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Ό περί 'Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων (Διορισμός εις Δημοσίας 
Θέσεις) Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντά
γματος. 

'Αριθμός 32 τοϋ 1981' 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ε Ι Σ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

Θ Ε Σ Ε Ι Σ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΔΗΜΟ
Σ Ι ΑΝ ΥΙΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΗΝ 1η;ν ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ,, 1977 ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΑΣΕΩΣ 
Επειδή υφίσταται μέγας αριθμός υπαλλήλων υπηρετούντων Προοίμιον. 

εισέτι έπί εκτάκτου βάσεως και λόγω των υφισταμένων συνθηκών 
δεν κατέστη εφικτός, μέχρι σήμερον ό διοίρισμός αυτών είς δημο
σίας θέσεις συμφώνως προς την υφισταμένη ν νομοθεσίαν: 

Και επειδή έκ τών πραγμάτων καθίσταται απαραίτητος δια την 
κανονικήν και άπρόσκοπτον λειτουργίαν της δημοσίας υπηρεσίας ό 
συλλογικός διορισμός, κατά παρέκκλισιν άπό τών υφισταμένων δια
τάξεων, τών κατά την Ιην Δεκεμβρίου, 1977, ύπηίρετούντων εκτά
κτων υπαλλήλων, . πλην τών υπηρετούντων εις αναπτυξιακά έργα 
προ'καθωρισμένης χρονικής διαρκείας, ή είς έποχιακήν ή εκτα'κτον 
έργασίαν:' 

Διά ταύτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ό πιαρων Νάμος θα άναφέρηται ως δ περί 'Εκτάκτων Δηιμο Συνοπτικός 

σίων Υπαλλήλων (Διορισμός είς Δηιμοσίας θέσεις) Νόιμος τοΟ 1981. Τίτλος. 
2.—(1) Έ ν τω πα,ρόντι Νόμω, εκτός έάν άλλως προκύπτη έικ του Ερμηνεία, 

κειιμένου!— 
«Εκτακτος υπάλληλος» σηιμαίνει πάντα, άνευ διορισμού κατά την 

Ιην Δεκεμβρίου, 1977 έιτί έκτακτου βάσεως ύπηιρετουντα είς την 
δηιμοσίαν ύπηιρεσίαν ύπάλλη|λον άλλα δεν περιλαμβάνει οιονδή
ποτε ώς εΐρηται ΰπάλληλσν υπηρετούντα εις αναπτυξιακά έργα 
προκαθορισμένης χρονικής διαρκείας ή εις έποχιακήν ή εκτακτον 
έργασίαν., 
(2)| "Οροι ;μή άλλως όριζόιμενοι έν τω πα,ρόντι Νάμω εχουσι τήν 

εις τους δρους τούτους άποδιδομένην εννοιαν ύπό τών περί Δηιμο- 33χοΰΐ967 
σίας Ύπηίρεσίας Νόμων τοΟ 1957 και 1980. 31 τοϋ 1980. 

3.—(|1) Κατά παρέκκλισιν έκ τών διατάξεων τών περί Δηιμοσίας Διορισμός 
Ύπηίρεσίας Νόμων του 1967 και 1980 ή παντός έτερου είς τήν δη^ ^ ^ ^ 
μοσίαν ύπηιρεσίαν άφοιρώντος Νόμου,, πας έκτακτος υπάλληλος τελών 31 τοϋ 1980. 
έν ύπηιρεσία κατά τήν ήμερο,μηνίαν θεσπίσεως του παρόντος Νόμοσ, 
τηιρουμένων τών διατάξεων τών εδαφίων (2)| ,καί (3),, δωρίζεται ύπό 
της 'Επιτροπής Δηιμοσίας Ύπηίρεσίας εις κατάλληλον θέσιν έν τη 
δηιμοσία υπηρεσία συΐμφώνως ιϊρός τάς διατάξεις τών περί Δήμο-
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σί<χς Υπηρεσίας Νόιμων του 1967 και 1980 καΐ συμκρώνως προς τους 
6ιτό του ΔιευθυντοΟ της Υπηρεσίας Δηίμοσίας Διοικήσεως καΐ Προ
σωπικού έτσιμασθέντας και διαβαβασθησο μένους προς τήν Έπιτρο * 
πήν Δηιμοσίας Υπηρεσίας πίνακας, 

(2)ι Ό δυνάμει του εδαφίου (ίΐ) διορισμός έκτακτου υπαλλήλου 
είς κατάλληλον θέσιν εν τη δημοσία υπηρεσία γίνεται έάν δ υπάλ
ληλος έχη τά υπό των σχεδίων υπηρεσίας της προς αυτόν άπονε
μουμένης θέσεως προνοοόμενα προσόντα. 

(3)| Εις περίπτωσιν καθ* ή ν απαιτείται δια διαρισιμόν εις οιανδή
ποτε θέσιν επιτυχία είς Κυβερνητική ν έξέτασιν προς άπόκτησιν δι
καώματος ύποιμηφιότηΓτος διά τοιαύτηίν θέσιν έν τη δημοσία υπη
ρεσία πας Εκτακτος υπάλληλος δ όποιος δέν έχει επιτύχει είς τήν 
έξέτασιν ταότηιν δέν θά διορισθη δυνάμει του εδαφίου (1) έκτος 
εάν έπιτόχη είς αυτήν μέχρι καΐ τήν έξΐεταστικήν περίοδον τοΰ "Ια
νουαρίου, 1983^ 


