
Ο περί Αναστολής Πλήρωσης Θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές
Διατάξεις) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 4(1) του 1999  
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναστολής Πλήρωσης Θέσεων Πρώτου 
Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1999. 

Συνοπτικός τίτλος.

2.-( 1) Στον παρόντα Νόμο- 
«αρμόδια αρχή» και «θέση πρώτου διορισμού» έχουν την έννοια που αποδίδεται 

στους όρους αυτούς από τις πρόνοιες του οικείου νόμου· 
«οικείος νόμος» σημαίνει τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο του 1990 έως (Αρ.2) 

του 1996. 

Ερμηνεία.

1 του 1990 
71 του 1991 

211 του 1991
 27(Ι) του 1994 
83(Ι) του 1995 
60(Ι) του 1996 

109(Ι) του 1996.

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

Αναστολή πλήρωσης 
θέσεων

πρώτου διορισμού.

3.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του οικείου νόμου και των δυνάμει τούτου 
εκδιδόμενων Κανονισμών κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1999 
αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού στη δημόσια υπηρεσία: 

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δημόσια υπηρεσία δεν περιλαμβάνει τα 
μέλη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και το προσωπικό που υπηρετεί στο Ανώτατο 
Δικαστήριο και στα Επαρχιακά Δικαστήρια, οι θέσεις των οποίων προβλέπονται στο Κεφ. 
03.01.2, Δικαστική Υπηρεσία, του περί Προϋπολογισμού Νόμου. 

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται αναφορικά με θέσεις που θα κενωθούν ή οι 
οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κενές και για τις 
οποίες δεν είχε αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης. 

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κανένας έκτακτος 
υπάλληλος δεν προσλαμβάνεται σε οποιαδήποτε βάση, για να ασκεί καθήκοντα έναντι κενής 
θέσης της οποίας η πλήρωση αναστέλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

4.-(1) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται με Απόφασή του να εξαιρεί συγκεκριμένες 
θέσεις από τις πρόνοιες του άρθρου 3, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αρχής. Σε 
περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Οικονομικών με την αρμόδια αρχή για εξαίρεση της 
αναστολής πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού, το θέμα παραπέμπεται στο Υπουργικό 
Συμβούλιο για απόφαση. Αν το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει την εισήγηση της αρμόδιας 
αρχής, η 

Εξουσία Υπουργού 
Οικονομικών να 

αποφασίζει 
για εξαίρεση της 

αναστολής.
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 απόφαση τούτου διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

 (2)(α) Κάθε Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ανάλογα με την περίπτωση, που λαμβάνεται με βάση το άρθρο αυτό κατατίθεται στη Βουλή.

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

Δημοσίευση θέσεων 
μετά τον τερματισμό 
της αναστολής. 

5. Θέσεις στη δημόσια υπηρεσία η πλήρωση των οποίων αναστάλθηκε δυνάμει των 
προνοιών του άρθρου 3 δημοσιεύονται αμέσως μετά τον τερματισμό της αναστολής ή την 
άρση της αναστολής δυνάμει του άρθρου 4, ανάλογα με την περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν 
είχαν ήδη δημοσιευτεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ή όχι 
και ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πρόνοιες του οικείου νόμου αναφορικά με την προθεσμία 
και το χρόνο δημοσίευσής τους: 

 Νοείται ότι, σε περίπτωση που θέσεις είχαν δημοσιευτεί πριν από την εφαρμογή της 
αναστολής δυνάμει των προνοιών του άρθρου 3, αιτήσεις που τυχόν είχαν υποβληθεί θα 
θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί δυνάμει της νέας δημοσίευσης μετά τον τερματισμό της 
αναστολής και θα λαμβάνονται υπόψη μαζί με οποιεσδήποτε νέες αιτήσεις που δυνατό να 
υποβληθούν ενόψει της νέας δημοσίευσης. Σε τέτοια περίπτωση, η ημερομηνία συνδρομής 
προσόντων θα είναι, για σκοπούς υποψηφιότητας, η νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων. 

Κατάργηση.  
33(Ι) του 1995  
90(Ι) του 1995  
6(Ι) του 1997  
4(Ι) του 1998. 

6. Οι περί Αναστολής Πλήρωσης Θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμοι του 1995 έως 1998 καταργούνται. 

Έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

7. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1999. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3298, 22/1/1999 4(I)/1999


