
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2003 

 

    H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

 
 

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 
69(Ι) του 2000 

156(Ι) του 2000 
4(Ι) του 2001 

94(Ι) του 2003 

  1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ∆ημόσιας 

Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 

1990 έως 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός 

νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 

1990 έως (Αρ. 2) του 2003. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2 
του βασικού  
νόμου. 
 

  2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου  τροποποιείται με την 

προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων 

νέων ορισμών: 

 

«‘θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή 

στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των 

γενικών συμφερόντων του κράτους’  σημαίνει θέση η 

οποία καθορίζεται ως τέτοια από το Υπουργικό 

Συμβούλιο. 

 

‘κράτος μέλος’ σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης.». 

 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού  
νόμου. 

  3. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α)  Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (α) 

αυτού, και πριν την άνω τελεία, της φράσης" ή, 

νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται 

άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας 

εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων 
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του κράτους, πολίτης κράτους μέλους". 

 

(β)  με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) αυτού, μετά 

τη λέξη "και" (πρώτη γραμμή) του σημείου του κόμματος 

και της φράσης ",νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της 

∆ημοκρατίας". 

 

(γ)  με την αντικατάσταση της παραγράφου  (ε) αυτού με 

την ακόλουθη παράγραφο: 

 

"(ε)  δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι 

υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία 

ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημόσιου δικαίου 

της ∆ημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή 

οποιουδήποτε κράτους μέλους." . 

 

(δ)  με την προσθήκη, στην επιφύλαξη αυτού, μετά τη 

λέξη "∆ημοκρατίας" (τρίτη γραμμή) της φράσης "ή 

κράτους μέλους". 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 35 
του βασικού 
νόμου. 

  4.  Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) 

αυτού, της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη 

της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 

"Νοείται ότι κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν προάγεται 

σε θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή 

στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των 

γενικών συμφερόντων του κράτους, εκτός αν είναι 

πολίτης της ∆ημοκρατίας." 

   

΄Εναρξη  
της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

  5.   Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει σε ημερομηνία που 

θα οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας. 

/ΜΓ 
(23.01.174.2003) 
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