικών παραπτωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής, 

με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα (άρθρα 73 έως 86) των περί 

Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων.

Η Επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη πειθαρχικών μέτρων εναντίον οποιουδήποτε δημόσιου υπαλλήλου, παρά 

μόνο ύστερα από γραπτή πρόταση της αρμόδιας αρχής.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 81(2) των Νόμων, 

αν καταγγελθεί στην αρμόδια αρχή ή υποπέσει στην αντίληψή της ότι δημόσιος υπάλληλος δυνατόν να έχει 

διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, αυτή οφείλει να μεριμνήσει αμέσως για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας.

Όταν συμπληρωθεί η έρευνα και διαπιστωθεί ότι δυνατόν να έχει διαπραχθεί πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο 

κρίνει ότι δεν δύναται η ίδια να εκδικάσει συνοπτικά, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει το πόρισμα του ερευνώντος 

λειτουργού μαζί με τις απόψεις της στο Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος, αν κρίνει ότι δικαιολογείται η άσκηση 

πειθαρχικής δίωξης, διατυπώνει το κατηγορητήριο.  Σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια αρχή παραπέμπει το θέμα 

στην Επιτροπή μαζί με την έκθεση του ερευνώντος λειτουργού, το κατηγορητήριο και τα αποδεικτικά στοιχεία, 

προκειμένου η Επιτροπή να προχωρήσει σε ακρόαση της πειθαρχικής κατηγορίας που διατυπώθηκε εναντίον του 

υπαλλήλου.
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Σε περίπτωση καταδίκης του υπαλλήλου, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει ποινές εξ εκείνων που αναφέρονται 

στο Άρθρο 79 των Νόμων, οι οποίες είναι οι εξής:

(α)  Επίπληξη.

(β)  αυστηρή επίπληξη.

(γ)  πειθαρχική μετάθεση.

(δ)  διακοπή ετήσιας προσαύξησης.

(ε)  αναβολή ετήσιας προσαύξησης.

(στ)  χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις απολαβές τριών μηνών.

(ζ)  υποβιβασμός στη μισθοδοτική κλίμακα.

(η)  υποβιβασμός σε κατώτερη θέση.

(θ)  αναγκαστική αφυπηρέτηση. και

(ι)  απόλυση. 

Επιπρόσθετα, με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 84 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, όταν μια ποινική 

καταδίκη υπαλλήλου καταστεί τελεσίδικη και αφού η Επιτροπή λάβει γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα 

ότι τα αδικήματα για τα οποία ο υπάλληλος καταδικάστηκε ενέχουν έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, η 

Επιτροπή βασιζόμενη στα ευρήματα του ποινικού δικαστηρίου επιβάλλει στον υπάλληλο την ποινή που κρίνει 

αρμόζουσα, αφού του δώσει την ευκαιρία να ακουστεί. 

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω (παρ. 4.1. της Έκθεσης) σημαντικό μέρος του χρόνου συνεδριάσεων της 

Επιτροπής αναλώθηκε κατά το 2016 στην εκδίκαση πειθαρχικών υποθέσεων.  Συγκεκριμένα, κατά τη 

διάρκεια του 2016, η Επιτροπή είχε ενώπιόν της δώδεκα συνολικά πειθαρχικές υποθέσεις, οι πέντε από 

τις οποίες άρχισαν εντός του 2016 και άλλες εφτά εκκρεμούσαν από προηγούμενα χρόνια.  Από αυτές, οι 

τρεις εξακολουθούσαν να εκκρεμούν στο τέλος του υπό επισκόπηση έτους, ενώ μια  υπόθεση ανακλήθηκε 

μετά από γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, μια τερματίστηκε από την Επιτροπή, λόγω αθώωσης του 

υπαλλήλου στην ποινική υπόθεση που αφορούσε τα ίδια γεγονότα, και μια παραπέφθηκε για να δικαστεί 

συνοπτικά, μετά από γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας.  Επιπρόσθετα, η Επιτροπή με βάση τις πρόνοιες 

του Άρθρου 84 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, επιλήφθηκε εντός του 2016 τριών υποθέσεων μετά 

από ποινική καταδίκη υπαλλήλων.
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Συνοπτικά, η Επιτροπή μέσα στο 2016 επέβαλε τις πιο κάτω ποινές:

• Σε ένα υπάλληλο την ποινή της απόλυσης.

