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Προς 

Ένωση Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 

 

Εστάλη μέσω email - csavvas@ucy.ac.cy 

Αγαπητοί κύριοι, 

ΘΕΜΑ: Υποβολή ερωτήματος προς ανάλυση αναφορικά με την λήψη υπόψη 

ετήσιων εκθέσεων / αξιολογήσεων κατά την εξέταση των υποψηφίων σε διαδικασία 

προαγωγής αλλά και την μέθοδο βαθμολόγησης. 

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, και μετά από ανάλυση της οικείας νομοθεσίας αλλά 

και της σχετικής νομολογίας του Ανώτατου/Διοικητικού Δικαστηρίου, παρατηρούμε τα 

ακόλουθα: 

1. Οι ετήσιες εκθέσεις / αξιολογήσεις των υποψηφίων θα πρέπει, ως επιτάσσει 

το άρθρο 9 (3), (4) της ΚΔΠ 162/90 [Περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό 

Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990], και σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνουν οι 

Περί Υπηρεσιακών Εκθέσεων (Διοικητικό Προσωπικό) Κανόνες του 1998 

αρ.6, να υποβάλλονται κάθε τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους και να 

προσμετρούνται αλλά και να λαμβάνονται απαραιτήτως υπόψη, επί ποινή 

ακυρότητας της διαδικασίας, σε οιανδήποτε διαδικασία προαγωγής. Συνεπώς 

είναι η θέση μας ότι δεν μπορεί να νοηθεί κρίση σε διαδικασία προαγωγής 

κατά την οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμες οι αξιολογήσεις / ετήσιες εκθέσεις 

των προηγούμενων ετών. 

 

2.  Η πάγια σχετική νομολογία του Δικαστηρίου, όπως επιβεβαιώνεται και στις 

σχετικές αναφορές στην απόφαση Λοϊζου Παναγή v. Κυπριακής Δημοκρατίας 

(2011) 3 Α.Α.Δ. 639, επιτάσσει όπως, κατά την εκτίμηση της αξίας των 

υποψηφίων προς προαγωγή, η «αξία των υποψηφίων μέσα από την επί 

μέρους αξιολόγηση τους, όπως αποτυπώνεται στις ετήσιες εμπιστευτικές 

εκθέσεις, γίνεται στη βάση του συνόλου της σταδιοδρομίας αυτών». 

Σημειώνεται δε ότι είναι επίσης παγίως νομολογημένο ότι ιδιαίτερα σημαντικά 
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στην εκτίμηση αυτή επί των ετήσιων εμπιστευτικών εκθέσεων είναι οι σχετικές 

αξιολογήσεις των τελευταίων ετών πριν την προαγωγή, όπου τονίζεται ότι όσο 

πιο πρόσφατες είναι οι αξιολογήσεις τόσο πιο βαρύνουσες είναι για την κρίση 

επί των υποψηφίων.  

 

3. Ενόψει των πιο πάνω είναι βεβαίως προφανές ότι οιαδήποτε προσπάθεια να 

μην ληφθούν υπόψη και/ή παραγνωριστούν κατά την κρίση επί υποψηφίων 

για προαγωγή όλες και, κυρίως, οι πρόσφατες ετήσιες εκθέσεις (τελευταία 5 

έτη) βρίσκεται εκτός της οικείας νομοθεσίας και νομολογίας και πιθανότατα θα 

συμπαρασύρει σε ακυρότητα την όλη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση το να 

δοθεί παράταση του χρόνου υποβολής των ετήσιων εκθέσεων δεν πιστεύω 

ότι μπορεί να επηρεάσει το κύρος της αξιολόγησης εφόσον ληφθούν εν τέλει 

υπόψη παρά την όποια καθυστέρηση κατά την κρίση των υποψηφίων. 

 

4. Σημειώνεται ότι δεν φαίνεται να είναι δυνατό να προσβληθεί ευθέως η 

βαθμολόγηση στις ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις, καθότι δεν κατέστη δυνατό 

να εντοπιστεί νομολογία που να υποστηρίζει ότι η εν λόγω βαθμολόγηση 

μπορεί να προσβληθεί ως τέτοια, και συνεπώς δεν μπορούμε να 

τοποθετηθούμε με σιγουριά επί τούτου. Θα μπορούσε όμως και πάλι, 

σύμφωνα με νομολογία που επιτρέπει την συμπροσβολή διαφόρων 

προπαρασκευαστικών πράξεων (εδώ ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις) στα 

πλαίσια προσβολής της τελικής πράξης (εδώ προαγωγής), να προσβληθούν 

στα πλαίσια προσφυγής της τελικής πράξης προαγωγής και οι ετήσιες 

βαθμολογίες. Επισημαίνεται όμως ότι τούτο δεν αφορά περίπτωση που 

ενδεχομένως να τίθεται θέμα ανυπαρξίας τους. 

