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Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαι
δευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Αριθμός 108(1) του 1995 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Η βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης 

Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 
1995. 

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια

"Δημόσια Υπηρεσία" σημαίνει υπηρεσία υπαγόμενη στη Δημοκρατία, 
αλλά δεν περιλαμβάνει υπηρεσία στο Στρατό, στην Εθνική Φρουρά, στην 
Αστυνομία, στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία και σε υπηρεσία υπαγόμενη σε 
ανεξάρτητο, βάσει του Συντάγματος, αξιωματούχο του κράτους· 

"Εκπαιδευτική Υπηρεσία" σημαίνει τη Δημόσια Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία, όπως η τελευταία καθορίζεται στους περί Δημοσίας Εκπαιδευ

τικής Υπηρεσίας Νόμους· 
"έκτακτος υπάλληλος" σημαίνει πρόσωπο το οποίο προσλαμβάνεται 

πάνω σε ημερομίσθια ή άλλη προσωρινή βάση ορισμένης ή αόριστης διάρ

κειας στη Δημόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία για την κάλυψη εποχιακών ή 
άλλων περιοδικών ή έκτακτων ή απρόβλεπτων αναγκών, αλλά δεν περι

λαμβάνει— 
(α) Πρόσωπα που διορίζονται στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία με βάση τη 

θεσμοθετημένη διαδικασία διορισμού από τους πίνακες διοριστέων 
(β) κυβερνητικούς εργάτες που απασχολούνται σε χειρωνακτική 

εργασία· 
(γ) εργάτες που απασχολούνται ως χρονομέτρες· και 
(δ) πρόσωπα που προσλαμβάνονται σε εργασία για την κάλυψη έκτα

κτων αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει κατ' 
ανώτατο όριο τις δεκαπέντε εργάσιμες μέρες· 

"Επιτροπή" σημαίνει την ειδική τριμελή επιτροπή που συστήνεται με 
βάση τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 3· 

"Υπηρεσία" σημαίνει την Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσω

πικού του Υπουργείου Οικονομικών ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή 
υπηρεσία στην οποία ανατίθενται τα καθήκοντα που απορρέουν από τον 
παρόντα Νόμο· 

"Υπουργείο" περιλαμβάνει και ανεξάρτητο γραφείο ή υπηρεσία, αλλά 
δεν περιλαμβάνει υπηρεσία υπαγόμενη σε ανεξάρτητο, βάσει του Συντάγ

ματος, αξιωματούχο του κράτους. 
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3.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο το μήνα Οκτώβριο κάθε χρόνου Διαδικασία 
ΟΛ , , , , , η ν διαπίστωσης 

προβλέπει για τις έκτακτες ανάγκες του επομένου χρόνου και καθορίζει το αναγκών για 
συνολικό αριθμό του αναγκαίου προσωπικού ή των εργάσιμων ωρών κατά την πρόσληψη 
κλάδο και ειδικότητα, μαζί με την αναγκαία δαπάνη, με βάση αναλυτικές και ^αλλήλων, 
αιτιολογημένες καταστάσεις για κάθε Υπουργείο ξεχωριστά. 

(2) Για την αντιμετώπιση των αναγκών που προβλέπονται, όπως αναφέ

ρεται στο εδάφιο (1), χρησιμοποιείται από το οικείο Υπουργείο κατά προτε

ραιότητα το υφιστάμενο προσωπικό και, μόνον εφόσον αυτό δεν επαρκεί και 
δεν προσφέρεται άλλη οικονομικότερη και προσφορότερη λύση, γίνεται πρόσ

ληψη έκτακτων υπαλλήλων. 
(3) Πρόσληψη έκτακτου υπαλλήλου στη Δημόσια ή Εκπαιδευτική 

Υπηρεσία γίνεται μόνο δυνάμει του παρόντος Νόμου. 
(4) Αν προκύψει ανάγκη πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων η οποία δεν 

ήταν λογικά προβλεπτή κατά το χρόνο της ετοιμασίας των αναλυτικών κατα

στάσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (1), η πρόσληψη τους είναι δυνατή με 
βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

(5) Το Υπουργείο στο οποίο υπάρχει ανάγκη απασχόλησης έκτακτων 
υπαλλήλων υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο κατάλληλα αιτιολογημένη 
και τεκμηριωμένη πρόταση στην οποία περιλαμβάνονται και οι απόψεις της 
Υπηρεσίας. 