•  Σε δύο υπαλλήλους την ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης.

• Σε ένα υπάλληλο την ποινή του υποβιβασμού σε κατώτερη θέση.

• Σε ένα υπάλληλο την ποινή του υποβιβασμού στη μισθοδοτική κλίμακα.

• Σε ένα υπάλληλο χρηματική ποινή ύψους €5.000.

• Σε ένα υπάλληλο χρηματική ποινή ύψους €3.000.

• Σε ένα υπάλληλο χρηματική ποινή ύψους €2.000 και αυστηρή επίπληξη.

• Σε ένα υπάλληλο αυστηρή επίπληξη.

Η αρμόδια αρχή έχει διακριτική εξουσία να εκδικάζει η ίδια συνοπτικά τα ελαφρότερα πειθαρχικά παραπτώματα, 

τα οποία καθορίζονται στον Πειθαρχικό Κώδικα και να επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές της επίπληξης, της 

αυστηρής επίπληξης ή της διακοπής προσαύξησης για χρονική περίοδο που να μην υπερβαίνει τους έξι 

μήνες.  Έχει παρατηρηθεί ότι, παρόλο που η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία αυτή, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

παραπέμπει στην Επιτροπή για εκδίκαση πειθαρχικά παραπτώματα που θα μπορούσαν να εκδικαστούν 

συνοπτικά.

4.10.		Διαθεσιμότητα	δημοσίων	υπαλλήλων		

Η Επιτροπή έχει διακριτική εξουσία, αν κρίνει ότι το δημόσιο συμφέρον το απαιτεί, να θέσει σε διαθεσιμότητα 

υπάλληλο εναντίον του οποίου άρχισε είτε πειθαρχική είτε αστυνομική έρευνα, με σκοπό τη δίωξή του, 

σύμφωνα με το Άρθρο 85 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων.  Σε διαθεσιμότητα τίθεται, επίσης, σύμφωνα με 

το Άρθρο 68(2), και υπάλληλος εναντίον του οποίου είχε εκδοθεί διάταγμα παραλαβής ή όταν είχε κηρυχθεί σε 

πτώχευση, αν αποφασίσει η Επιτροπή, με βάση στοιχεία που θα της υποβάλει η αρμόδια αρχή, ότι συντρέχουν 

λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Προκειμένου η Επιτροπή να ασκήσει τη διακριτική εξουσία που της παρέχει το Άρθρο 85 των Νόμων, σχετικά 

με τη διαθεσιμότητα δημόσιου υπαλλήλου και να κρίνει κατά πόσο το δημόσιο συμφέρον απαιτεί να τεθεί ο 
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υπάλληλος σε διαθεσιμότητα και ποια θα είναι η διάρκεια της περιόδου διαθεσιμότητας, θα πρέπει να τεθούν 

ενώπιόν της από την αρμόδια αρχή συγκεκριμένα στοιχεία.  Τα στοιχεία αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό 

22(2) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών και περιλαμβάνουν την ακριβή φύση των 

παραπτωμάτων για τα οποία διεξάγεται η έρευνα, τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της έρευνας και την 

αποφυγή του ενδεχόμενου επηρεασμού των μαρτύρων ή την καταστροφή και ή αλλοίωση του μαρτυρικού 

υλικού και το ενδεχόμενο η διαθεσιμότητα του υπαλλήλου να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή λειτουργία της 

Υπηρεσίας ή του Τμήματος στο οποίο αυτός υπηρετεί.

Η Επιτροπή, με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας, έχει υποχρέωση να ακούσει τον υπάλληλο και να 

του δώσει την ευκαιρία να υποβάλει τις παραστάσεις του, πριν αποφασίσει εάν θα τον θέσει ή όχι σε 

διαθεσιμότητα.  

