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Ό περί Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων (Διορισμός εις Δημοσίας 
Θέσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 15 toG 1982 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ. ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΙΔΙ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ι Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Θ Ε Σ Ε Ι Σ ) 

ΙΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1981 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Έκτακτων Δήμο- Συνοτπικός 
σίων Υπαλλήλων (Διορισμός εις Δημοσίας θέσεις) (Τροποποιητι
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κός) Νόμος του 1982 και θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά του περί 
'Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων (Διορισμός εις Δημοσίας θέσεις) 
Νόμου του 1981 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός 32/81. 
νόμος»); και ό βασικός και ό παρών Νόμος θά αναφέρωνται όμοΰ 
ώς οι περί 'Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων (Διορισμός εις Δημο
σίας θέσεις) Νόμοι του 1981 και 1982. 

2. Ό έν τω έδαφίω (1) του άρθρου 2 του βασικοΟ νόμου ορισμός Τροπσκοίησις 
τοΰ δρου «έκτακτος υπάλληλος» τροποποιείται διά της έν τω τέλει

 το
^ ^Ρ

0 4
^

2 

 α , ~ ^ , c ' „ Τ ς, « ■' η * ' \ \ \ του βασικού 
αυτού προσθήκης των λέξεων «η οιονδήποτε ωρομισθιον υπαλληλον νόμθυ. 
ή οιονδήποτε δεσμοφύλακα του Τμήματος Φυλακών.». 

3. Το άρθρον 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: τ,ροϊιοποίησις 
(α) Διά της διαγραφής τοΰ εδαφίου (1) αυτού και της άντι ^ ' ^ ^
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καταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου: νόμου. 
«(1) Κατά παρέκκλισιν εκ των διατάξεων των περί Δήμο 33,τοϋ 1967 

σίας Υπηρεσίας Νόμωντου 1967 εως 1981 ή παντός έτερου εις 3ΐτοϋΐ980 
τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν άφορώντος"Νόμου, των άφορωσών εις
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τάς μεθόδους και διαδικασίας πληρώσεως δημοσίων θέσεων, 
πας έκτακτος υπάλληλος τελών έν υπηρεσία κατά τήν ήμερομη
νίαν θεσπίσεως του βασικού νόμου, τηρουμένων των διατάξεων 
των εδαφίων (2)ί και (3), διορίζεται υπό της Επιτροπής Δημο
σίας Υπηρεσίας από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του βασι
κού νόμου εις κατάλληλον θέσιν έν τη δημοσία υπηρεσία συμ
φώνως προς τάς διατάξεις των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων 
τού 1967 εως 1981 και συμφώνως προς τους ύπό του Διευθυντού 
της Υπηρεσίας Δημοσίας Διοικήσεως κα ι Προσωπικού έτοιμα
σθέντας και διαδιβασθησομένους προς τήν Έπιτροπήν Δημοσίας 
Υπηρεσίας πίνακας.»* και 
(β) διά της έν τω τέλει τού εδαφίου (2) αυτού προσθήκης των 33 τοΰ 1967 

λέξεων «ώς και τά άλλα προσόντα άτινα απαιτούνται ύπό των 3ΐτοθΐ98θ 
περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων διά διορισμόν εις τήν δημοσίαν 78 τοϋ 1981. 
ύπηρεσίαν.». 