(6)(α) Αν το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει εν όλω ή εν μέρει την πρόταση 
που υποβάλλεται βάσει του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, αποστέλλει 
κατάλληλα τεκμηριωμένο αιτιολογικό σημείωμα στη Βουλή των Αντιπρο

σώπων, αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο Υπουργείο, 
στην Υπηρεσία και στα άλλα Υπουργεία για τους σκοπούς της διαδικασίας 
που περιγράφεται στον Πίνακα. πίνακας. 

(β) Στο αιτιολογικό σημείωμα καθορίζεται η ακριβής χρονική περίοδος και 
οι συγκεκριμένοι σκοποί και υπηρεσίες για τους οποίους απαιτείται η πρόσ

ληψη έκτακτων υπαλλήλων, μαζί με αναφορά στο συνολικό ποσό που θα 
δαπανηθεί, καθώς και στο κεφάλαιο και το άρθρο του οικείου προϋπολογι

σμού ή του συμπληρωματικού προϋπολογισμού στον οποίο θα χρεωθεί η 
συνολική δαπάνη. 

(γ) Αν, μέσα σε χρονική περίοδο ενός μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων του πιο πάνω αιτιολογικού σημειώματος, η 
Βουλή δεν απαγορεύσει με νόμο που ψηφίζει για το σκοπό αυτό τη σχετική 
πρόσληψη, συστήνεται Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι 
της Υπηρεσίας, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής ή ένας εξουσιοδοτημένος 
εκπρόσωπος του Υπουργείου στο οποίο παρουσιάζεται η ανάγκη πρόσληψης 
έκτακτου υπαλλήλου. 

(δ) Η Επιτροπή η οποία συστήνεται με βάση την παράγραφο (γ) προβαίνει, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5, στη σχετική πρόσ

ληψη, τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο 
αιτιολογικό σημείωμα που κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

(7) Η Επιτροπή δεν προβαίνει στην πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων, αν η 
Υπηρεσία γνωστοποιήσει στο ενδιαφερόμενο Υπουργείο ότι η υπάρχουσα 
ανάγκη μπορεί να καλυφθεί από ήδη υπηρετούντες έκτακτους υπαλλήλους. 
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Πίνακας. 

Διαδικασία 
καταρτισμού 
καταλόγων 
έκτακτων 
υπαλλήλων 
από την 
Υπηρεσία. 

Διορισμός 
έκτακτων 
υπαλλήλων 
από την 
Επιτροπή. 

Κριτήρια 
καθορισμού 
της σειράς 
προτεραιό
τητας στους 
καταλόγους 
έκτακτων 
υπαλλήλων. 

53(1) του 1992 
38(1) του 1994. 

Γενικές αρχές 
που διέπουν 
την πρόσληψη 
έκτακτων 
υπαλλήλων. 

Για την εφαρμογή της πιο πάνω διατάξεως του παρόντος εδαφίου εφαρμό
ζονται οι διατάξεις του Πίνακα. 

4.—(1) Η Υπηρεσία, αφού πάρει τη, βάσει του άρθρου 3(1), πρόβλεψη του 
Υπουργικού Συμβουλίου, καλεί μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημο
κρατίας και του ημερήσιου τύπου όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως 
έκτακτοι υπάλληλοι να υποβάλουν για το σκοπό αυτό γραπτή αίτηση σε 
ειδικό έντυπο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. 

(2)(α) Στη συνέχεια της διαδικασίας που προβλέπεται στο εδάφιο (1), η 
Υπηρεσία καταρτίζει καταλόγους με τα πρόσωπα που υπέβαλαν αίτηση για 
να προσληφθούν ως έκτακτοι υπάλληλοι κατά κατηγορία αναγκών κάθε 
Υπουργείου και σύμφωνα με τα επαγγελματικά, τα επιστημονικά ή τα άλλα 
προσόντα τους. Η σειρά προτεραιότητας για την εγγραφή στους πιο πάνω 
καταλόγους καθορίζεται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 6. 

(β) Κανείς ενδιαφερόμενος αιτητής δεν κατατάσσεται σε κατάλογο που 
αφορά Υπουργείο ή κατηγορία αναγκών που δεν αναφέρεται στην αίτηση 
πρόσληψης του. 

(γ) Οι κατάλογοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα
τίας. 

(δ) Κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά 
των καταλόγων μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερο
μηνία της δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι 
ενστάσεις εξετάζονται από την Υπηρεσία μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε 
χρόνου και την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα δίδονται για δημοσίευση οι 
οριστικοί κατάλογοι των προσώπων που δυνατό να προσληφθούν ως έκτα
κτοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας που έχουν στους πιο 
πάνω καταλόγους, κατά το τρέχον έτος. 