Μετά από τροποποίηση του Άρθρου 85 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, ύστερα από εισήγηση της 

Επιτροπής, αυτή έχει τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα 

επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο η ομαλή διεξαγωγή της έρευνας, να θέτει αμέσως τον υπάλληλο σε 

διαθεσιμότητα, χωρίς να προηγηθεί ακρόασή του, παρέχοντάς του την ευκαιρία να υποβάλει εντός τεσσάρων 

εργάσιμων ημερών τις παραστάσεις του, οπότε το θέμα επανεξετάζεται υπό το φως και των παραστάσεων 

του υπαλλήλου.

Ασκώντας την εξουσία που της παρέχει ο Νόμος, η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του 2016, έθεσε σε 

διαθεσιμότητα 8 υπαλλήλους δυνάμει του Άρθρου 85 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, λόγω 

πειθαρχικής ή και αστυνομικής έρευνας ή και ποινικής δίωξης.  Στο τέλος του 2016 εξακολουθούσαν να 

βρίσκονται σε διαθεσιμότητα δέκα υπάλληλοι, στους οποίους περιλαμβάνονται και υπάλληλοι που τέθηκαν 

σε διαθεσιμότητα από τον προηγούμενο και/ή προηγούμενα χρόνια.
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5.		ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ	ΚΑΙ	ΕΦΕΣΕΙΣ	ΣΤΟ	ΑΝΩΤΑΤΟ	ΚΑΙ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ	-	
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

5.1.		Προσφυγές

Ύστερα από τροποποίηση του Άρθρου 146 του Συντάγματος και την ψήφιση σχετικού Νόμου από τη Βουλή, 

προσφυγές εναντίον αποφάσεων της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας καταχωρούνται και εκδικάζονται 

πρωτόδικα από το Διοικητικό Δικαστήριο, το οποίο άρχισε τη λειτουργία του στις αρχές του 2016. Τη δικαιοδοσία 

εκδίκασης εφέσεων εναντίον πρωτόδικων αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου διατηρεί το Ανώτατο 

Δικαστήριο, 

Κατά το 2016 καταχωρήθηκαν ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, 81 Προσφυγές εναντίον αποφάσεων της 

Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, έναντι 86 Προσφυγών που είχαν καταχωρηθεί κατά το 2015.

Συγκριτική εικόνα του αριθμού των προσφυγών για πράξεις της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας κατά τα 

τελευταία έτη δίνεται στον Πίνακα 7, που ακολουθεί.

Πίνακας	7

Αριθμός Προσφυγών που καταχωρήθηκαν κατά τα έτη 2012-2016
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Από 81 Προσφυγές που καταχωρήθηκαν το 2016, οι 46 στρέφονταν εναντίον 33 πράξεων πλήρωσης θέσεων 

Πρώτου Διορισμού  ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και οι 14 Προσφυγές στρέφονταν εναντίον 11 

πράξεων πλήρωσης θέσεων Προαγωγής, που λήφθηκαν εντός του 2016.  Οι υπόλοιπες αφορούσαν είτε 

αποφάσεις της Επιτροπής που λήφθηκαν εντός του τελευταίου τριμήνου του 2015 είτε εναντίον αποφάσεων 

της Επιτροπής που αφορούσαν άλλα θέματα, αλλά όχι πληρώσεις θέσεων. 

Κατά το 2016 εκδόθηκαν από το Δικαστήριο αποφάσεις που αφορούσαν 103 συνολικά προσφυγές (73 

διαδικασίες).  Από αυτές οι 46 ήταν ακυρωτικές / μερικώς ακυρωτικές, ενώ οι υπόλοιπες 57 απορρίφθηκαν ή 

αποσύρθηκαν και απορρίφθηκαν.  Όπως φαίνεται αναλυτικά και στον Πίνακα 9 που ακολουθεί το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ακυρωτικών αποφάσεων αφορά προαγωγές (52%).  Στον ίδιο Πίνακα  γίνεται ανάλυση 

