
                                                                             
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΦΟΥ 

 

Πλαίσιο Πλήρωσης τεσσάρων μονίμων θέσεων Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Α΄  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

1. Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αποτελείται από τα εξής στάδια: 
(α) Γραπτή εξέταση 
(β) Προφορική εξέταση από το Δημοτικό Συμβούλιο - Αξιολόγηση από τον Δημοτικό Γραμματέα. 
 

2. Στη γραπτή εξέταση θα κληθούν τα πρόσωπα που θα υποβάλουν αίτηση, θα καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής στη 
γραπτή εξέταση  και θεωρούν ότι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για διορισμό στη Δημοτική Υπηρεσία, όπως καθορίζονται 
στους περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμούς του Δήμου (Κ.Δ.Π. 52/2001), καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα που 
ορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης. Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση των υποψηφίων ως προς την πλήρωση των 
προϋποθέσεων διορισμού, θα γίνει μετά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης και πριν από την πρόσκληση συμμετοχής στην 
προφορική εξέταση.  

 
3. Η ευθύνη για τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης (καταρτισμός θεμάτων, επιτήρηση, διόρθωση γραπτών κ.λπ.), ανατίθεται 

στο Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
4. Τα γραπτά που αφορούν τα θέματα των Νέων Ελληνικών και το Ειδικό Θέμα (σημείο Β΄ 2 (1)), θα βαθμολογηθούν από δύο 

βαθμολογητές. Στην περίπτωση που η διαφορά της συνολικής βαθμολογίας τους για το ίδιο γραπτό υπερβαίνει το 10% της 
μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του θέματος, το γραπτό θα βαθμολογείται από αναβαθμολογητή και ο τελικός βαθμός θα 
είναι ο μέσος όρος των τριών βαθμολογιών, δηλαδή αυτών των δύο βαθμολογητών και του αναβαθμολογητή, μη 
επιδεχόμενος αναθεώρησης. Τα δοκίμια που αφορούν την Εξέταση Ικανοτήτων θα βαθμολογηθούν από δύο βαθμολογητές 
και λόγω του ότι είναι πολλαπλής επιλογής, οι απαντήσεις δεν επιδέχονται αμφισβήτησης κατά την κρίση των 
βαθμολογητών. Με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, θα καταρτιστεί κατάλογος των υποψηφίων οι οποίοι θα 
έχουν επιτύχει στην εξέταση με βαθμολογική σειρά κατάταξης. 

 
5. Στην  προφορική  εξέταση  θα  κληθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση σε αριθμό τριπλάσιο   

των υπό πλήρωση κενών θέσεων και πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα πλήρωσης των θέσεων. Επιτυχών στη γραπτή 
εξέταση είναι ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% 
τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εν λόγω εξέταση. Η γραπτή Εξέταση Ικανοτήτων, η 
οποία αποτελείται από τρία επιμέρους θέματα (αριθμητικός / λογικός συλλογισμός, αφαιρετικός συλλογισμός, λεκτική 
ικανότητα), θα θεωρηθεί για σκοπούς βαθμολόγησης ως ένα θέμα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψηφίων 
που θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των κενών θέσεων, στην προφορική εξέταση θα 
κληθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση. 

 
6. (α) Η προφορική εξέταση των υποψηφίων θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου μέσω προσωπικών συνεντεύξεων. 
 (β) Η προφορική εξέταση θα έχει ως ενιαία βάση ερωτήσεις οι οποίες θα καταρτιστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο λίγο  

πριν από την έναρξη της συνέντευξης.  
 (γ) Στην προφορική εξέταση, οι ερωτήσεις ελέγχου των γνώσεων για το αντικείμενο της θέσης και των γνώσεων γενικού 

χαρακτήρα, θα επιδέχονται μιας μόνο απάντησης.  
 (δ) Η βαθμολόγηση των υποψηφίων από τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει μέσω εντύπου που θα φέρει το 

ονοματεπώνυμο κάθε Μέλους και θα υπογραφεί από αυτό. Το ίδιο θα ισχύσει και για τον Δημοτικό Γραμματέα, ο οποίος 
θα συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.  

 
7. Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ή λειτουργός του Δήμου που έχει συγγενική σχέση είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας 

μέχρι και τετάρτου βαθμού με αιτητή για τις εν λόγω θέσεις, δεν θα λαμβάνει μέρος σε οποιανδήποτε διεργασία (συνεδρία, 
σύσκεψη, συνέντευξη κ.λπ.) η οποία αφορά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων από τη στιγμή της υποβολής αίτησης από 
το πρόσωπο με το οποίο διατηρεί συγγενική σχέση. 

