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Ο περί Έκτακτων Υπαλλήλων (Διορισμός σε Δημόσιες Θέσεις) Νόμος του 1991 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 45 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΑΣΗ 

Επειδή εξακολουθεί να υπάρχει αριθμός υπαλλήλων που υπηρετούν στη 
δημόσια υπηρεσία πάνω σε έκτακτη βάση για την κάλυψη μόνιμων 
αναγκών και οι οποίοι: 

(α) Είχαν προσληφθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1984, αλλά δε 
διορίστηκαν με βάση τον περί Έκτακτων Δημόσιων Υπαλλήλων 
(Διορισμός σε Δημόσιες Θέσεις) Νόμο του 1985, γιατί δεν είχαν 
τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, τα οποία όμως στο μεταξύ 
έχουν αποκτήσει' ή 

(β) είχαν προσληφθεί μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 1985· ή 
(γ) προηγουμένως απασχολούνταν πάνω σε ωρομίσθια βάση και 

μετατράπηκαν σε εκτάκτους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1985* ή 
(δ) υπηρετούσαν στις 26.5.1989 στο Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας ως Καθαρίστριες, Μάγειροι ή Οδηγοί/Φροντιστές, 
και που δεν έγινε κατορθωτό να διοριστούν σε δημόσιες θέσεις, 
σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία. 

Και επειδή από τα πράγματα κρίνεται απαραίτητος για την κανονική 
και απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ο διορισμός τους 
κατά παρέκκλιση της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

Γι* αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτων Υπαλλήλων 

(Διορισμός σε Δημόσιες Θέσεις) Νόμος του 1991. 
2.—(1) Στον παρόντα Νόμο— 

«έκτακτος υπάλληλος» σημαίνει αδιόριστο υπάλληλο που υπηρετεί 
στη δημόσια υπηρεσία πάνω σε έκτακτη βάση και ο οποίος: 

(α) Υπηρετούσε πάνω σε έκτακτη βάση και στις 31 Δεκεμβρίου 
1984, αλλά δεν είχε τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης 
στην οποία υπηρετούσε, τα οποία στο μεταξύ έχει αποκτήσει

(β) προσλήφθηκε μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1985 και 27ης Σεπτεμ

βρίου 1985· ή 
(γ) προηγουμένως απασχολείτο πάνω σε ωρομίσθια βάση και 

μετατράπηκε σε έκτακτο μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1985* ή 
(δ) από τις 26.5.1989 υπηρετεί στο Τμήμα Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας ως Καθαρίστρια,» Μάγειρας ή 
Οδηγός/Φροντιστής, 

αλλά δεν περιλαμβάνει ωρομίσθιο υπάλληλο ή έκτακτο υπάλληλο του 
επιτόπιου προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Δημο

κρατίας στο εξωτερικό* 
«μόνιμες ανάγκες» σημαίνει ανάγκες απρόβλεπτης διάρκειας. 

Προοίμιο. 

160 του 1985. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 
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(2) Ό ρ ο ι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν 
ι του 1990. την έννοια που τους αποδίδεται με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο 

του 1990. 
Διορισμός 3.—(1) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπη-

έκτοκτων ρεσίας Νόμου του 1990, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που αφορά τη 
υπαλλήλων. _ , , η,~ ~ ~ 
ι του 1990. δημοσία υπηρεσία, των σχετικών με τις μεθόδους και διαδικασίες 

πλήρωσης δημόσιων θέσεων, κάθε έκτακτος υπάλληλος ο οποίος— 
(α) (ϊ) Υπηρετούσε στη δημόσια υπηρεσία κατά την 31η Δεκεμβρίου 

. 1984 πάνω σε έκτακτη βάση για την κάλυψη μόνιμων 
160 του 1985. αναγκών, αλλά δε διορίστηκε με βάση τον περί Έκτακτων 

Δημόσιων Υπαλλήλων (Διορισμός σε Δημόσιες Θέσεις) Νόμο 
του 1985, γιατί δεν είχε τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης 
στην οποία υπηρετούσε, τα οποία όμως στο μεταξύ έχει 
αποκτήσει* ή 

(Η) υπηρετούσε στη δημόσια υπηρεσία κατά την 27η Σεπτεμ

βρίου 1985 πάνω σε έκτακτη βάση· ή 
(iii) απασχολείτο στη δημόσια υπηρεσία πάνω σε ωρομίσθια 

βάση και μετατράπηκε σε έκτακτο μέχρι της 31ης Δεκεμ

βρίου 1985·ή 
(ίν) υπηρετούσε κατά την 26η Μαύ'ου 1989 στο Τμήμα Υπη

ρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ως Καθαρίστρια, Μάγειρας ή 
Οδηγός/Φροντιστής πάνω σε έκτακτη βάση· και 

(β) εξακολουθεί, με ή χωρίς διακοπή, να βρίσκεται στην υπηρεσία 
και να υπηρετεί κατά την ημερομηνία θέσπισης του παρόντος 
Νόμου, 

διορίζεται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), από την 
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας από τις 25 Ιανουαρίου 1991 σε κατάλ

ληλη κενή και δεόντως νομοθετημένη δημόσια θέση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990 και με βάση 
τους πίνακες διοριστέων που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπρο

σώπων, ακριβές αντίγραφο των οποίων θα διαβιβαστεί από το Διευθυντή 
της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στην Επιτροπή 
Δημόσιας Υπηρεσίας. 

(2) Ο προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) διορισμός γίνεται, νοουμένου ότι 
ο έκτακτος υπάλληλος κατά το χρόνο που αρχίζει ο διορισμός του και 
κατά το χρόνο που λαμβάνεται η σχετική απόφαση της Επιτροπής 
Δημόσιας Υπηρεσίας— 

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

(β) κατέχει τα προσόντα που προνοούνται από το σχέδιο υπηρεσίας 
για τη θέση που προσφέρεται σ ' αυτόν, καθώς και τα άλλα 

ι του 1990. προσόντα που απαιτούνται από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
Νόμο του 1990 για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία. 