των αποφάσεων του Δικαστηρίου για τα έτη 2015 και  2016 του συνόλου των προσφυγών που αφορούν 

διορισμούς και προαγωγές κατά κατηγορία.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκδικασθείσες κατά το 2016 

προσφυγές αναφέρονται κατά κύριο λόγο σε αποφάσεις που λήφθηκαν σε προηγούμενα χρόνια και ότι, σε 

πολλές περιπτώσεις, για την ίδια πράξη της Επιτροπής, καταχωρούνται περισσότερες από μια προσφυγές.  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι 46 ακυρωτικές ή μερικώς ακυρωτικές αποφάσεις αφορούσαν διορισμούς/

προαγωγές (οι 37 αφορούσαν θέσεις Προαγωγής, οι τρεις   θέσεις Πρώτου Διορισμού και οι 6 θέσεις Πρώτου 

Διορισμού και Προαγωγής) και σχετίζονταν με 30 αποφάσεις της Επιτροπής.  Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί 

ότι οι περισσότερες προσφυγές, σε σχέση με αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά το 2016, στρέφονταν εναντίον 

διαδικασιών πλήρωσης θέσεων που αφορούν θέσεις Προαγωγής.  
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Πίνακας	8

Ανάλυση αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τα έτη 2015 και 2016 επί του συνόλου των Προσφυγών που 

αφορούν Διορισμούς/Προαγωγές κατά κατηγορία
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Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι κατά το 2016 εκδόθηκαν 26 ακυρωτικές ή μερικώς ακυρωτικές 

αποφάσεις εναντίον διαδικασιών προαγωγής, μια ακυρωτική απόφαση εναντίον διαδικασίας πρώτου 

διορισμού και τρεις ακυρωτικές ή μερικώς ακυρωτικές εναντίον διαδικασιών πρώτου διορισμού και 

προαγωγής.

Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου για ακύρωση αποφάσεων της Επιτροπής εκδόθηκαν για διάφορους λόγους 

(στις πλείστες περιπτώσεις για την ίδια απόφαση υπήρχαν πέραν του ενός λόγου ακύρωσης), οι κυριότεροι εκ 

των οποίων ήταν, κατά το 2016, οι εξής:

Θέσεις	Πρώτου	Διορισμού/Πρώτου	Διορισμού	και	Προαγωγής:

-  Έλλειψη δέουσας έρευνας………………………………………………… 2

- Πραγματική/Νομική πλάνη ……………………………………………… 4

- Μη επαρκής αιτιολογία …………………………………………………… 3

- Παράβαση Δεδικασμένου ………………………………………………… 2

Θέσεις	Προαγωγής:	

- Πάσχουσα σύσταση του Προϊσταμένου του Τμήματος………………… 19

- Μη δέουσα έρευνα  ………………………………………………………… 4

- Πλάνη ……………………………………………………………………… 5

- Αιτιολογία…………………………………………………………………… 2

- Παράβαση Δεδικασμένου ………………………………………………… 6
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5.2.		Εφέσεις

Εφέσεις εναντίον πρωτόδικων αποφάσεων του Διοικητικού (προηγουμένως του Ανωτάτου Δικαστηρίου) 

καταχωρούνται στο Ανώτατο Δικαστήριο τόσο από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας όσο και από 

ενδιαφερομένους (Αιτητές/ Ενδιαφερόμενα Μέρη).  Κατά το 2016 καταχωρήθηκαν 38 Εφέσεις, ενώ άλλες 

εκκρεμούσαν από προηγούμενα χρόνια, εκ των οποίων οι 29 έχουν εκδικασθεί.

Κατά τη διάρκεια του 2016, εκδικάστηκαν 29 Εφέσεις.  Από τις οποίες πέντε έγιναν αποδεκτές, έξι 

απορρίφθησαν και  18 αποσύρθηκαν. 

