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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2572 της 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Έκτακτων Υπαλλήλων (Διορισμός σε Δημόσιες Θέσεις) Νόμος του 1991 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 4 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 1.10.1989. 
Επειδή υπάρχει αριθμός υπαλλήλων που είχαν απασχοληθεί πάνω σε 

ωρομίσθια βάση για την εκτέλεση δημοσιοϋπαλληλικών καθηκόντων 
πάνω σε πλήρη βάση για τρία τουλάχιστο χρόνια μέχρι την 26.9.1988 
και που υπηρετούσαν σε έκτακτη βάση κατά την 1.10.1989. 

Και επειδή από τα πράγματα κρίνεται απαραίτητος για την κανονική 
και απρόσκοπτη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας ο συλλογικός 
διορισμός των πιο πάνω υπαλλήλων, κατά παρέκκλιση από τις σχετικές 
διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990. 

Γι* αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτων Υπαλλήλων 

(Διορισμός σε Δημόσιες Θέσεις) Νόμος του 1991. 
2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το 

κείμενο: 
«Έκτακτος Υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο που: 

(α) είχε απασχοληθεί πάνω σε ωρομίσθια βάση για την εκτέλεση 
δημοσιοϋπαλληλικών καθηκόντων πάνω σε πλήρη βάση για 
τρία τουλάχιστο χρόνια μέχρι την 26.9.1988* και 

(β) υπηρετούσε στη δημόσια υπηρεσία πάνω σε έκτακτη βάση κατά 
την 1.10.1989 ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο εν λόγω 
υπάλληλος έχει διορισθεί μετά την 1.10.1989 σε μόνιμη θέση 
στη δημόσια υπηρεσία, 

«μόνιμες ανάγκες» σημαίνει ανάγκες απρόβλεπτης διάρκειας. 
(2) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, έχουν 

την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
Νόμο του 1990. 

Προοίμιο. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

1 του 1990. 
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Διορισμός 3.—(1) Κατά παρέκλιση από τις διατάξεις του περί Δημόσιας 
έκτακτων Υπηρεσίας Νόμου του 1990 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που αφορά τη 
υπαλλήλων. s 'Γ , , n , c s s ' 

δημοσία υπηρεσία, τις σχετικές με τις μεθόδους και διαδικασίες 
πλήρωσης δημόσιων θέσεων, κάθε έκτακτος υπάλληλος που : 

(α) βρισκόταν στην υπηρεσία την 1.10.1989· και 
(β) εξακολουθεί με ή χωρίς διακοπή να βρίσκεται στην υπηρεσία 

κατά την ημερομηνία θέσπισης του παρόντος Νόμου, 
διορίζεται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), από την 
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αναδρομικά από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του παρόντος Νόμου σε κατάλληλη δημόσια θέση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990 
και με βάση τους πίνακες διοριστέων που κατατέθηκαν στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και ακριβές αντίγραφο των οποίων θα διαβιβαστεί από 
το Διευθυντή της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στην 
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. 

(2) Ο προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) διορισμός γίνεται ανεξάρτητα 
από το εάν ο υπάλληλος κατέχει τα προσόντα της θέσης που απονέμεται 
σ* αυτό. 


