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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2078 της 27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Προσλήψεως Εκτά κτων Υπαλλήλων (Δημοσία και Εκπαιδευτική
Υπηρεσία) Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω ά ρθρω 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 99 του 1985
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣ Ι ΑΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Επειδή η αρξαμένη κα τά τ α τελευτα ία έτη κα ι συνεχιζόμενη Προοίμισν.
πρόσληψις εκτάκτων υπα λλήλων εις την Δημόσιον κα ι Εκπα ιδευ
τικήν Υπηρεσία ν εδημιούργηισε συνθήκα ς α δικα ιολογήτου α υξήσεως
του κόστους λειτουργία ς του κρα τικού μηχα νισμού γεγονός το
οποίον επενεργεί α ρνητικώς εις την όλην οικονομικήν κα ι δημοσιο
νομικήν κα τάστα σιν:
Και επειδή τα ως τώρα ληφθέντα κα τά κα ιρούς περιοριστικά
διοικητικά μέτρα δεν α πέδωσα ν τα α να μενόμενα α ποτελέσμα ατ
ώστε να κα θίστα τα ι εκ των πρα γμάτων α πα ρα ίτητος η α υστηρό
τερα νομοθετική ρύθμισις των προσλήψεων α υτών:
Διά τα ύτα , η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως α κολούθως:
1. Ο πα ρών Νόμος θα α να χρέρητα ι ως ο περί Προσλήψεως Εκτα  Συνοπτικός
κτων Υπα λλήλων (Δημοσία κα ι Εκπα ιδευτική Υπηρεσία ) Νόμος του τίτλ<*·
1985.
2.—(1) Εν τω πα ρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του Ερμηνεία .
κειμένου—
«έκτακτος υπάλληλος» σημα ίνει πάντα προσλα μΦα νόμενον επί
ημερομισθίω ή ετέρα ς βάσεως εις την Δημσσία ν κα ι Εκπα ιδευ
τικήν Υπηρεσία ν υπάλληλον διά προκα θωρισμένην χρονικήν
διάρκειαν ή εις εποχια κήν ή ετέρα ν έκτα κτον εργα σία ν είτε
δι* α να πτυξια κά έργα ή εργοτάξια είτε όχι.
(2) Ό ρ ο ι μη άλλως οριζόμενοι εν τω παρόντι Νόμω έχουσι την
εις τους όρους τούτους αποδ ιδ σμένην αντιστοίχως έννοιαν υπό των
περί Δημοσίας Υπηρεσίας και περί Δημοσίας -Εκπαιδ ευτικής Υπη- 33 του 1967
ρεσίας Νόμων.
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3.—(1) Ανεξαρτήτως των δ ιατάξεων τταντός ετέρου Νόμου και της
εγκρίσεως υπό της Βουλής οιασδ ήποτε πιστώσεως εις τους περί
Προϋπολογισμών της 'Κυπρια κής Δημοκρα τία ς Νόμους, των συμπλη
ρωματικών προϋπολογισμών περιλα μβα νομένων, α πα γορεύετα ι η
καθ* οιονδήποτε τρόπον πρόσληψις εκτάκτων υπα λλήλων ειμή ως
κατωτέρω προβλέπετα ι :
(α) Πάσα σκοπούμενη πρόσληψις δεόντως δικα ιολογημένη κα ι
τεκμηριωμένη, υποβάλλετα ι δι* ειδικού προς τούτο εγγράφου
υπό του Υπουργού Οικονομικών ενώπιον της Βουλής,
(β) Εν εκάστη ως α νωτέρω περιπτώσει προκα θορίζετα ι εν τω
ρηθέντι εγγράφω επα κριβώς η χρονική διάρκεια κα ι οι όροι
απασχολήσεως κα ι εξειδικεύοντα ι οι σκοποί κα ι α ι υπη
ρεσίαι δι* α ς προορίζετα ι ομού μετ' α να φοράς του δα πα νη
θησομένου ολικού ποσού κα ι της τυχόν εξειδικευθείσης πι
στώσεως υπό το Κεφάλα ιον κα ι Άρθρον του οικείου Προ
ϋπολογισμού ή Συμπληρωμα τικού Προϋπολογισμού.
(2) Εάν εντός ενός μηνός α πό της υπό του Υπουργού Οικονο
μικών κα τα θέσεως εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων εκάστης των
περιπτώσεων προσλήψεως, η Βουλή δεν α πα γόρευση διά Νόμου προς
τούτο ψηφιζομένου την σκοπουμένην πρόσληψιν, ο Υπουργός Οικο
νομικών θα δύνα τα ι να εξουσιοδότηση την α ρμοδία ν Κυβερνητικήν
υπηρεσίαν να χωρήση, επί τη βάσει της υφιστα μένης δια δικα σία ς,
εις την σχετικήν πρόσληψιν, τηρουμένων των όρων κα ι προϋποθέσεων
αι οποία ι α να φέροντα ι εις το δυνάμει των δια τάξεων της πα ρα 
γράφου (α ) του εδα φίου (1) κα τα τεθέν υπό του Υπουργού Οικο
νομικών έγγρα φον.
(3) Πάσα πρόσληψις εκτάκτων υπα λλήλων κα τά πα ράβα σιν της
ως προείρητα ι δια δικα σία ς θεωρείτα ι ως μη νομίμως γενομένη κα ι
οι ενα σκούντες έλεγχον επί των κονδυλίων εξ ων κα τα βάλλοντα ι α ι
απολαβαί διά τους ούτω προσληφθέντα ς ή εργοδοτηθέντα ς εκτά
κτους υπα λλήλους υπεύθυνοι λειτουργοί κα θίστα ντα ι προσωπικώς
υπεύθυνοι διά πάσα ν διενεργηθείσα ν ή διενεργηθησομένην δα πάνην.
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4. Η ισχύς του πα ρόντος 'Νόμου άρχετα ι α πό της ημερομηνία ς
δημοσιεύσεως α υτού εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρα τία ς.

