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Ο ηερι Έκτακτων Δημοσίων Υπαλλήλων (Διορισμός εις Δημοσίας 
Θέσεις) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 35 τοΰ 1979 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣ Ι ΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΕΠΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΒΑΣΕΩΣ ΕΙΤΕ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΕΙΤΕ ΕΠΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩ 

'Επειδή υφίσταται μέγας αριθμός υπαλλήλων υπηρετούντων άπό Προοίμιον. 
πενταετίας καΐ πλέον έπ! έκτακτου δάσεως, είτε έπΐ συμβάσει είτε 
επί ήμερομισθίω, καΐ λόγω των υφισταμένων συνθηκών δέν κατέστη 
εφικτός άχρι σήμερον ό διορισμός αυτών είς δημοσίας θέσεις συμφώ
νως προς τήν υφισταμένη ν νσμοθεσίαν. 

Και επειδή έκ τών πραγμάτων καθίσταται απαραίτητος δια την 
κανονικήν KCXI άπρόσκοπτον λειτουργίαν της δημοσίας υπηρεσίας 
ό συλλογικός διορισμός τών υπαλλήλων τούτων κατά παρέκκλισιν 
άπό τών υφισταμένων διατάξεων. 

Διά τάΰτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί Έκτακτων Δήμο zuvwrtiKd*; 
οίων Υπαλλήλων (Διορισμός είς Δημοσίας θέσεις) Νόμος του 1979. τίτλος. 

2.—(1) *Εν τφ παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύ 'Ερμηνεία, 
πτη διάφορος Ιννοια — 

«Εκτακτος υπάλληλος» σημαίνει τόν άνευ διορισμού είς τήν δη
μοσίαν όπηρεσίαν υπηρετούντα ύπάλληλον είτε έπι συμβάσει είτε 
επί ήμερομισθίας βάσεως καΐ «Ικτακτος δάσις» θά έρμηνεύηται 
αναλόγως" 

«υπάλληλος» σημαίνει τόν πρό της 1ης "Απριλίου 1978 υπηρε
τούντα συνεχώς καΐ άνευ διακοπής επί πενταετίαν είς τήν δημο
σίαν ύπηρεσίαν επί έκτακτου βάσεως. 
(2) "Οροι μή άλλως οριζόμενοι έν τφ παρόντι Νόμω Ιχουσι τήν 

είς τους ορούς τούτους άποδιδομένην εννοιαν όπό του περί Δημο
σίας Υπηρεσίας Νόμου του 1967. 33 too 1967. 
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ΔιοριομΛς 3. (1) Κοπά παρέκκλιοιν από των διατάξεων του περί Δημοσίας 
33^^967 '

Υι ι
ηρεσίσς Νόμου του 1967 ή παντός έτερου είς την δημόσιον ύπη

ρεσίαν άφορώντος Νόμου, πάς υπάλληλος τελών έν υπηρεσία κατά 
την ήμερομηνίαν θεσπίσεως του παρόντος Νόμου ή άφυττηρετήσας 
μεταξύ της 1ης 'Απριλίου, 1978 καΐ της ημερομηνίας θεσπίσεως 
τούτου, διορίζεται ύπό της Επιτροπής Δημοσίας Υπηρεσίας είς κα
τάλληλον θέσιν έν τη δημοσία υπηρεσία άπό της 1ης 'Απριλίου» 1978, 
συμφώνως προς τάς διατάξεις του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου 
του 1967, αλλά τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) , κα ι συμ
φώνως προς τους ύπό του Διευθυντού Τμήματος Προσωπικοί) έτοι 
μασθέντας και διαβιβασθησομένους προς την Έπιτροπήν Δημοσίας 
Υπηρεσίας πίνακας. 

(2) "Ανευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως 
του εδαφίου (1) ή δυνάμει τούτου απονομή θέσεως γίνεται ανεξαρ
τήτως του έάν ό υπάλληλος έχη τά όπό τών σχεδίων υπηρεσίας της 
προς αυτόν άπονεμουμένης θέσεως προνοούμενα προσόντα. 

Έτυπώθη έν τψ Τυπογράφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


