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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3259 της 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1998 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και 
Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημο
σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 
52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 74(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: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Συνοπτικός 

Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιη- τιτλ°5· 
τικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Διαδι- ΐ08(ΐ)του 1995 
κασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική 52m τ™ 1997 
Υπηρεσία Νόμους του 1995 έως (Αρ. 2) του 1998 (που στο εξής θα αναφέρο- 78(ΐ)του 1997 
νται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 82(ΐ)τουΐ997 
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλ- ^ | ) ^ υ ΐ 9 9 7 
λήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμοι του 1995 έως (Αρ. 3) 52(ΐ)τουΐ998 
του 1998. 64(Ι) του 1998. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
του άρθρου 2 

(α) Με την αντικατάσταση στις παραγράφους (στ) και (ζ) της ερμηνείας του βασικού 
του όρου «έκτακτος υπάλληλος» της λέξης και αριθμού «Ιουλίου 1998» ν°μον. 
(5η και 6η γραμμή), αντίστοιχα, με τη λέξη και αριθμό «Δεκεμβρίου 
1998»· 

(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (η) της ερμηνείας του όρου 
«έκτακτος υπάλληλος» των λέξεων και αριθμών «31ης Ιουλίου 1998» 
(πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις και αριθμούς «30ής Νοεμβρίου 1998»· και 
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Τροποποίηση 
της ειδικής 
διάταξης 
του βασικού 
νόμου... ' 
;ί06(Ι)"του 1997. 

(γ) με την προσθήκη στην ερμηνεία του όρου «έκτακτος υπάλληλος» 
αμέσως μετά την παράγραφο (η), της ακόλουθης παραγράφου: 
«(θ) πρόσωπα τα οποία υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Τμήμα 

Φυλακών ως δεσμοφύλακες σε προσωρινή βάση, νοουμένου ότι ο 
συνολικός αριθμός τους ανά πάσα στιγμή δεν υπερβαίνει τους 19 
και νοουμένου ότι οι υπηρεσίες τους σε καμιά περίπτωση δεν 
μπορεί να παραταθούν πέρα από την 31η Δεκεμβρίου 1998 ή 
μέχρι την ημερομηνία πλήρωσης των 19 κενών θέσεων από την 
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, αν αυτό γίνει νωρίτερα από την 
31η Δεκεμβρίου 1998». 

3. Η ειδική διάταξη του βασικού νόμου όπως αυτή περιλαμβάνεται στο 
άρθρο 2 του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων 
Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικού) (Αρ. 5) Νόμου του 
J997, τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων και αριθμών «31η Ιουλίου 
1998» και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις και αριθμούς «30ή Νοεμβρίου 
1998». 