 

5. Αναφορικά με το ζήτημα του κατά πόσο μπορεί να επέμβει στις αξιολογήσεις 

ο προσυπογράφων, παραπέμπουμε στα άρθρα 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 και 9.1, 9.2 

των Περί Υπηρεσιακών Εκθέσεων (Διοικητικό Προσωπικό) Κανόνων του 1998 

όπου ρητά αναφέρεται ότι ο αξιολογούμενος αλλά και ο προσυπογράφων την 

αξιολόγηση δύνανται να απευθυνθούν στην Υπηρεσιακή Επιτροπή, όπου 

διαφαίνεται ότι δεν μπορεί να απαιτηθεί εκ των άνωθεν επαναξιολόγηση όμως 

μπορεί να παραπέμψει το όλο ζήτημα στην αρμόδια επιτροπή και έτσι θα 

καταχωριστούν στον φάκελο του αξιολογούμενου όλα τα σχόλια που ήθελε 

καταγραφούν στα πλαίσια της ως άνω διαδικασίας. Συνεπώς δεν μπορεί να 



υποστηριχθεί η θέση ότι ο όποιος επιβλέπων τις αξιολογήσεις μπορεί να 

επιβάλλει στους αξιολογούντες να διαφοροποιήσουν την βαθμολόγηση τους 

παρά μόνο να παραπέμψει το ζήτημα στην Υπηρεσιακή Επιτροπή ως 

ανωτέρω αναφέρεται. 

 

6. Θα πρέπει να λεχθεί σε κάθε περίπτωση ότι η εκ των υστέρων, ήτοι μετά το 

πέρας του έτος δια το οποίο θα κριθούν στα πλαίσια των ετήσιων 

υπηρεσιακών εκθέσεων, μεταβολή του τρόπου αξιολόγησης και των προς 

τούτο κριτηρίων είναι αμφίβολο αν συνιστά θεμιτό και κυρίως νόμιμο τρόπο 

μεταβολής της σχετικής διαδικασίας. Είναι αναμφίβολο δε ότι μια τέτοια εκ των 

υστέρων, και χωρίς εκ των προτέρων ενημέρωση των αξιολογούμενων, 

αλλαγή των κριτηρίων και της μεθόδου αξιολόγησης ενδεχομένως να συνιστά 

και δυσμενή μεταβολή των όρων εργοδότησης αυτών κατά παράβαση των 

κανόνων της χρηστής διοίκησης.  

 

7. Μια τέτοια αλλαγή θα πρέπει κατά την άποψη μας να ανακοινωθεί στους 

αξιολογούμενους εκ των προτέρων προκειμένου να ενημερωθούν δεόντως 

για τις σχετικές αλλαγές και να δοθεί χρόνος στους αξιολογούντες, κατ’ 

εφαρμογή των Περί Υπηρεσιακών Εκθέσεων (Διοικητικό Προσωπικό) 

Κανόνων του 1998,  να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις που 

επιβάλλουν να τεθούν στόχοι προς επίτευξη στη βάση των οποίων θα τεθεί 

και σχετική αξιολόγηση ως επιβάλλει το άρθρο 4.1.3 (β). Τονίζεται επίσης ότι 

με βάση το άρ.4.1.8 των Κανόνων ο βαθμός επίτευξης των τιθέμενων κατ’ 

έτος στόχων έχει ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την αξιολόγηση. Συνεπώς είναι 

εύλογο το ερώτημα πως θα μπορούσε να αλλάξει η υπάρχουσα μεθοδολογία 

αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση του έτους που αυτή αφορά, χωρίς την εκ 

των προτέρων ενημέρωση των αξιολογούμενων και χωρίς να έχουν τεθεί 

σαφείς και συγκεκριμένοι στόχοι εκ των προτέρων ώστε οι αξιολογούμενοι να 

γνωρίζουν επ’ ακριβώς τις παραμέτρους στην βάση των οποίων θα 

αξιολογηθούν. 

 

8. Σημειώνεται τέλος ότι φαίνεται να γίνεται προσπάθεια σε νομοθετικό επίπεδο 

να θεσπιστούν σύντομα, εφόσον τούτο γίνει εφικτό, νέες διαδικασίες που θα 

αλλάζουν τα υφιστάμενο σύστημα βαθμολόγησης και ετήσιων υπηρεσιακών 

εκθέσεων και συνεπώς δεν μπορεί εκ των προτέρων να αξιολογηθούν οι 



επιπτώσεις στην παρούσα διαδικασία που ενδεχομένως να επιφέρουν οι 

όποιες τροποποιήσεις στην οικεία νομοθεσία. 

 

 

 

....................................... 

Νάσος Κ. Χριστοφόρου &  

Ανδρέας Κ. Χριστοφόρου 

Δικηγόροι 


