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Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαι
δευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 64(1) του 1998 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1998 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης 
τίτλος. Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιη-

ΐ08(ΐ) του 1995 τικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Διαδι

52(ΐ) του 1997 κ α σ ί · α ζ Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική 
78(ΐ) του 1997 Υπηρεσία Νόμους του 1995 έως 1998 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

ΐ05(ΐ) του 1997 β α σ ι κ ° ζ νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
ΐ06(ΐ) του 1997 μαζί ως οι περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη 
52(ΐ) του 1998. δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμοι του 1995 έως (Αρ. 2) του 1998. 

Τροποποίηση 2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
του βασικού3 τ η ν π Ρ° σ θήκη μετά τις λέξεις «επόμενου χρόνου» (2η γραμμή), της φράσης 
νόμου. «ή ακαδημα ϊκού έτους, αναλόγως της περιπτώσεως». 
Τροποποίηση 3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
του βασικού7 αντικατάσταση στο τέλος της επιφύλαξης αυτού της τελείας με άνω και κάτω 
νόμου. τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης δεύτερης επιφύλαξης: 

«Νοείται περαιτέρω ότι στις περιπτώσεις απασχόλησης λεκτόρων, καθη

γητών, εκπαιδευτών και βοηθών εργαστηρίου του Ανώτερου Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου, η 
περίοδος απασχόλησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2) δε δύναται να υπερ

βαίνει τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους και εν πάση περιπτώσει την 
περίοδο δέκα μηνών.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


