
Ο περί Εντάξεως Έκτακτων Υπαλλήλων στην Αρχή Λιμένων Κύπρου Νόμος του 1998 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 89(Ι) του 1998 

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΑΣΗ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εντάξεως Έκτακτων Υπαλλήλων στην Αρχή 
Λιμένων Κύπρου Νόμος του 1998. 

Συνοπτικός τίτλος.

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο- Ερμηνεία.

«έκτακτος υπάλληλος» σημαίνει κάθε αδιόριστο υπάλληλο που υπηρετεί στην Αρχή 
Λιμένων Κύπρου ασκώντας καθήκοντα Λιμενικού Λειτουργού, 2ης Τάξης σε έκτακτη 
βάση και έχει προσληφθεί με βάση τον περί προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων εις την 
Υπηρεσίαν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο του 1985· 

169 του 1985.

«θέση» σημαίνει θέση Λιμενικού Λειτουργού, 2ης Τάξης στην υπηρεσία της Αρχής· 

«μόνιμες ανάγκες» σημαίνει ανάγκες απρόβλεπτης διάρκειας· 
«Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής. 

(2) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στο Νόμο αυτό, έχουν την έννοια που αποδίδεται 
σ' αυτούς από τους περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμους του 1973 μέχρι 1997 και τους 
περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 1997. 

38 του 1973 
59 του 1977 
28 του 1979 

195 του 1986 
20 του 1987 
62 του 1987 

207 του 1988 
229 του 1989 

59(Ι) του 1992 
51(Ι) του 1993 
2(Ι) του 1997.

 

 Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (I): 

11.4.1997.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου κανένας έκτακτος υπάλληλος δεν εντάσσεται 
στην Αρχή Λιμένων Κύπρου διοριζόμενος σε θέση, όπως προνοείται στο άρθρο 2 του 
παρόντος Νόμου, εκτός αν 

Προϋποθέσεις 
ένταξης στην Αρχή 
Λιμένων Κύπρου.

(α) Κατέχει τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης· 
(β) κατέχει τα άλλα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στην Αρχή από τους περί 
Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 1997· 

(γ) βρισκόταν στην υπηρεσία της Αρχής στις 11 Φεβρουαρίου 1997 έπειτα από 
πρόσληψή του με βάση τον περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων εις την 
Υπηρεσίαν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο του 1985· 
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 (δ) εξακολουθεί χωρίς διακοπή να βρίσκεται στην υπηρεσία της Αρχής και να υπηρετεί 
κατά την ημερομηνία της ψήφισης του παρόντος Νόμου και κατά την ημερομηνία της 
λήψης από το Συμβούλιο απόφασης για διορισμό δυνάμει του άρθρου 4, με βάση σχετικό 
αιτιολογικό σημείωμα, δυνάμει των διατάξεων του περί Προσλήψεως Εκτάκτων 
Υπαλλήλων εις την Υπηρεσίαν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο του 1985· 
και 

 (ε) κρίνεται κατάλληλος για διορισμό από το Συμβούλιο. 
Διορισμός.  
6(Ι) του 1998 
73(Ι) του 1998. 

4. -(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό 
στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3, 
μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Συμβούλιο αρχίζει την εξέταση των περιπτώσεων 
των έκτακτων υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν σε πλήρη βάση για την κάλυψη μόνιμων 
αναγκών της Αρχής, για να αποφασίσει ποιοι από αυτούς δύνανται να διοριστούν, με βάση 
τον παρόντα Νόμο, και δύναται, αν το κρίνει αναγκαίο, να προβεί σε προφορικές 
συνεντεύξεις. 

 (2) Αν το Συμβούλιο κρίνει ότι έκτακτος υπάλληλος πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 δύναται να προσφέρει προς τον εν λόγω υπάλληλο διορισμό σε 
θέση αναδρομικά από οποιαδήποτε ημερομηνία κρίνει εύλογο και δίκαιο υπό τις 
περιστάσεις, νοουμένου ότι η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι 
προγενέστερη της 2ας Μαΐου 1991. 
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