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Ο περί Εκτάκτων Δημόσιων Υπαλλήλων (Διορισμός σε Δημόσιες Θέσεις) Νόμος 
του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημο ν εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 160 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗ

ΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1984 

Επειδή εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη μεγάλος αριθμός υπαλλή
λων που υπηρετούν πάνω σε έκτακτη βάση για την κάλυψη μόνιμων 
αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας και που δεν έγινε κατορθωτό να 
διοριστούν σε δημόσιες θέσεις σύμφωνα με την υφιστάμενη 
νομοθεσία* 

Και επειδή από τα πράγματα κρίνεται απαραίτητη για την 
κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ο 
συλλογικός διορισμός, κατά παρέκκλιση της υφιστάμενης νομοθε
σίας, των έκτακτων υπαλλήλων που υπηρετούσαν την 31η 
Δεκεμβρίου, 1984. 

Γι' αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκτάκτων Δημοσίων 

Υπαλλήλων (Διορισμός σε Δημόσιες Θέσεις) Νόμος του 1985. 
2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από 

το κείμενο— 
«έκτακτος υπάλληλος» σημαίνει κάθε αδιόριστο υπάλληλο που 

υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία πάνω σε έκτακτη βάση, αλλά δεν 
περιλαμβάνει ωρομίσθιο υπάλληλο ή δεσμοφύλακα του Τμήματος 
Φυλακών 

«μόνιμες ανάγκες» σημαίνει ανάγκες απρόβλεπτης διάρκειας. 
(2) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στο Νόμο αυτό, έχουν 

την έννοια που τους αποδίδεται με τους περί Δημοσίας Υπηρεσίας 
Νόμους του 1967 μέχρι 1983. 

3.—(1) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των περί Δημοσίας 
Υπηρεσίας Νόμων του 1967 μέχρι 1983 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου 
που αφορά στη δημόσια υπηρεσία τις σχετικές με τις μεθόδους και 
διαδικασίες πλήρωσης δημόσιων θέσεων, κάθε έκτακτος υπάλληλος 
ο οποίος— 

(ά) βρισκόταν στην υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 1984, και 
(β) εξακολουθεί, με ή χωρίς διακοπή, να βρίσκεται στην 

υπηρεσία αυτή την ημερομηνία θέσπισης του παρόντος 
Νόμου, 

τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου 2, διορίζεται από την 
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αναδρομικά από την ημερομηνία 

Προοίμιο. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

33 του 1967 
31 του 1980 
28 του 1981 
10 του 1983. 

Διορισμός 
Έκτακτων 
Υπαλλήλων: 
33 του 1967 
31 του 1980 
28 του 1981 
10 του 1983. 
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33 του 1967 
31 του 1980 
28 του 1981 
10 του 1983. 

33 του 1967 
31 του 1980 
28 του 1981 
10 του 1983. 

Εναλλαξιμό-

τητα των 
θέσεων των 
διοριζομένων. 

δημοσίευσης του παρόντος Νόμου σε κατάλληλη δημόσια θέση 
σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων του 
1967 μέχρι 1983 και με βάση τους πίνακες διοριστέων που θα 
ετοιμαστούν από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης 
και Προσωπικού και θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Δημόσιας 
Υπηρεσίας. 

(2) Ο προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) διορισμός γίνεται νοουμένου 
όπ. ο έκτακτος υπάλληλος κατά το χρόνο του διορισμού του— 

(α) υπηρετεί, πάνω σε πλήρη βάση για την κάλυψη μόνιμων 
αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας, και 

(β) κατέχει τα προσόντα που προνοούνται από τα σχέδια 
υπηρεσίας της θέσης που απονέμεται σ' αυτόν, καθώς και 
τα άλλα προσόντα που απαιτούνται από τους περί 
Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμους του 1967 μέχρι 1983 για 
διορισμό στη δημόσια υπηρεσία. 

4. Οι δυνάμει του παρόντος Νόμου διοριζόμενοι σε δημόσια θέση 
δυνατόν να υπαχθούν στο θεσμό της εναλλαξιμότητας αν και όταν ο 
νόμος ήθελε προνοήσει τούτο. 