5. Εφόσον ικανοποιηθούν όλες οι, δυνάμει του παρόντος Νόμου, προϋπο
θέσεις προσλήψεως έκτακτου υπαλλήλου, η Επιτροπή προχωρεί στην πρόσ
ληψη του βάσει του αντίστοιχου καταλόγου που έχει καταρτιστεί, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4, και βάσει της σειράς εγγραφής του σε αυτόν. 

6. Κατά τον καταρτισμό από την Υπηρεσία των καταλόγων των 
προσώπων που ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως έκτακτοι υπάλληλοι 
λαμβάνονται υπόψη τα επαγγελματικά, τα επιστημονικά ή τα άλλα προσόντα 
των αιτητών: 

Νοείται ότι υποψήφιοι που είναι ανάπηροι ή εξαρτώμενοι πεσόντων, αγνο
ουμένων, αναπήρων και εγκλωβισμένων προτιμώνται έναντι των άλλων 
υποψηφίων, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 των περί Επαγγελμα
τικής Αποκατάστασης των Αναπήρων και των Εξαρτωμένων των Πεσόντων, 
Αγνοουμένων, Αναπήρων και Εγκλωβισμένων Νόμων. 

7.—(1) Η πρόσληψη υποψηφίου ως έκτακτου υπαλλήλου επιτρέπεται μία 
μόνο φορά και μέχρις εξαντλήσεως του αντίστοιχου καταλόγου που προβλέ
πεται στο άρθρο 4: 

Νοείται ότι, μόλις ένας υποψήφιος προσληφθεί με βάση έναν από τους 
καταλόγους, το όνομα του διαγράφεται από όλους τους άλλους καταλόγους 
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στους οποίους τυχόν περιλαμβάνεται. Η διαγραφή ισχύει μέχρις εξαντλήσεως 
όλων των καταλόγων στους οποίους είναι γραμμένο το όνομα του. 

(2) Η περίοδος απασχόλησης έκτακτου υπαλλήλου δε δύναται να υπερ

βαίνει τους έξι μήνες, ενώ μετά τη λήξη της η εργοδότησή του τερματίζεται 
αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε 
άλλης διατύπωσης: 

Νοείται ότι έκτακτοι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται δυνάμει του 
εδαφίου (4) του άρθρου 3 δε δύνανται να διοριστούν για περίοδο που να 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες. 

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κανονισμού 
ή σχεδίου υπηρεσίας, πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης παρόντος 
Νόμου δεν αποτελεί πλεονέκτημα. 

8. Έκτακτοι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν βάσει των περί Προσλήψεως Υπηρετούντες 
Εκτάκτων Υπαλλήλων (Δημοσία και Εκπαιδευτική) Υπηρεσία Νόμων κατά έκτακτ° ι 

c. , . , , , . , υπάλληλοι. 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νομού, εξαιρουμένων των 99το^ 1985 
έκτακτων υπαλλήλων που απασχολούνται σε εποχιακές εργασίες, συνεχίζουν 122 του 1985 
να απασχολούνται, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, πάνω στην ίδια 26τ°υΐ99ΐ. 
βάση και με τους ίδιους όρους με τους οποίους υπηρετούσαν αμέσως πριν 
από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. Οι διατάξεις του παρόντος 
Νόμου δεν εφαρμόζονται ως προς αυτούς και ως προς οποιαδήποτε 
ανανέωση του διορισμού τους, αλλά οι όροι, η διάρκεια και η ανανέωση του 
διορισμού τους και γενικά οτιδήποτε τους αφορά εξακολουθούν να διέπονται 
από τους Νόμους αυτούς. 

9. Έκτακτοι υπάλληλοι για εποχιακή εργασία, όπως αυτή εκάστοτε καθο Έκτακτοι 
ρίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, προσλαμβάνονται από την οικεία, υπάλληλοι 

VICt CJtOYLQX'n 

βάσει του σχετικού νόμου, αρμόδια αρχή, με βάση το κονδύλι που περιλαμβά εργασία 
νεται στους προϋπολογισμούς για τη σκοπούμενη πρόσληψη, όπου καθορί

ζεται ο ανώτατος αριθμός των έκτακτων υπαλλήλων που θα απασχοληθούν, η 
περίοδος απασχόλησης τους και το ύψος της σχετικής δαπάνης: 

Νοείται ότι η περίοδος απασχόλησης υπαλλήλου για εποχιακή εργασία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες. 

10. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς, που δήμο κανονισμοί, 
σιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρ

μογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
11.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8, οι περί Προσλήψεως κατάργηση 

Εκτάκτων Υπαλλήλων (Δημοσία και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμοι του και επιφύλαξη. 
^_ 0 _ , . „ « . c ,^. , , ς , 99του1985 
1985 μέχρι 1991 δεν εφαρμόζονται πλέον για νέους διορισμούς έκτακτων 122τ0υΐ985 
υπαλλήλων στη Δημόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία: 26τουΐ99ΐ. 

Νοείται ότι οι πιο πάνω Νόμοι εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά μόνο κατά 
την έκταση που ίσχυαν μέχρι σήμερα, σχετικά με τους διορισμούς έκτακτων 
υπαλλήλων σε υπηρεσία άλλη από τη Δημόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία: 

Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν έχουν εφαρ

μογή και εξακολουθούν να ισχύουν οι πρόνοιες των πιο πάνω Νόμων αναφο

ρικά με πρόσωπα που υπηρετούν πάνω σε δεκαπενθήμερη ή άλλη βάση και 
στη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών έχουν συνολική υπηρεσία τουλά

χιστον έξι μηνών. 
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παράνομη 12. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8, πρόσληψη έκτακτου υπαλ
ποόσληψη. χ^χον η 0ποία διενεργείται κατά παράβαση της διαδικασίας που καθορίζει ο 

παρών Νόμος είναι παράνομη και οι παραβάτες καθίστανται προσωπικά 
υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη ή ποσό χρημάτων που καταβάλλεται συνεπεία 
τέτοιας προσλήψεως. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 3(6)) 

1. Κάθε Υπουργείο αποστέλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στην 
Υπηρεσία (με αντίγραφο στα άλλα Υπουργεία) στο τέλος κάθε ημερολο

γιακού τριμήνου και στο τέλος Νοεμβρίου κάθε χρόνου κατάσταση αναφο

ρικά με τους τυχόν έκτακτους υπαλλήλους οι οποίοι προσλήφθηκαν δυνάμει 
του παρόντος Νόμου και οι οποίοι μπορούν να διατεθούν για απασχόληση σε 
άλλο Υπουργείο, παρέχοντας λεπτομέρειες αναφορικά με τα καθήκοντα, τη 
μισθοδοσία, τα προσόντα, την ημερομηνία πρόσληψης, την έδρα και τα άλλα 
προσωπικά στοιχεία του προσωπικού αυτού. 

2. Η κατάσταση που υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (1) του Πίνακα 
κατατίθεται ταυτόχρονα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

3. Εφόσον ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις διορισμού έκτακτου 
υπαλλήλου, η Επιτροπή δεν προσλαμβάνει νέο έκτακτο υπάλληλο, αν, με 
βάση την κατάσταση που έχει υποβληθεί δυνάμει της παραγράφου (1) του 
Πίνακα, υπάρχει διαθέσιμος .έκτακτος υπάλληλος από άλλο Υπουργείο ή που 
έχει προσληφθεί για την ικανοποίηση άλλης ανάγκης και είναι κατάλληλος να 
ασκήσει τα καθήκοντα, σχετικά με τα οποία προέκυψε η ανάγκη πρόσληψης 
έκτακτου υπαλλήλου.; Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή αντί προσλήψεως 
νέου υπαλλήλου μεταφέρει το διαθέσιμο υπάλληλο, ανεξάρτητα από το αν η 
μεταφορά αυτή συνεπάγεται αλλαγή των όρων υπηρεσίας ή της μισθοδοσίας 
του μεταφερόμενου υπαλλήλου. 

4. Η κατά την παράγραφο (3) του Πίνακα μεταφορά δεν μπορεί να συνεπά

γεται αύξηση του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του μεταφερόμενου έκτακτου 
υπαλλήλου μεγαλύτερη των έξι μηνών από την αρχική του πρόσληψη. 

5. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (3) 
του Πίνακα και υπάρχουν περισσότεροι του ενός διαθέσιμοι για μεταφορά 
έκτακτοι υπάλληλοι, η Επιτροπή επιλέγει τον υπάλληλο που θα μεταφερθεί 
με γνώμονα το συμφέρον της Υπηρεσίας, προτιμώντας μεταξύ ίσων ή σχεδόν 
ίσων ίσως ως προς την καταλληλότητα υποψηφίων εκείνον με το μεγαλύτερο 
εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