 
8. Η επιλογή των υποψηφίων στους οποίους θα προσφερθεί διορισμός, θα γίνει με βάση τα αποτελέσματα στη γραπτή εξέταση, 

τα αποτελέσματα στην προφορική εξέταση, τα άλλα ακαδημαϊκά προσόντα, την πείρα που είναι σχετική με τα καθήκοντα 
της θέσης και την αξιολόγηση από τον Δημοτικό Γραμματέα όπως ορίζεται στην ενότητα Β΄ (Κριτήρια Αξιολόγησης των 
Υποψηφίων) του παρόντος. Το σύστημα αξιολόγησης των υποψηφίων έχει ως βάση τα προβλεπόμενα στους περί 
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2021. 

 
9. (α) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμολογικής αξιολόγησης, θα καταρτιστεί πίνακας στον οποίο θα αναγράφονται 

οι υποψήφιοι κατά σειράν συνολικών μονάδων τις οποίες ο καθένας από αυτούς συγκέντρωσε επί του συνόλου της 
βαθμολογίας των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο Α΄8 του παρόντος. Ο πίνακας θα καταρτιστεί κατά τρόπο 
που πρώτος στη σειρά να είναι ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό συνολικών μονάδων.  

 (β) Το Δημοτικό Συμβούλιο θα προσφέρει διορισμό στους τέσσερεις υποψηφίους που θα συγκεντρώσουν την πιο ψηλή 
βαθμολογία επί του συνόλου στην κατάταξη των υποψηφίων, τηρουμένων όσων ορίζονται στην παράγραφο Α΄8 του 
παρόντος. Σε περίπτωση που μεταξύ των τεσσάρων πρώτων στην τελική βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων δεν 
περιλαμβάνεται κάτοχος ακαδημαϊκού προσόντος στα Νομικά, τότε θα προσφερθεί διορισμός στους τρεις πρώτους στην 
τελική κατάταξη υποψηφίους και για την τέταρτη θέση θα προσφερθεί διορισμός στον υποψήφιο που είναι κάτοχος 
ακαδημαϊκού προσόντος στα Νομικά και κατέλαβε την πιο ψηλή γενική βαθμολογία μεταξύ των επιτυχόντων υποψηφίων 
οι οποίοι κατέχουν ακαδημαϊκό προσόν στα Νομικά.  

 
…/2 



- 2 - 
 

 
 

 (γ) Στην περίπτωση που περισσότεροι των τεσσάρων υποψηφίων συγκεντρώσουν τον ίδιο συνολικό αριθμό μονάδων 
καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην κατάταξη ή τέσσερεις και περισσότεροι υποψήφιοι ισοβαθμίσουν στη δεύτερη 
θέση ή τρεις και περισσότεροι υποψήφιοι ισοβαθμίσουν στην τρίτη θέση της κατάταξης, τότε θα διεξαχθεί κλήρωση 
μεταξύ των ισοβαθμούντων σε κάθε περίπτωση υποψηφίων.  

     
   10. Ο πίνακας της τελικής βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση των θέσεων του 

Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας κατά την ημερομηνία καταρτισμού του, καθώς και για την πλήρωση θέσης της 
συγκεκριμένης διαδικασίας σε περίπτωση που κενωθεί μέχρι και τις 31.5.2024. 

 
Β΄  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 
1. Η δομή των κριτηρίων αξιολόγησης και η βαθμολογική βαρύτητά τους είναι η εξής:  
 

(1)  Γραπτή εξέταση             0 - 100 μονάδες 
(2)  Προφορική εξέταση             0 -   20 
(3)  Άλλα ακαδημαϊκά προσόντα     0 -     3 
(4)  Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης           0 -     5 
(5)  Αξιολόγηση από τον Δημοτικό Γραμματέα          0 -     5 

    0 - 133 μονάδες 
2. Κριτήρια αξιολόγησης  

(1)  Γραπτή εξέταση 
 

(2)  Προφορική εξέταση 
 

Η προφορική εξέταση από το Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει την εξής δομή: 

 
 

