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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π Ρ β Τ Ο 
Τ Η Σ Ε Π Ι Σ Η Μ Η Σ Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ 

Αρ. 1852 της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1983 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Δημοσίας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 εκδί

δεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο

κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 10 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩ^ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥιΠΗΡΕΣ.ΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1981 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημοσίας Υπηρε χυνονηκός 

σίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και θα αναγινώσκεται ομού τίτλος, 
μετά των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων του 1967 έως 1981 (εν |J JJJJJJJ 
τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 78τουΐ9βι. 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Δη
μοσίας Υπηρεσίας Νόμοι του 1967 «ως 1983.. 

2. Το άρθρον 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: Τροποποίησις 
(α) Δια της καταργήσεως της επιφυλάξεως του εδαφίου (1), του άρθρου 31 

η οποία προσετέθη δια του περί Δημοσίας Υπηρεσίας (Τρόπο xcu9amm6 

ποιητικού) Νόμου 31 του 1980, και της αντυκαταστάσεως αυτής 
διά των ακολούθων νέων επιφυλάξεων: 

«Νοείται ότι ουδεμία δημοσίευοις γίνεται δι* οιανδήποτε κενήν 
μόνιμον θέσιν εν οιωδήποτε Υπουργείω, ΤμΛματι, Υπηρεσία, 
Γραφείω, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν υπάλληλος υπηρετεί 
εν αυτώ είτε από μηνός εις μήνα ή επί αποσπάσει εις μόνιμον 
θέσιν υπό τον αυτόν τίτλον, είτε εις προσωρινήν θέσιν υπό τον 
αυτόν τ&τλον, οπότε η Επιτροπή πληροί την τοιαύτην κενήν 
θέσιν, τηρουμένων των σχετικών με την έγκρισιν πληρώσεως 
κενών θέσεων διαδικασιών, διά του διορισμού, προαγωγής ή 
αποσπάσεως, ως θα ήτο η περίπτωσις, του ήβη υπηρετούντος 
υπαλλήλου: 

Νοείται περαιτέρω ότι οσάκις ο αριθμός των κενών μονί
μων θέσεων είναι μικρότερος του αριθμού, των υπαλλήλων των 
υπηρετούντων, είτε από μηνός εις μήνα ή επί αποσπάσει εις 
μόνιμον θέσιν υπό τον αυτόν τίτλον είτε εις προσωρινήν θέσιν 
υπό τον αυτόν τίτλον, η Επιτροπή πληροί τας θέσεις ταύτας 
κατ" επιλογήν μεταξύ των ούτω υπηρετούντων υπαλλήλων.»" 

(669) 



Ν. 10,83 670 

{31 του 1980. 

Τρσποπο(ησις 
του άρθρου 
32 του 
βασικού 
νόμου. 

ϊροποποίησις 
του άρθρου 
39 του 
βασικού 
νόμου. 
78 του 1981. 

ΤροποποΙησις 
του άρθρου 
46 του 
βασικού 
νόμου. 

(β) διά της καταργήσεως της επιφυλάξεως του εδαφίου (3) 
αυτού, η οποία προσετέθη διά του περί Δηιμοσίας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 1980* και 

(γ) δια της μετά το εδάφιον (3) προσθήκης του ακολούθου 
νέου εδαφίου: 

«(4) Διώ την πλήρωσιν οιασδήποτε κενής θέσεως δυνατόν 
να απαιτηθή παρά των υποψηφίων όπως υποβληθώσιν εις γρα
πτήν ή εις προφόρικήν εξέτασιν ή εις αμφοτέρας.». 

3. Το άρθρον 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 
(α) Δια της εν τω εδαφίω (1) αυτού προσθήκης ευθύς μετά 

την λέξιν «προσωρινώς» (πρώτη γραμμή) τον λέξεων «επί απο
σπάσει ή»* 
.< (β) διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων 
«μη τελούντος, επί δοκιμασία» (δευτέρα γραμμή)' και 

(γ) διά της ευθύς ..μετά το εδάφιον (2) προσθήκης του ακο
λούθου νέου εδαφίου: 

«(3) Εις περίπτωσιν δημιουργίας μονίμου θέσεως διά της 
καταργήσεως ή αντικαταστάσεως προσωρινής θέσεως υπό τον 
αυτόν τίτλον, η Επιτροπή Δηιμοσίας Υπηρεσίας πληροί την 
ούτω δήιμιουργηθείσαν μόνιμον θέσιν, τηρουμένων των σχετικών 
ιμε την έγικρισιν πληρώσεως κενών θέσεων διαδικασιών, σύμ
φωνος προς την επιφύλαξιν του εδαφίου (1) του άρθρου 31.». 

