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Ο περί Διορισμού στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Υπαλλήλων που Υπηρετούν 
επί Συμβάσει Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 44(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 

ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 

ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διορισμού στην Αρχή Τηλε Συνοπτικός 

πικοινωνιών Κύπρου Υπαλλήλων που Υπηρετούν επί Συμβάσει Νόμος του τιτλ°ζ· 
1997. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο Ερμηνεία. 
«Αρχή» σημαίνει την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. 
«Υπάλληλος επί συμβάσει» σημαίνει κάθε υπάλληλο που υπηρετεί στην 

Αρχή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου με βάση σύμβαση ορι
σμένου χρόνου. 
3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών Διορισμοί 

που εκδόθηκαν δυνάμει οποιουδήποτε νόμου που αφορούν την πρόσληψη ή vmXK^wv , 
, , Τ , . , S, ' ΧΙ *  V που υπηρετούν 

μονιμοποίηση υπάλληλων στην Αρχή, με βάση τον παρόντα Νομό η Αρχή διο με σύμβαση 
ρίζει από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του όλους τους υπαλλήλους που ορισμένου 
κατά την ημερομηνία αυτή υπηρετούν στην Αρχή με βάση σύμβαση ορισμένου χοονου· 
χρόνου στις θέσεις, βαθμό και ειδικότητα που υπηρετούν: 

Νοείται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό είναι η κατοχή των 
ελάχιστων ειδικών προσόντων, όπως προνοούνται στους περί Προσωπικού 
της Αρχής Γενικούς Κανονισμούς ή στα Σχέδια Υπηρεσίας για τις θέσεις στις 
οποίες προσλήφθηκαν και να μην είναι ακατάλληλοι κατά την κρίση της Αρ
χής για τις θέσεις αυτές. 

4. Οι διοριζόμενοι με βάση τον παρόντα Νόμο κατά τα άλλα θα υπόκεινται κανονισμοί 
από την ημερομηνία του διορισμού τους στις πρόνοιες των περί Προσωπικού <™™ς°ποί°υζ 
της Αρχής Γενικών Κανονισμών, περιλαμβανομένων των σχετικών διατάξεων οιδιοριζο
για τον επί δοκιμασία διορισμό και για το χρόνο της δοκιμασίας. μ^01· 