5.3.		 Επανεξετάσεις	 πλήρωσης	 θέσεων	 από	 την	 Επιτροπή	 Δημόσιας	 Υπηρεσίας	 ύστερα	 από	

ακυρωτικές	αποφάσεις	

Η Επιτροπή, ύστερα από μια ακυρωτική απόφαση σε Προσφυγή ή Έφεση επαναφέρει τα πράγματα στην 

κατάσταση που ίσχυε πριν από την απόφασή της που ακυρώθηκε  Η επανεξέταση του θέματος γίνεται από 

την Επιτροπή, με βάση το νομικό και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο που λήφθηκε η 

αρχική απόφαση και υπό το φως της ακυρωτικής απόφασης του Δικαστηρίου.  Όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο, η 

Επιτροπή καθοδηγείται και από νομική συμβουλή της Νομικής Υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια του 2016, η Επιτροπή επανεξέτασε 26 διαδικασίες πλήρωσης θέσεων, ύστερα από ακυρωτικές 

αποφάσεις του Δικαστηρίου, που αφορούσαν συνολικά 47 θέσεις.  Από αυτές, δύο διαδικασίες αφορούσαν 

τέσσερις θέσεις Πρώτου Διορισμού, 11 διαδικασίες αφορούσαν 24 θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, και 

13 διαδικασίες αφορούσαν 19 θέσεις Προαγωγής.

Στα πλαίσια των πιο πάνω επανεξετάσεων, επιλέγηκαν 47 πρόσωπα. Από τους επιλεγέντες 36 (76%) ήταν 

υπάλληλοι που επαναδιορίστηκαν / επαναπροάχθηκαν στη θέση τους που αρχικά είχε ακυρωθεί, ενώ οι 

υπόλοιποι 11 (24%) ήταν πρόσωπα που επιλέγηκαν για διορισμό ή προαγωγή για πρώτη φορά στη θέση που 

αφορούσε η συγκεκριμένη επανεξέταση. 
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6.		EYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

 Το  2016 υπήρξε, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αναλυτικά παρατίθενται στην Έκθεση, μια καθ’ όλα 

γόνιμη και παραγωγική χρονιά.  Ασφαλώς αυτό δεν θα γινόταν κατορθωτό χωρίς την αξιόλογη συνεργασία 

και συμβολή των αρμόδιων Αξιωματούχων της Πολιτείας, των Γενικών Διευθυντών, Τμηματαρχών και άλλων 

Λειτουργών στις διάφορες διαδικασίες που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, στους 

οποίους εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ,

- Τον Πρόεδρο και τους Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την καθοδήγηση που μέσω των 

 αποφάσεών τους δίδουν στην Επιτροπή. 

- Την Πρόεδρο και τους Δικαστές του Διοικητικού Δικαστηρίου για την ταχεία πρωτόδικη εκδίκαση 

 Προσφυγών, γεγονός που συμβάλλει στην ολοκλήρωση καθυστερημένων διαδικασιών της Επιτροπής.

- Το Γενικό Εισαγγελέα και τους Λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας για τη νομική καθοδήγηση που 

 προσέφεραν στην Επιτροπή για αντιμετώπιση των νομικής φύσεως θεμάτων που προέκυψαν.

- Τον Υπουργό Οικονομικών και το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου του, για την κατανόηση που επέδειξαν 

 σε όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Επιτροπή και την άμεση προώθηση των διαδικασιών για 

 επίλυσή τους.

- Το Διευθυντή και το προσωπικό των Υπηρεσιών Πληροφορικής για τη σημαντική συνεργασία και συμβολή 

 τους στην προσπάθειά μας για μετάβαση σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον λειτουργίας της Επιτροπής.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνω επίσης προς τους εκλεκτούς συνεργάτες μου, Μέλη της Επιτροπής, για την 

καρποφόρα και γόνιμη συνεργασία τους και την εν γένει πολύτιμη συμβολή τους στην επιτυχή επιτέλεση 

του δύσκολου και πολύπλευρου έργου της Επιτροπής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στον κ. 