4. Το άρθρον 39 του δασικού νόμου (ως τούτο αντικατεστάθη 
υπό του άρθρου 2 του περί Δηιμοσίας Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 1981), τροποποιείται διά της ευθύς μετά το εδάφιον 
(2) αυτού προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(3) Τηρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε άλλου νόμου, εις 
περίπτωσιν καταργήσεως θέσεως ο κάτοχος αυτής θεωρείται ότι 
εξακολουθεί να κατέχη ταύτην μετά πάντων των προνομίων και 
ωφελημάτων αυτής μέχρις ότου δημιουργηθή κενή θέσις εις το 
αυτό επίπεδον είτε συνεπεία προαγωγής είτε διαφορετικός ή μέ
χρις ότου ο κάτοχος της ούτω καταργηθείσης θέσεως προαχθή ή 
διόρισθή είτε εις δημιοϋργηθείσαν θέσιν είτε εις άλλην θέσιν.». 
5. Το άρθρον 46 του δασικού νόμου τροποποιείται ως ακολού

θως: 
(α) Διά της καταργήσεως του εδαφίου (1) αυτού και αντι
καταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«1. Η αρχαιότης μεταξύ υπαλλήλων κατεχόντων την αυτήν 
μόνιμον ή προσωρινή ν θέσιν ή τάξιν της αυτής θέσεως, είτε 
μονίμως είτε προσωρινώς είτε από μηνός εις μήνα είτε επί 
αποσπάσει, είτε επί συμ βάσει, κρίνεται βάσει της ημερομηνίας 
της ισχύος του διορισμού, της προαγωγής ή αποσπάσεως των 
εις την συγκβκριμενην θέσιν ή τάξιν, αναλόγως της περιπτώ
σεως, ανεξαρτήτως του τρόπου κατοχής αυτής.»· 
(β) διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέ

ξεων «ή προαγωγής» (πρώτη γραμμή) και της αντικαταστά
σεως αυτών ο«ά των λέξεων «προαγωγής ή αποσπάσεως»* 

(γ) διά της εν τω εδαφίο (3) αυτού προσθήκης ευθύς μετά 
την λέξιν «διορισμών» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «προαγω
γών ή οΜοσπάσεων»· 

(δ) διά της εκ του εδαφίου (5) αυτού απαλείψεως του κόμ
ματος ευθύς μετά την λέξιν «θέσιν» (πρώτη γραμμή) και της 
προσθήκης των λέξεων «ή τάξιν της αυτής θέσεως»· 
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(ε) διά της εν τω εδαφίω (6) αυτού προσθήκης ευθύς μετά 
την λέξιν «θέσιν» (,πρώτη και δευτέρα γραμμαί) των λέξεων 
«ή τάξιν της αυτής θέσεως»' 

(στ) δια της εκ του εδαφίου (7) αυτού διαγραφής του ορι
σμού «μισθοδοτικοί όροι» και της αντικαταστάσεως του διά του 
ακολούθου νέου ορισμού: 

«'μισθοδοτικοί όροι' εν σχέσει προς θέσεις τινάς σημαίνει 
τον πάγιον μισθόν των θέσεων ή, προκειμένου περί μισθοδο
τικών κλιμάκων, το ανώτατον σημείο ν των κλιμάκων, εν περι
πτώσει δε κλιμάκων του αυτού ανωτάτου σημείου, το κατώ
τατον σημείον των κλιμάκων, και προκειμένου περί συνδε
δυασμένων μισθοδοτικών κλιμάκων θέσεως ή τάξεως θέσεως 
τίνος το ανώτατον σηιμείον της υψηλότερος κλ&μακος εκάστης 
θέσεως ή τάξεως, εν περιπτώσει δε κλιμάκων του αυτού 
ανωτάτου σημείου, το κατώτατον σημείον της χαμηλότερος 
κλίμακος εκάστης θέσεως ή τάξεως'»" και 
(ζ) διά της εν τω εδαφίω (7) προσθήκης εις την δέουσαν 

αλφαβητικήν σειράν του ακολούθου νέου ορισμού: 
«"τάξιν της αυτής θέσεως' σημαίνει τάξιν θέσεως τίνος η 

οποία είναι συνοεδυοασμένη μεθ* ετέρας τάξεως εν τη αυτή 
θέσει, και οι οποίοι τάξεις έχουσιν ενιοίον τον ανώτατον 
αριθμόν θέσεων'». 

/ 


