
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ 

 

  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) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί της Διαδικασίας Πρόσληψης 

Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία 

Νόμους του 1995 έως 2004 (που στη συνέχεια 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 (Αρ. 2) του 2004. 
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246(I) του 2004. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του ορισμού “Υπουργείο” με τον ακόλουθο νέο 

ορισμό: 

    «“Υπουργείο” περιλαμβάνει: 

   

    (α) ανεξάρτητο γραφείο ή υπηρεσία. και 

   

    (β) το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε ό,τι 

αφορά την κάλυψη αναγκών σε έκτακτο προσωπικό για 

εκτέλεση διοικητικών και γραφειακών καθηκόντων. 

   

   αλλά δεν περιλαμβάνει υπηρεσία υπαγόμενη σε ανεξάρτητο, 

βάσει του Συντάγματος, αξιωματούχο του κράτους.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

 3.  (1) Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται με το ακόλουθο εδάφιο: 

    «(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης του 

άρθρου 9, οι ανάγκες για έκτακτο προσωπικό καθώς και η 

διάρκεια της απασχόλησής του, η οποία δε δύναται να υπερβαίνει 

χρονική περίοδο δύο ετών κατ’ ανώτατο όριο, προβλέπονται από 

το Υπουργικό Συμβούλιο τρεις μήνες πριν από την έναρξη της 

περιόδου αυτής. 

   

       (β)  Με την απόφασή του δυνάμει της παραγράφου (α), το 

Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει το συνολικό αριθμό του 

αναγκαίου προσωπικού και την ακριβή διάρκεια της απασχόλησής 

του ή των εργάσιμων ωρών κατά κλάδο και ειδικότητα, μαζί με την 

αναγκαία δαπάνη, με βάση αναλυτικές και αιτιολογημένες 
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καταστάσεις για κάθε Υπουργείο ξεχωριστά: 

   

    Νοείται ότι οι υπηρεσίες των έκτακτων υπαλλήλων που θα 

προσλαμβάνονται, τερματίζονται οποτεδήποτε, ευθύς ως οι 

υπηρεσιακές ανάγκες, για την κάλυψη των οποίων έχουν 

προσληφθεί, παύουν να υφίστανται, είτε λόγω πλήρωσης κενών 

θέσεων είτε άλλως πως: 

   

    Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της 

προηγούμενης επιφύλαξης, τερματίζονται πρώτα οι υπηρεσίες 

εκείνων των έκτακτων υπαλλήλων που έχουν χαμηλότερη σειρά 

κατάταξης στον οικείο κατά κατηγορία αναγκών κατάλογο.». 

   

    (2) Η παράγραφος (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 3 του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του κόμματος, 

μετά τη λέξη “δαπανηθεί” (τέταρτη γραμμή), με τελεία, και τη 

διαγραφή της, αμέσως μετά την τελεία, φράσης «καθώς και στο 

κεφάλαιο και το άρθρο του οικείου προϋπολογισμού ή του 

συμπληρωματικού προϋπολογισμού στον οποίο θα χρεωθεί η 

συνολική δαπάνη.». 

   

    (3) Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 3 του 

βασικού Νόμου τροποποιείται με την, μετά τη λέξη “Υπουργείο” 

(πέμπτη γραμμή), ένθεσης κόμματος και της φράσης «με τη 

συμμετοχή ενός Λειτουργού του Τμήματος στο οποίο υπάρχει η 

ανάγκη πρόσληψης,». 

 

 

 

3 Δεκεμβρίου 2004 

(23.01.354.2004) 

TI-nom.proslipsisektakton-MV(31204) 
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