(3) Άλλα ακαδημαϊκά προσόντα 
 

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε θέμα εκτός από τα εξής:            1,75 μονάδες        
      Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Εργασιακές Σχέσεις,  
      Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οικονομικές ή Πολιτικές ή Κλασικές ή Πολιτιστικές ή Κοινωνικές Επιστήμες, 
      Καλές Τέχνες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister – at – Law), Δημόσιες Σχέσεις, Διεθνείς  
      Σχέσεις, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Ψυχολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Ευρωπαϊκές Σπουδές, 
      Επιστήμη της Επικοινωνίας ή/και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Λογιστική (περιλαμβανομένου 
      του μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου)        
(β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master που αποκτήθηκε μέσω προγράμματος διάρκειας 12            1  
      τουλάχιστον μηνών σε οποιοδήποτε θέμα εκτός από τα αναφερόμενα στο σημείο (α) του παρόντος 
      κριτηρίου      
(γ) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται                           2,5      
     στο σημείο (α) του παρόντος κριτηρίου            
(δ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master που αποκτήθηκε μέσω προγράμματος διάρκειας 12            1,5 
      τουλάχιστον μηνών σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στο σημείο (α) του παρόντος κριτηρίου   
(ε) Διδακτορικός τίτλος σε οποιοδήποτε θέμα                3  

 

           (3 μονάδες)  
 
Σημειώσεις:  (1)  Για σκοπούς βαθμολόγησης του παρόντος κριτηρίου όσον αφορά τα ακαδημαϊκά προσόντα, θα λαμβά-  

νονται υπόψη μόνο αυτά τα οποία αναγνωρίζονται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων 
Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). 

 (2) Το σύνολο των μονάδων που μπορούν να απονεμηθούν σε έναν υποψήφιο δεν θα υπερβαίνει τις τρεις. 
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(α) Νέα Ελληνικά (έκθεση ιδεών, κατανόηση κειμένου, γλωσσικές και γραμματικές παρατηρήσεις)      30 μονάδες 
(β) Ειδικό Θέμα (ερωτήσεις στα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης όπως ορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας        45 
(γ) 
 
(δ) 
 
 
 

Εξέταση  Ικανοτήτων (αριθμητικός / λογικός συλλογισμός, αφαιρετικός συλλογισμός, λεκτική ικανό- 
τητα ) 
Αγγλικά (έκθεση ιδεών, κατανόηση κειμένου, γλωσσικές και γραμματικές παρατηρήσεις) 

   

       15     
 

10 
__________ 
100 μονάδες 

  

(α) Τέσσερεις ερωτήσεις ελέγχου των γνώσεων για το αντικείμενο της θέσης σε σχέση με τον Δήμο και 
των γνώσεων γενικού χαρακτήρα Χ 2,5 μονάδες 

10 μονάδες 

(β) Δύο ερωτήσεις κρίσεως Χ 3 μονάδες          6 
(γ) Προσωπικότητα, ικανότητα επικοινωνίας, γενική εντύπωση          4 
  20 μονάδες 
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(4)  Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης 
 

(α) Το Δημοτικό  Συμβούλιο θα  απονείμει τις μονάδες ασκώντας τη  διακριτική του  εξουσία σε σχέση με τη βαρύτητα 0-5 
μονάδες του συγκεκριμένου κριτηρίου και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 1 (β) (ν) του άρθρου 3 του περί 
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου:  

 
"Νοείται ότι οι μονάδες αυτές απονέμονται ανάλογα με τα χρόνια της ευδόκιμης πείρας και το βάρος που η διορίζουσα αρχή 
ή το αρμόδιο όργανο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου αποδίδει στο σχετικό πιστοποιητικό 
υπηρεσίας˙".  

 (β)  Προτού ειδοποιηθούν για την προφορική εξέτασή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσκο- 
μίσουν στον Δήμο έγκυρο πιστοποιητικό υπηρεσίας.  

 
(5)  Αξιολόγηση από τον Δημοτικό Γραμματέα 

 
Η αξιολόγηση θα γίνει στο πλαίσιο της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα διέπεται από 
την εξής δομή: 

 
 
 

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου στις συνεδρίες του ημερ. 16.9.2022 (αρ. 19/2022) 
και 7.11.2022 (αρ. 22/2022) 

 
 
9 Νοεμβρίου 2022 
 
ΘΓΦ/ΧΠ/πλήρωση/λδυ/2022πλαίσιο (γενικό) 

(α) Τέσσερεις ερωτήσεις ελέγχου των γνώσεων για το αντικείμενο της θέσης σε σχέση με τον Δήμο και 
των γνώσεων γενικού χαρακτήρα (10 μονάδες ÷ 4) 

2,50 μονάδες 

(β) Δύο ερωτήσεις κρίσεως (6 μονάδες ÷ 4)    1,50 
(γ) Προσωπικότητα, ικανότητα επικοινωνίας, γενική εντύπωση (4 μονάδες ÷ 4)    1 
     5 μονάδες 


