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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

Εκσυγχρονισμός Σχεδίων Υπηρεσίας θέσεων στη ∆ημόσια Υπηρεσία που 
δημιουργούν προβλήματα κατά την ερμηνεία και εφαρμογή τους 

 
 Η ∆ιευθύντρια του Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού επιθυμεί να 
αναφερθεί στο πιο πάνω θέμα και να επισημάνει την ύπαρξη Σχεδίων Υπηρεσίας θέσεων 
της ∆ημόσιας Υπηρεσίας, τα οποία περιλαμβάνουν πρόνοιες οι οποίες είτε είναι 
αναχρονιστικές είτε ασαφείς είτε περιλαμβάνουν πρόνοιες που δεν ανταποκρίνονται στα 
σημερινά δεδομένα με αποτέλεσμα να επιδέχονται ποικίλων ερμηνειών και να δυσχεραίνουν 
το έργο της Επιτροπής ∆ημόσιας Υπηρεσίας (Ε∆Υ), κατά την πλήρωση θέσεων στη 
∆ημόσια Υπηρεσία. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω Σχέδια Υπηρεσίας πρέπει να τύχουν 
εκσυγχρονισμού, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να ασκεί απρόσκοπτα τις αρμοδιότητές της, 
επιτυγχάνοντας, κατά το δυνατόν, τη μείωση των Προσφυγών που οδηγούν σε ακύρωση 
αποφάσεών της. 
  
 2. Συγκεκριμένα, οι προαναφερθείσες, προβληματικές πρόνοιες που περιλαμβάνονται 
σε Σχέδια Υπηρεσίας θέσεων της ∆ημόσιας Υπηρεσίας και είτε πρέπει να 
αντικατασταθούν είτε να διαγραφούν, συνοψίζονται σε κατηγορίες όπως φαίνονται στο 
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
 
 3. Προκειμένου να προωθηθούν από το Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού 
οι σχετικές διαδικασίες τροποποίησης των Σχεδίων Υπηρεσίας που παρουσιάζουν 
αναχρονιστικές πρόνοιες, χρειάζεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό 6 των περί ∆ημόσιας 
Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1999 έως 2019, σχετική ενέργεια από μέρους της 
οικείας αρμόδιας αρχής. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι αρμόδιες αρχές όπως 
προωθήσουν προς το Τμήμα αυτό το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις 
15/6/2021, αναθεωρημένα προσχέδια Σχεδίων Υπηρεσίας που περιλαμβάνουν πρόνοιες 
όπως αυτές που αναφέρονται στις Κατηγορίες του Παραρτήματος. Με την ευκαιρία αυτή, 
συστήνεται όπως εκσυγχρονιστούν και τα καθήκοντα και ευθύνες ή/και τα απαιτούμενα 
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προσόντα, όπου χρειάζεται, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται τα σημερινά δεδομένα του 
οικείου Υπουργείου/Υφυπουργείου/Τμήματος/Υπηρεσίας. 

 
 
 

Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας, 
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ημόσιας Υπηρεσίας, 
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 
Γενικό Ελεγκτή, 
Επίτροπο ∆ιοικήσεως, 
Επίτροπο Εποπτείας (ΓεΣΥ), 
Επίτροπο Νομοθεσίας, 
Επίτροπο Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Επίτροπο Πληροφοριών, 
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, 
Επίτροπο Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού, 
∆ιοικητή Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, 
Γενικούς ∆ιευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων, 
Υπουργείων, Υφυπουργείων και Γενικής ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης, 
Αρχιπρωτοκολλητή, 
Γενικό Λογιστή, 
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, 
Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, 
Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου, 
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, 
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, 
Προϊστάμενο ∆ιοίκησης Προεδρίας, 
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Κατηγορία Α: 
Σχέδια Υπηρεσίας θέσεων που περιλαμβάνουν πρόνοιες οι οποίες έχουν κριθεί ως 

αντισυνταγματικές 
 
Αφορά σε Σχέδια Υπηρεσίας που περιλαμβάνουν πρόνοιες οι οποίες έχουν κριθεί ως 
αντισυνταγματικές, αφενός μεν γιατί καταστρατηγούν το άρθρο 28(1) του Συντάγματος, 
αφετέρου δε, γιατί παραβιάζουν το άρθρο 41(1) του περί Γενικών Αρχών ∆ιοικητικού ∆ικαίου 
Νόμου, σε σχέση με την Αρχή της Ισότητας, που επιβάλλει την ισότητα πρόσβασης στις 
δημόσιες λειτουργίες και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών σε κάθε πολίτη για τη διεκδίκηση 
θέσης ή αξιώματος στην πολιτεία και ως εκ τούτου θα πρέπει να απαλειφθούν για να μη 
δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ των υποψηφίων. Συγκεκριμένα,  
(i) πρόνοιες με τις οποίες δίνεται πλεονέκτημα σε υποψηφίους με πείρα σχετική με τα 

καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε είτε σε υπηρεσία σε δημόσια θέση είτε σε 
έκτακτη απασχόληση στη ∆ημόσια Υπηρεσία   

(ii) πρόνοιες με τις οποίες δίνεται το δικαίωμα σε υποψηφίους που, ενώ δεν κατέχουν τα 
απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας ακαδημαϊκά προσόντα (π.χ Πανεπιστημιακό 
δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν), αλλά κατώτερα προσόντα (∆ίπλωμα Ανώτερου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος), να διεκδικούν συγκεκριμένη θέση νοουμένου ότι έχουν 
υπηρετήσει στο Υπουργείο/Υφυπουργείο/Τμήμα όπου ανήκει,  

(iii) πρόνοιες σε Σχέδια Υπηρεσίας για απαίτηση διαφορετικών προσόντων για Πρώτο 
∆ιορισμό και διαφορετικών προσόντων για Προαγωγή  

 
 

Κατηγορία Β: 
Σχέδια Υπηρεσίας θέσεων που πρέπει να εκσυγχρονιστούν ή που έχουν τύχει 

έγκρισης μόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο 
 

Αφορά σε Σχέδια Υπηρεσίας τα οποία, μέχρι και σήμερα, είναι αποτυπωμένα στην 
καθαρεύουσα, ενώ έχουν τύχει έγκρισης μόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σημειώνεται, 
σχετικά, ότι σύμφωνα με το άρθρο 27(1) των περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, τα Σχέδια 
Υπηρεσίας ετοιμάζονται σε μορφή Κανονισμών και εγκρίνονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τα εν λόγω Σχέδια Υπηρεσίας θα πρέπει, κατ΄ 
αρχάς, να αποτυπωθούν στη δημοτική γλώσσα, να εκσυγχρονιστούν και στη συνέχεια, 
αφού, ετοιμαστούν σε μορφή Κανονισμών, να τύχουν του αναγκαίου νομοτεχνικού ελέγχου 
και να κατατεθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
έγκριση. 

 
Κατηγορία Γ: 

Σχέδια Υπηρεσίας που δεν περιλαμβάνουν τη Σημείωση «Ο όρος Πανεπιστημιακό 
δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο» 

 
Η εν λόγω Κατηγορία αφορά σε Σχέδια Υπηρεσίας για θέσεις για τις οποίες απαιτείται 
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος αλλά που δεν περιλαμβάνουν τη Σημείωση «Ο όρος 
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Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο».  H εν λόγω 
Σημείωση έχει την έννοια ότι, άτομο το οποίο ενδιαφέρεται να διεκδικήσει θέση στη δημόσια 
υπηρεσία και είτε δεν είναι κάτοχος τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου είτε το 
πτυχίο του δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων του 
Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης για την οποία ενδιαφέρεται, μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί τις 
απαιτήσεις του οικείου Σχεδίου Υπηρεσίας, νοουμένου ότι είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου σε σχετικό με τα απαιτούμενα προσόντα θέμα. Η απουσία της εν λόγω Σημείωσης 
οδηγεί σε άδικες ρυθμίσεις για κάποιους υποψηφίους και ως εκ τούτου θα πρέπει τα εν 
λόγω Σχέδια Υπηρεσίας να τροποποιηθούν, βάσει των προνοιών του περί Σχεδίων 
Υπηρεσίας (Γενικού) Κανονισμού του 1995.  

 
Κατηγορία ∆: 

Σχέδια Υπηρεσίας που περιλαμβάνουν απαίτηση για κατοχή προσόντων που δεν 
απονέμονται πλέον ή δεν ανταποκρίνονται σε προσόντα που παραχωρούνται 

(∆ίπλωμα ΑΤΙ / Απολυτήριο Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Συνδυασμού 2). 
 
Αφορά σε Σχέδια Υπηρεσίας στα οποία έχει επισημανθεί η συμπερίληψη πρόνοιας για 
κατοχή ∆ιπλώματος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ). ∆εδομένου ότι η 
λειτουργία του ΑΤΙ έχει ανασταλεί, η εν λόγω πρόνοια θα πρέπει να αντικατασταθεί με την 
πρόνοια για κατοχή διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής τριετούς μεταλυκειακού 
κύκλου σπουδών. Ανάλογη περίπτωση είναι η πρόνοια για κατοχή Απολυτηρίου Μέσης 
Γενικής Εκπαίδευσης του «Συνδυασμού 2» η οποία θα πρέπει επίσης να αντικατασταθεί 
με τρόπο, ώστε να μην υπόκειται σε αλλαγές κάθε φορά που προκύπτουν μεταρρυθμιστικές 
αλλαγές στην εκπαίδευση. 