Παναγιώτη Αντωνίου, που υπηρέτησε ως Μέλος της Επιτροπής μέχρι τις 14.11.16, που παραιτήθηκε, και να του 

ευχηθώ κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει.
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Τέλος, τις θερμές ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια μου εκφράζω τόσο προς τις Ανώτερες Διοικητικούς 

Λειτουργούς, που κατά τη διάρκεια του 2016 άσκησαν χρέη Γραμματέα της Επιτροπής, όσο και σ’ όλο το 

Προσωπικό του Γραφείου της Επιτροπής για την αξιόλογη προσφορά τους, καθώς και για την εργατικότητα και 

τον ζήλο που επέδειξαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πρόεδρος
Επιτροπής	Δημόσιας	Υπηρεσίας
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	“Α”
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	“Α”
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ΠΙΝΑΚΑΣ	Ι	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ	ΘΕΣΕΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ	Ι	(συνέχεια)
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ	Ι	(συνέχεια)



65

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ	Ι	(συνέχεια)
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ	Ι	(συνέχεια)
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ΠΙΝΑΚΑΣ	ΙΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ	 ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ	 ΤΗΣ	 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	 ΔΗΜΟΣΙΑΣ	 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	 ΚΑΙ	 ΘΕΜΑΤΩΝ	 ΠΟΥ	

ΕΞΕΤΑΣΕ	ΚΑΤΑ	ΜΗΝΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ	ΙII	

ΠΡΟΚHΡΥΞΕΙΣ	ΓΙΑ	ΘΕΣΕΙΣ	ΠΡΩΤΟΥ	ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ	ΚΑΙ	ΠΡΩΤΟΥ	ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ	ΚΑΙ	ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΤΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΤΜΗΜΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ	ΙV	

ΠΛΗΡΩΣΗ	ΚΕΝΩΝ	ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ	ΘΕΣΕΩΝ

(ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ	-	ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ)
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ	ΙV	(συνέχεια)
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ	ΙV	(συνέχεια)
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ΠΙΝΑΚΑΣ	V	

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ	ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ	V	(συνέχεια)
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ΠΙΝΑΚΑΣ	VI	

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ	ΔΗΜΟΣΙΩΝ	ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΚΑΤΑ	ΤΟ	2016
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ΠΙΝΑΚΑΣ	VI	(συνέχεια)
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ	VI	(συνέχεια)
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ΠΙΝΑΚΑΣ	VII	

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ	VII	(συνέχεια)
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ	VII	(συνέχεια)
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ	VII	(συνέχεια)



81

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ	VII	(συνέχεια)
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ	VII	(συνέχεια)
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ	VII	(συνέχεια)
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ	VII	(συνέχεια)
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ΠΙΝΑΚΑΣ	VIII

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ	ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ	-	ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ	-	ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ	-	ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ	VIII	(συνέχεια)
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	“Β”
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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	“Β”
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Η		Σύνθεση	της	Επιτροπής	Δημόσιας	Υπηρεσίας	από	το	1960	μέχρι	σήμερα.

Η σύνθεση της πρώτης Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, που συστάθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 124 του 

Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αμέσως μετά την ανεξαρτησία, περιλάμβανε τους πιο κάτω:

• Γ. Θεοχαρίδη ―  Πρόεδρο

• M. Nazim ―  Μέλος

• S.  Konur ―  Μέλος

• Μ. Aziz ―  Μέλος

• Γ.Μ. Γεωργίου ―  Μέλος

• Δ.  Θεοχάρη ―  Μέλος

• Δ. Προτέστο ―  Μέλος

• Κ. Λάππα ―  Μέλος

• Χρ. Μιχαηλίδη ―  Μέλος

• Χρ. Τρυφωνίδη ―  Μέλος

Τα Mέλη Γ.Μ. Γεωργίου και Χρ. Τρυφωνίδης αποχώρησαν για να αναλάβουν άλλα καθήκοντα, ενώ το μέλος Χρ. 

Μιχαηλίδης απεβίωσε την 18.3.1964.  Τα Μέλη Μ. Aziz, Μ. Nazim και S. Konur αποχώρησαν από την Επιτροπή 

την 21.12.1963.

Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 72/65 (Προσωρινές Διατάξεις), η σύνθεση της Επιτροπής μειώθηκε σε 

πέντε  (Πρόεδρος και τέσσερα Μέλη).  Οι Νόμοι 33/67 και 1/90 που ακολούθησαν προέβλεπαν για πενταμελή 

Επιτροπή. 

Η	πρώτη	Επιτροπή	με	πενταμελή	σύνθεση,	απαρτίζετο	από	τους	πιο	κάτω:

• Γ. Θεοχαρίδη ―  Πρόεδρο

• Δ. Θεοχάρη ―  Μέλος

• Δ. Προτέστο ―  Μέλος

• Κ. Λάππα ―  Μέλος

• Γ. Λουκά ―  Μέλος

Η	θητεία	της	Επιτροπής	με	την	πιο	πάνω	σύνθεση	έληξε	την	30.6.1979.
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Από	1.7.1979	και	εντεύθεν	η	Επιτροπή	είχε	τις	ακόλουθες	συνθέσεις:

Από	1.7.1979	μέχρι	την	30.6.1985:

• T. Φάνος ―  Πρόεδρος

• Α. Αναστασίου ―  Μέλος

• Γ. Λουκάς ―  Μέλος

• Θ. Χρήστου ―  Μέλος

• Λ. Χριστοδούλου ―  Μέλος

Από	1.7.1985	μέχρι	την	30.6.1991:

• T. Φάνος ―  Πρόεδρος

• Λ. Ξενόπουλος ―  Μέλος

• Ν. Παπαξενοφώντος ―  Μέλος

• Χρ. Χατζηπροδρόμου ―  Μέλος

• Κ. Χριστοδουλίδης ―  Μέλος

Από	1.7.1991	μέχρι	την	30.6.1997:

• Κλ. Βάκης ―  Πρόεδρος

• Α.  Καραγιώργης ―  Μέλος

• Α.  Κυριάκου ―  Μέλος

• Λ.  Μαρτίδης ―  Μέλος

• Λ.  Σπαρσής ―  Μέλος

Τον	Λ.	Σπαρσή	που	απεβίωσε	την	19.9.1992	αντικατέστησε	ο	κος	Θ.	Εργατούδης.
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Από	1.7.1997	μέχρι	την	30.6.2003:

• Α. Καραγιώργης ―  Πρόεδρος

• Α. Αναστασίου ―  Μέλος

• Σ Δημητρίου ―  Μέλος

• Θ. Θεοφίλου ―  Μέλος

• Δ. Στυλιανού ―  Μέλος

Από	1.7.2003		μέχρι	την	30.6.2009:

• Μ Σπανός ―  Πρόεδρος

• Α. Κενεβέζος ―  Μέλος

• Π. Παπαγεωργίου ―  Μέλος

• Μ Στασόπουλος ―  Μέλος

• Σ. Χατζηγιάννης ―  Μέλος

Από	1.7.2009	μέχρι	την	30.6.2015:

• Π. Παπαγεωργίου ―  Πρόεδρος

• Κ. Φλουρέντζου - Μελισσηνού ―  Μέλος

• Α. Παπαδόπουλος ―  Μέλος

• Σ. Χατζηγιάννης ―  Μέλος

• Χρ. Χριστοφόρου ―  Μέλος
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Από	2.7.2015	μέχρι	1.7.2021:

• Γ. Παπαγεωργίου ―  Πρόεδρος

• Π .Αντωνίου ―  Μέλος

• Α. Βασιλειάδης ―  Μέλος

• Δ. Ηλιοδώρου ―  Μέλος

• Α. Παπαδόπουλος ―  Μέλος

* τον κο Παναγιώτη Αντωνίου, που υπέβαλε την παραίτησή του από  Μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 

στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 14.11.16, αντικατέστησε ο κος Αριστείδης Γιορδαμλής που διορίστηκε 

από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από 23.12.16 και για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής  νέο  Μέλος 

της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.  Ο κος Παναγιώτης Αντωνίου με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 

διορίστηκε από 16.11.16 Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
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Α/Α	 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	 ΘΕΣΗ	 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Αργυρούλα Πελεγκάρη Ανώτερη Διοικητικός Λειτουργός Άσκησαν εκ περιτροπής  

