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

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2003 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

108(Ι) του 1995 

21(Ι) του 1996 

52(Ι) του 1997 

78(Ι) του 1997 

82(Ι) του 1997 

105(Ι) του 1997 

106(Ι) του 1997 

52(Ι) του 1998 

64(Ι) του 1998 

74(Ι) του 1998 

95(Ι) του 1998 

52(Ι) του 1999 

67(Ι) του 1999 

98(Ι) του 1999 

114(Ι) του 1999 

136(Ι) του 1999 

138(Ι) του 1999 

54(Ι) του 2000 

71(Ι) του 2000 

123(Ι) του 2000 

172(Ι) του 2000 

174(Ι) του 2000 

35(Ι) του 2001 

152(Ι) του 2001 

181(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας 

Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και 

Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Διαδικασίας 

Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και 

Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμους του 1995 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 της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων 

στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμοι του 1995 

έως 2004. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από αυτό του ορισμού του όρου «Υπηρεσία». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 
3.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως - 
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βασικού νόμου.  
  (α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (5) αυτού, των 

λέξεων «της Υπηρεσίας» (τρίτη και τέταρτη 

γραμμή) με τις λέξεις «του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου 

Οικονομικών»· 
  
  (β) με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (γ) 

του εδαφίου (6) αυτού με τις ακόλουθες νέες 

παραγράφους, αντίστοιχα - 
  
  «(α) Αν το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει εν όλω 

ή εν μέρει την πρόταση που υποβάλλεται βάσει του 

εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, εξουσιοδοτεί 

τον οικείο Υπουργό να καταθέσει κατάλληλα 

τεκμηριωμένο αιτιολογικό σημείωμα στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων: 
  
   Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι ανάγκες 

για πρόσληψη εκτάκτων υπαλλήλων αφορούν σε 

Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία, οικείος Υπουργός 

για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής θα 

θεωρείται ο Υπουργός Οικονομικών. 
  
  (γ) Αν, μέσα σε χρονική περίοδο ενός μηνός 

από την ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων του πιο πάνω αιτιολογικού 

σημειώματος, η Βουλή δεν απαγορεύσει με νόμο 

που ψηφίζει για το σκοπό αυτό τη σχετική 

πρόσληψη, συστήνεται τριμελής Επιτροπή    κατά   

Υπουργείο   ή    Ανεξάρτητο  Γραφείο  ή  Υπηρεσία, 
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  υπό την προεδρία εξουσιοδοτημένου από τον 

οικείο Γενικό Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του 

Ανεξάρτητου Γραφείου ή της Υπηρεσίας 

υπαλλήλου.». και 
  
  (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο - 
  
  «(7) Η Επιτροπή δεν προβαίνει στην πρόσληψη 

εκτάκτων υπαλλήλων, αν το Τμήμα Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου 

Οικονομικών γνωστοποιήσει στο ενδιαφερόμενο 

Υπουργείο ότι η υπάρχουσα ανάγκη μπορεί να 

καλυφθεί από ήδη υπηρετούντες έκτακτους 

υπαλλήλους.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως – 

 
  (α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «η Υπηρεσία», 

οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε γραμματική 

παραλλαγή οι λέξεις αυτές απαντώνται, με τις 

λέξεις «το Υπουργείο ή Ανεξάρτητο Γραφείο ή 

Υπηρεσία»· 
  
  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο - 
  
  «(α) Στη συνέχεια της διαδικασίας που 

προβλέπεται στο εδάφιο (1), το Υπουργείο ή το 

Ανεξάρτητο Γραφείο ή η Υπηρεσία καταρτίζει 

καταλόγους με τα πρόσωπα που υπέβαλαν  αίτηση  
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  για να προσληφθούν ως έκτακτοι υπάλληλοι κατά 

κατηγορία αναγκών.  Η σειρά προτεραιότητας για 

την εγγραφή στους πιο πάνω καταλόγους 

καθορίζεται βάσει των κριτηρίων που 

προβλέπονται στο άρθρο 6.»· 
  
  (γ) με τη διαγραφή, στην παράγραφο (β) του εδαφίου 

(2) αυτού, των λέξεων «Υπουργείου ή» (δεύτερη 

γραμμή)· 
  
  (δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του 

εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο - 
  
  «(δ) Κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να 

υποβάλει ένσταση κατά των καταλόγων μέσα σε 

χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την 

ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  Οι ενστάσεις 

εξετάζονται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε χρόνου 

από τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων υπό την 

προεδρία του οικείου Γενικού Διευθυντή ή 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και τη 