 
Κατηγορία Ε: 

Σχέδια Υπηρεσίας που περιλαμβάνουν πρόνοια για ειδική μεταχείριση στην ανέλιξη 
του προσωπικού που υπηρετούσε κατά την 16η Φεβρουαρίου, 1996 

 
Αφορά σε Σχέδια Υπηρεσίας που περιλαμβάνουν την πρόνοια για ειδική μεταχείριση στην 
ανέλιξη του προσωπικού που υπηρετούσε κατά την 16η Φεβρουαρίου, 1996. Επισημαίνεται, 
σχετικά, ότι η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας του περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικού) Νόμου του 1996, 
με τον οποίο αντικαταστάθηκε ο θεσμός των συνδυασμένων θέσεων 1ης Τάξης (Κλ. Α7) και 
2ης Τάξης (Κλ. Α2 και Α5), με θέσεις σε συνδυασμένες κλίμακες (Α2, Α5 και Α7). Συναφώς, 
αναφέρεται ότι για τους δημόσιους υπαλλήλους που είχαν διοριστεί πριν τις 16.2.1996, 
κατόπιν συμφωνίας με τη Συνδικαλιστική πλευρά, εφαρμόστηκε η επιταχυνόμενη ανέλιξη και 
οι εν λόγω υπάλληλοι προχωρούσαν από τη χαμηλότερη στην ψηλότερη κλίμακα της θέσης 
τους μόλις έφταναν στο σημείο που αντιστοιχούσε στην αφετηρία της ψηλότερης κλίμακας.  
Οι υπάλληλοι χρειάζονταν 18,5 περίπου χρόνια για να συμπληρώσουν την πιο πάνω 
απαιτούμενη υπηρεσία για προαγωγή, ενώ οι υπάλληλοι που διορίστηκαν μετά τις 
16.2.1996, και πρέπει να εξαντλήσουν τη χαμηλότερη κλίμακα για να προχωρήσουν στην 
επόμενη, χρειάζονται για τον ίδιο σκοπό 25,5 χρόνια υπηρεσίας. Η εν λόγω πρόνοια θα 
πρέπει να απαλειφθεί από τα Σχέδια Υπηρεσίας γιατί ενώ έχει ξεπεραστεί  και στην ουσία 
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δεν έχει σήμερα εφαρμογή, η ύπαρξή της σε Σχέδια Υπηρεσίας προκαλεί σύγχυση στους 
υποψήφιους που διεκδικούν θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία.  
 

Κατηγορία Στ: 
Σχέδια Υπηρεσίας που περιλαμβάνουν προσόντα στη Λογιστική  

από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Λονδίνου (LCCI) ή  
ονομαστικά τα Σώματα Εγκεκριμένων Λογιστών 

 
Αφορά σε Σχέδια Υπηρεσίας που περιλαμβάνουν στα απαιτούμενα προσόντα: 
 
(α) Προσόντα στη Λογιστική από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Λονδίνου (LCCI). 
∆εδομένου ότι τα επίπεδα επιτυχίας στις εξετάσεις στη Λογιστική, έχουν επανακαθοριστεί, τα 
εν λόγω Σχέδια Υπηρεσίας θα πρέπει να τροποποιηθούν για να περιλαμβάνουν τα σωστά 
επίπεδα.  
Συγκεκριμένα, στα Σχέδια Υπηρεσίας, στα οποία περιλαμβάνονται πρόνοιες για επιτυχία 
στην Ανώτερη (Higher) / Ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στην Λογιστική του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα έχει εγκριθεί ως 
ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών, τα σχετικά προσόντα θα πρέπει να διατυπωθούν, 
ως ακολούθως:   
 

• Επιτυχία στο 3ο Επίπεδο Εξέτασης στη Λογιστική (Pearson LCCI Level 3 Certificate 
in Accounting (VRQ) ή Pearson LCCI Level 3 Certificate in Financial Accounting 
(VRQ)) ή στην Ανώτερη (Higher) εξέταση στην Λογιστική του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως 
ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών». 
 

• «Επιτυχία στο 2ο Επίπεδο Εξέτασης στη Λογιστική (Pearson LCCI Level 2 Certificate 
in Bookkeeping and Accounting (VRQ) ή στην Ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στην 
Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη 
εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών». 

 

(β) Επαγγελματικά προσόντα στη Λογιστική.  
Με την έγκριση των περί Ελεγκτών Νόμου, τα Σχέδια Υπηρεσίας που περιλαμβάνουν στα 
απαιτούμενα προσόντα, ονομαστικά τα Σώματα που έχει εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών, 
π.χ. The Institute of Chartered Accountants in England Wales, The Chartered Association of 
Certified Accountants κλπ., πρέπει να τροποποιηθούν με την αντικατάσταση των 
απαιτούμενων προσόντων με την παράγραφο: 
 
“Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.” 
 

 