2. Λουκία Σιδηροπούλου Ανώτερη Διοικητικός Λειτουργός καθήκοντα Γραμματέα

   της ΕΔΥ

3. Μαρία Λοϊζίδου-Τσαγγαρίδου Διοικητικός Λειτουργός Α’  

4. Άντρη Μιχαηλούδη- Ιωαννίδου Διοικητικός Λειτουργός Α΄ 

5. Αφροδίτη Χριστοδούλου Διοικητικός Λειτουργός Α΄ 

6. Έλενα Ζαχαριάδου Διοικητικός Λειτουργός Α΄ 

7. Ελένη Σεργίου Διοικητικός Λειτουργός 

8. Έλενα Στρατή  Διοικητικός Λειτουργός  Μετατέθηκε στο Γραφείο  

   της ΕΔΥ στις 9.5.2016

9. Διγενής Σάββα Λειτουργός Νομικών και Πειθαρχικών Θεμάτων   

10. Γεώργιος Ορ. Γεωργίου Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Α’ Με απόσπαση

11. Άθως Πιερή Λειτουργός Πληροφορικής Με μερική απόσπαση 

12. Κατερίνα Παφίτη Έκτακτη Λογιστικός Λειτουργός Με μερική απόσπαση

13. Σάββας Ξενοφώντος  Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός 

14. Σούλα Φοινικαρίδου Ανώτερη Στενογράφος

15. Λουΐζα Καφετζή Γραμματειακός Λειτουργός 

16. Βαρβάρα Ματσεντίδου Γραμματειακός Λειτουργός 

17. Δήμητρα Σολομώντος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

18. Τασούλα Χατζηχρυσάνθου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

19. Αναστασία Αντωνίου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

20. Διαμάντω Πισσαρίδου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

21. Ηλιάνα Σωφρονίου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

22. ΄Ολγα Χατζηαθανασίου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

Ονομαστικός	Κατάλογος	Προσωπικού	κατά	θέση	που	υπηρετούσε	στο	Γραφείο	της	

Επιτροπής	Δημόσιας	Υπηρεσίας	κατά	το	2016

}
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23. Έλενα Τζιαλλή Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

24. Ελένη Ιωάννου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

25. Άντρη Καραμανλή Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

26. Ιωάννα Χαραλάμπους Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

27. Εύη Μόντη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

28. Νεοφύτα Νικολάου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

29. Χρυστάλλα Μάμα Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

30. Λουκία Μαυρίδου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

31. Μαρία Κουππάρη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

32. Μαργαρίτα Μυλωνά Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

33. Μαρίνα Ανδρέου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Μετατέθηκε στο Γραφείο  

   της ΕΔΥ 28.11.2016 

34. ΄Ελενα Λαγού Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

35. Μαρία Καφούρη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

36. Μαρία Χατζηχριστοφή Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

37. Μαρία Γεωργίου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

38. Διαμιανή Λουκά Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

39. Άννα Χατζηδημητρίου Βοηθός Γραφείου 

40. Ειρήνη Μιχαήλ Έκτακτη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

41. Σαββούλλα Ευαγγέλου Έκτακτη για Γραφειακά καθήκοντα Μετατέθηκε στο Γραφείο  

   της ΕΔΥ ατις 4.5.2016

42. Πέτρος Σταύρου Αχθοφόρος Κλητήρας 

43. Ανδρέας Σπύρου Αχθοφόρος Κλητήρας 

44. Σάββας Σουροπέτσης Αχθοφόρος Κλητήρας 

45. Στέλιος  Σταυρινίδης Αχθοφόρος Κλητήρας 

46. Χριστίνα Αντρέου Καθαρίστρια 

47. Κωνσταντίνα Λιναρά Καθαρίστρια



Επιτροπή	Δημόσιας	Υπηρεσίας

Μιχαήλ Καραολή, 1407 Λευκωσία

Τηλ.: 22 602500, Φαξ: 22 302211

Ιστοσελίδα: www.psc.gov.cy


