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ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2011 

 
  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 
246(Ι) του 2004 
250(Ι) του 2004     
251(Ι) του 2004 
26(Ι) του 2011. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας 
Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων 
Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμους του 
1995 έως 2011 (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 (Αρ. 
2) του 2011.  
 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέων 
άρθρων. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά το άρθρο 4 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 4A και 4Β: 
 

   
 «Μετακίνηση 

εργοδοτούμενων
αορίστου χρόνου. 

4Α.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου 
δύναται να μετακινεί εργοδοτούμενους αορίστου 
χρόνου που απασχολούνται στο Υπουργείο του 
ή σε Τμήμα ή Υπηρεσία του Υπουργείου του σε 



άλλο Τμήμα ή Υπηρεσία του Υπουργείου του ή 
στο Υπουργείο του, εντός της ίδιας επαρχίας, 
στις πιο κάτω περιπτώσεις: 

   
  (α) εργοδοτουμένους που 

απασχολούνται για εκτέλεση 
διοικητικών και γραφειακών 
καθηκόντων στο Υπουργείο του ή 
σε Τμήμα ή Υπηρεσία του 
Υπουργείου του και 

    
  (β) εργοδοτουμένους που λόγω 

πλεονασμού έχουν ενταχθεί από το 
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού δυνάμει του άρθρου 4 
σε ευρύτερες κατηγορίες 
προσωπικού και έχουν μετακινηθεί 
στο Υπουργείο ή Τμήμα ή Υπηρεσία 
του Υπουργείου του. 

   
   (2) Οι μετακινήσεις που διενεργούνται 

δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου 
κοινοποιούνται στο Διευθυντή του Τμήματος 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. 

   
 Ανάθεση 

καθηκόντων. 
4Β.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου ή ο 
Προϊστάμενος Ανεξάρτητου Γραφείου ή 
Υπηρεσίας δύναται να προβαίνει σε ανάθεση 
καθηκόντων σε εργοδοτούμενο αορίστου 
χρόνου στο Υπουργείο και σε Τμήμα ή 
Υπηρεσία του Υπουργείου ή στο Ανεξάρτητο 
Γραφείο ή Υπηρεσία, αντίστοιχα, όταν υπάρχει 
κενή μόνιμη θέση ή υπηρεσιακή ανάγκη και 
εφόσον υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό του ίδιου 
μισθοδοτικού επιπέδου: 

   
   Νοείται ότι, η ανάθεση καθηκόντων 

δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται 
για εργοδοτουμένους που απασχολούνται για 
εκτέλεση διοικητικών και γραφειακών 
καθηκόντων: 
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 Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που 
υπάρχει ευχέρεια επιλογής για ανάθεση 
καθηκόντων μεταξύ μόνιμου δημόσιου 
υπαλλήλου, δυνάμει του άρθρου 2 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) Νόμου 
του 2011, και εργοδοτούμενου αορίστου 
χρόνου, δυνάμει του παρόντος άρθρου, θα 
επιλέγεται κατά προτεραιότητα ο 



εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, ενώ σε 
περίπτωση ευχέρειας επιλογής μεταξύ 
εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου, θα 
επιλέγεται κατά προτεραιότητα αυτός με την 
μικρότερη συνολικά υπηρεσία ως έκτακτος 
υπάλληλος και εργοδοτούμενος αορίστου 
χρόνου.».  

 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.052.264-2011 
 
 
ΜΚΝ/ΘΒΚ/ΜΑΧ 


