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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2938 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1994 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Αναστολής Πλήρωσης θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία, τη 

Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία και την Αστυνομία (Προσωρινές Διατάξεις)Νόμος του 
1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 102(1) του 1994 
Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Υ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ ΘΕΣΕΩΝ 

Π Ρ Ω Τ Ο Υ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Σ Τ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Τ Η ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠ ΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

(ΠΡΟΣΩΡΙΝΈς ΔΙΑΤΆΞΕΙς) Τ Ο Υ 1994 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναστολής Πλήρωσης Βέσεων Συνοπτικός 

Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία, τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ^ 
και την Αστυνομία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1994. 

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο— Ερμηνεία. 
«αρμόδια αρχή» αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία και τη δημόσια 

εκπαιδευτική υπηρεσία έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 
τον οικείο νόμο και αναφορικά με την αστυνομία σημαίνει τον Αρχηγό, ο οποίος 
ενεργεί με έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως· 

«θέση πρώτου διορισμού» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
από τις πρόνοιες του οικείου νόμου· 

(845) 
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ι του 1990 «οικείος νόμος» σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, τον περί Δημόσιας 
2Π του ΐ99ΐ Υπηρεσίας Νόμο του 1990 έως 1991, τον περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής 

ίο του 1969 Υπηρεσίας Νόμο του 1969 έως (Αρ. 6) του 1992 και τον περί Αστυνομίας Νόμο 
53 του 1979 κ α ι τ ο υ ^ ο υ ν ά μ ε ι τούτων εκδιδόμενους Κανονισμούς. 
4 του 1985 

100 του 1985 
168 του 1986 
65 του 1987 
157 του 1987 
162 του 1987 
18 του 1987 

245 του 1987 
76 του 1988 
107 του 1988 
234 του 1988 
105 του 1990 
135 του 1991 
151 του 1991 
251 του 1991 
12 του 1992 

50(1) του 1992 
78(1) του 1992 
81(1) του 1992 
116(1) του 1992. 
Κεφ. 285. 

26 του 1959 
19 του 1960 
21 του 1964 
29 του 1966 
59 του 1966 
53 του 1968 
43 του 1972 
78 του 1986 
18 του 1987 
69 του 1987 

248 του 1988 
27 του 1989 

227 του 1989 
42 του 1990 
99 του 1990 
192 του 1991 

36(1) του 1992 
8(1) του 1993. 

(2) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια 
που αποδίδεται σ' αυτούς από τον οικείο νόμο. 

Αναστολή 3.—<1) Ανεξάρτητα από τ ις διατάξεις των οικείων νόμων, κατά τη διάρ
πλήρωσης κεια της περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1994 αναστέλλεται η 
θέσεων πρώτου πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού στη δημόσια υπηρεσία, στη δημόσια 
διορισμού. c , » / 

* ^ εκπαιδευτική υπηρεσία και στην αστυνομία. 
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται αναφορικά με θέσεις που 

θα κενωθούν ή οι οποίες , κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρό
ντος Νόμου, είναι κενές και γ ια τ ι ς οποίες δεν έχει αρχίσει η διαδικασία 
πλήρωσης ή, αν έχει αρχίσει, δεν έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε γραπτή .ήπρρφο
ρική εξέταση. 

(3) Ανεξάρτητα α π ό τ ι ς διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κανένας 
έκτακτος υπάλληλος δεν προσλαμβάνεται πάνω σε οποιαδήποτε βάση, για να 
ασκεί καθήκοντα έναντι κενής θέσης της οποίας η πλήρωση αναστέλλεται 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
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4.—(1) To Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Απόφαση του, που κατατί Εξουσία 
θεται στη Βουλή για έγκριση, να εξαιρεί συγκεκριμένες θέσεις από τις j "JJJJ°J 
πρόνοιες του άρθρου 3  ™!Ζρασ«* 

(α) Ύστερα από κοινή πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και της YUXεξαίρεση 
αρμόδιας αρχής, σε περίπτωση που αρμόδια αρχή είναι ο τ% aytuno'^-

Υπουργός· ή 
(β) ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών έπειτα από συνεν

νόηση με την αρμόδια αρχή. 
(2) Η πρόταση σύμφωνα με το εδάφιο (1) θα βασίζεται σε σχετική εισήγηση 

και πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών που θα συσταθεί 
σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

(3) Σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Οικονομικών και της αρμό
διας αρχής για την υποβολή πρότασης για εξαίρεση δυνάμει του εδαφίου (1), 
το θέμα παραπέμπεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση. 

(4)(α) Κάθε Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με βάση το άρθρο αυτό 
υποβάλλεται στη Βουλή για έγκριση. 

(β) Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση 
ενώπιον της κάθε Απόφασης για τον τερματισμό της αναστολής της πλήρωσης 
μιας ή περισσότερων θέσεων δεν απαγορεύσει με νόμο που ψηφίζεται για το 
σκοπό αυτό τον τερματισμό, τότε η σχετική Απόφαση τίθεται σε εφαρμογή. 

5. Θέσεις στη δημόσια υπηρεσία και την αστυνομία οι οποίες, κατά την Νέαδημοσίευση 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, είχαν ήδη δημοσιευθεί θ * 0 " · " ^ 
και η πλήρωση τους αναστάλθηκε δυνάμει των προνοιών του άρθρου 3 του ^ ^ S a S c 
παρόντος Νόμου, μετά τον τερματισμό της αναστολής, είτε δυνάμει των 
προνοιών του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, εφόσον έχει παρέλθει περίοδος 
πέραν του ενός χρόνου από την αναστολή, ή μετά τη λήξη της περιόδου 
αναστολής σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, δημοσιεύονται εκ 
νέου αμέσως μετά τον τερματισμό της αναστολής, ανεξάρτητα από οποιεσδή
ποτε πρόνοιες των οικείων νόμων αναφορικά με την προθεσμία και το χρόνο 
δημοσίευσης τους: 

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν από 
την εφαρμογή της αναστολής δυνάμει των προνοιών του άρθρου 3 του παρό
ντος Νόμου θα θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί δυνάμει της νέας δημο
σίευσης μετά τον τερματισμό της αναστολής και, θα λαμβάνονται υπόψη μαζί 
με οποιεσδήποτε νέες αιτήσεις που δυνατό να υποβληθούν ενόψει της νέας 
δημοσίευσης. 

\ 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


