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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2078 της 27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων (Δημοσία και Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία) Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 99 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣ Ι ΑΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Επειδή η αρξαμένη κατά τα τελευταία έτη και συνεχιζόμενη Προοίμισν. 

πρόσληψις εκτάκτων υπαλλήλων εις την Δημόσιον και Εκπαιδευ
τικήν Υπηρεσίαν εδημιούργηισε συνθήκας αδικαιολογήτου αυξήσεως 
του κόστους λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού γεγονός το 
οποίον επενεργεί αρνητικώς εις την όλην οικονομικήν και δημοσιο
νομικήν κατάστασιν: 

Και επειδή τα ως τώρα ληφθέντα κατά καιρούς περιοριστικά 
διοικητικά μέτρα δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
ώστε να καθίσταται εκ των πραγμάτων απαραίτητος η αυστηρό
τερα νομοθετική ρύθμισις των προσλήψεων αυτών: 

Διά ταύτα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναχρέρηται ως ο περί Προσλήψεως Εκτα Συνοπτικός 

κτων Υπαλλήλων (Δημοσία και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμος του τίτλ<*· 
1985. 

2.—(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του Ερμηνεία. 
κειμένου— 

«έκτακτος υπάλληλος» σημαίνει πάντα προσλαμΦανόμενον επί 
ημερομισθίω ή ετέρας βάσεως εις την Δημσσίαν και Εκπαιδευ
τικήν Υπηρεσίαν υπάλληλον διά προκαθωρισμένην χρονικήν 
διάρκειαν ή εις εποχιακήν ή ετέραν έκτακτον εργασίαν είτε 
δι* αναπτυξιακά έργα ή εργοτάξια είτε όχι. 

(2) Όροι μη άλλως οριζόμενοι εν τω παρόντι Νόμω έχουσι την 
εις τους όρους τούτους αποδιδσμένην αντιστοίχως έννοιαν υπό των 
περί Δημοσίας Υπηρεσίας και περί Δημοσίας -Εκπαιδευτικής Υπη- 33 του 1967 
ρεσίας Νόμων. 3ΐ του ΐ9βο 

78 του 1981 
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10 του 1983. 
10 του 1969 
67 του 1978 
53 του 1979 

4 του 1985. 
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Πρόσληψις 
εκτάκτων 
υπαλλήλων. 

Έναρξις 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

3.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων τταντός ετέρου Νόμου και της 
εγκρίσεως υπό της Βουλής οιασδήποτε πιστώσεως εις τους περί 
Προϋπολογισμών της 'Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμους, των συμπλη
ρωματικών προϋπολογισμών περιλαμβανομένων, απαγορεύεται η 
καθ* οιονδήποτε τρόπον πρόσληψις εκτάκτων υπαλλήλων ειμή ως 
κατωτέρω προβλέπεται : 

(α) Πάσα σκοπούμενη πρόσληψις δεόντως δικαιολογημένη και 
τεκμηριωμένη, υποβάλλεται δι* ειδικού προς τούτο εγγράφου 
υπό του Υπουργού Οικονομικών ενώπιον της Βουλής, 

(β) Εν εκάστη ως ανωτέρω περιπτώσει προκαθορίζεται εν τω 
ρηθέντι εγγράφω επακριβώς η χρονική διάρκεια και οι όροι 
απασχολήσεως και εξειδικεύονται οι σκοποί και αι υπη
ρεσίαι δι* ας προορίζεται ομού μετ' αναφοράς του δαπανη
θησομένου ολικού ποσού και της τυχόν εξειδικευθείσης πι
στώσεως υπό το Κεφάλαιον και Άρθρον του οικείου Προ
ϋπολογισμού ή Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού. 

(2) Εάν εντός ενός μηνός από της υπό του Υπουργού Οικονο
μικών καταθέσεως εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων εκάστης των 
περιπτώσεων προσλήψεως, η Βουλή δεν απαγόρευση διά Νόμου προς 
τούτο ψηφιζομένου την σκοπουμένην πρόσληψιν, ο Υπουργός Οικο
νομικών θα δύναται να εξουσιοδότηση την αρμοδίαν Κυβερνητικήν 
υπηρεσίαν να χωρήση, επί τη βάσει της υφισταμένης διαδικασίας, 
εις την σχετικήν πρόσληψιν, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων 
αι οποίαι αναφέρονται εις το δυνάμει των διατάξεων της παρα
γράφου (α) του εδαφίου (1) κατατεθέν υπό του Υπουργού Οικο
νομικών έγγραφον. 

(3) Πάσα πρόσληψις εκτάκτων υπαλλήλων κατά παράβασιν της 
ως προείρηται διαδικασίας θεωρείται ως μη νομίμως γενομένη και 
οι ενασκούντες έλεγχον επί των κονδυλίων εξ ων καταβάλλονται αι 
απολαβαί διά τους ούτω προσληφθέντας ή εργοδοτηθέντας εκτά
κτους υπαλλήλους υπεύθυνοι λειτουργοί καθίστανται προσωπικώς 
υπεύθυνοι διά πάσαν διενεργηθείσαν ή διενεργηθησομένην δαπάνην. 

4. Η ισχύς του παρόντος 'Νόμου άρχεται από της ημερομηνίας 
δημοσιεύσεως αυτού εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας. 


