
Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με to Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 52(I) του 1999 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 

1998 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 

108(I) του 1995  
21(I) του 1996  
52(I) του 1997  
78(I) του 1997  
82(I) του 1997  

105(I) του 1997  
106(I) του 1997  
52(I) του 1998  
64(I) του 1998  
74(I) του 1998  
95(I) του 1998. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων 
Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και 
Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμους του 1995 έως (Αρ. 4) του 1998 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της 
Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμοι 
του 1995 έως 1999. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην ερμηνεία του όρου 
«Δημόσια Υπηρεσία» μετά τη λέξη «υπηρεσία» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων «στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων» και με την προσθήκη στην επιφύλαξη αυτού μετά τη λέξη «περίπτωση» (πρώτη 
γραμμή) των λέξεων «της Βουλής των Αντιπροσώπων,». 

Παράταση υπηρεσιών 
έκτακτων υπαλλήλων. 3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του βασικού νόμου είναι δυνατή η παράταση των υπηρεσιών 

έκτακτων υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούσαν κατά τη 10η Μαΐου 1999 νοουμένου ότι— 

 (α) Υπηρετούσαν ως Ιατρικοί Λειτουργοί, ως Νοσηλευτικοί Λειτουργοί ή ως Ακτινογράφοι 
Ακτινοδιαγνωστικής σε δεκαπενθήμερη ή άλλη βάση την 1η Ιουνίου 1997, ή 

 (β) προσλήφθηκαν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας σε προσωρινή βάση, νοουμένου 
ότι ο συνολικός αριθμός τους ανά πάσα στιγμή δεν υπερβαίνει τους 75 στο νοσηλευτικό 
προσωπικό, τους 20 στο παραϊατρικό και τους 6 στο ιατρικό, ή 

 (γ) απασχολήθηκαν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων πάνω σε δεκαπενθήμερη ή άλλη βάση κατά τα έτη 1995, 1996 και 1997 με 
συνεχή ή διακεκομμένη υπηρεσία, ή 

 (δ) υπηρετούσαν ή προσλήφθηκαν στο Τμήμα Φυλακών ως δεσμοφύλακες σε προσωρινή 
βάση, νοουμένου ότι ο αριθμός τους ανά πάσα στιγμή δεν υπερβαίνει τους 19, και 

 η παράταση των υπηρεσιών τους εξακολουθεί να ικανοποιεί ανάγκες της οικείας υπηρεσίας: 

 Νοείται ότι οι υπηρεσίες των έκτακτων υπαλλήλων που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) 
και (γ) μπορούν να παραταθούν μέχρι και τη 15η Νοεμβρίου 1999 και των έκτακτων υπαλλήλων 
που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) μπορούν να παραταθούν μέχρι την ημερομηνία πλήρωσης 
από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας των υφιστάμενων κατά την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος Νόμου κενών θέσεων. 
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4. Το άρθρο 2 του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια 
και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικού) (Αρ. 5) Νόμου του 1997, τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Τροποποίηση του περί 
της Διαδικασίας 
Πρόσληψης Έκτακτων 
Υπαλλήλων στη 
Δημόσια και 
Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία 
(Τροποποιητικού)  
(Αρ. 5) Νόμου του 
1997. (Αρ. 106(Ι)/97). 

(α) Με την προσθήκη μετά τις λέξεις «του παρόντος Νόμου» (2η γραμμή), της φράσης 
«μέχρι και τη 15η Νοεμβρίου 1999 ή μέχρι την πλήρωση των υφιστάμενων κενών 
θέσεων στις υπηρεσίες όπου απασχολείται, οποιαδήποτε ημερομηνία είναι 
προγενέστερη»· και 

(β) με την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου (γ) μετά τις παραγράφους (α) και (β): 
«(γ) βρίσκονταν στην υπηρεσία κατά τη 10η Μαΐου 1999». 
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