συμμετοχή ενός τουλάχιστον υπαλλήλου του 

Τμήματος ή της Υπηρεσίας όπου υπάρχει η ανάγκη 

πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, καθώς και ενός 

εκπροσώπου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 

και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών: 
  
           Νοείται ότι, στην Επιτροπή Ενστάσεων δε 

δύναται να μετέχουν υπάλληλοι, οι οποίοι 

προέβησαν στην αξιολόγηση των αιτήσεων.»· και 
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  (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (δ) 

του εδαφίου (2) αυτού, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου - 
  
  «(ε) Την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, μετά 

την εξέταση των ενστάσεων, δίδονται για 

δημοσίευση οι οριστικοί κατάλογοι των προσώπων 

που δυνατό να προσληφθούν ως έκτακτοι 

υπάλληλοι κατά κατηγορία αναγκών, σύμφωνα με 

τη σειρά προτεραιότητας που έχουν στους 

σχετικούς καταλόγους, κατά το τρέχον έτος.». 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 6 του 

βασικού άρθρου. 

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο – 

 
 «Κριτήρια 

καθορισμού  

της σειράς  

προτεραιότητας 

στους 

καταλόγους 

έκτακτων 

υπαλλήλων. 

6.-(1) Κατά τον καταρτισμό των καταλόγων 

των προσώπων που ενδιαφέρονται να 

προσληφθούν ως έκτακτοι υπαλλήλοι 

λαμβάνονται υπόψη τα επαγγελματικά, τα 

επιστημονικά ή τα άλλα προσόντα των 

αιτητών, περιλαμβανομένης και της πείρας 

τους, όπως αυτά περιέχονται και 

τεκμηριώνονται στην αίτηση τους, με βάση 

κριτήρια που καθορίζει η Επιτροπή: 
  
       Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων 

οποιουδήποτε άλλου Νόμου, ανάπηροι οι 

οποίοι είναι υποψήφιοι για διορισμό σε μία 

θέση και κατέχουν όλα τα απαιτούμενα από 

το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα, 

προτιμώνται, εφόσον το αρμόδιο για την 

επιλογή, όργανο, ικανοποιηθεί ότι - 
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  (α) διαθέτουν τις ικανότητες για να 

ασκούν τα καθήκοντα της θέσης· 
  
  (β) δεν υστερούν, όταν συγκρίνονται 

με τους υπόλοιπους υποψηφίους 

σε αξία και προσόντα. 
  
      (2) Το αρμόδιο για την επιλογή όργανο, 

όταν μορφώνει την κρίση του σε σχέση με 

τον ανάπηρο, μπορεί να ζητά και να 

λαμβάνει υπόψη τις απόψεις ειδικών. 
  
       (3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού - 
  
  «"ανάπηρος" σημαίνει άτομο που 

πάσχει εκ γενετής ή λόγω 

μεταγενέστερου συμβάντος από μερική 

ή πλήρη σωματική αναπηρία και η 

αναπηρία του προέρχεται από σοβαρή 

παραμόρφωση ή σοβαρό ακρωτη-

ριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή από 

μυοπάθεια, παραπληγία, τετραπληγία ή 

από απώλεια της όρασης και στα δύο 

μάτια ή από απώλεια της ακοής και στα 

δύο  αυτιά  ή  από  άλλη   σοβαρή  αιτία  
  που προκαλεί ουσιώδη μείωση της 

σωματικής ικανότητας και επιτρέπει σ’ 

αυτό να ασκεί μόνο περιορισμένο 

κύκλο βιοποριστικών επαγγελμάτων.». 
  
Κατάργηση του 

Πίνακα του 

βασικού νόμου. 

6. Ο Πίνακας του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Δ01/ΕΕ/ΔΜΕ/νμ.διαδ.προσ.εκτ.δημ.εκπαιδ.υπηρ.040909/22/ΠΓΠ 
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