
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3338 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Διορισμού Έκτακτων Υπαλλήλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Νόμος του 1999 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 97(Ι) του 1999 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διορισμού Έκτακτων Υπαλλήλων στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Νόμος του 1999. 

Συνοπτικός 
τίτλος.

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

«Έκτακτος υπάλληλος» σημαίνει κάθε αδιόριστο υπάλληλο που υπηρετεί στο 
Χρηματιστήριο με βάση τον περί της Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων εις την Υπηρεσία 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο του 1985. 

169 του 1985.

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

«Χρηματιστήριο» σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 
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14(I) του 1993 
32(Ι) του 1993 
91(Ι) του 1994 
45(Ι) του 1995 
74(Ι) του 1995 
50(Ι) του 1996 
62(Ι) του 1997 
71(Ι) του 1997 
83(Ι) του 1997 
29(Ι) του 1998. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (I): 28. 
7.1995 
7.11.1997. 

(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που 
αποδίδεται σ' αυτούς από τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 
1993 έως 1998 και τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμούς του 
1995 και 1997. 
 

Διορισμοί. 3.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών που 
αφορούν την πρόσληψη ή μονιμοποίηση υπαλλήλων στο Χρηματιστήριο, το Συμβούλιο 
διορίζει με βάση τον παρόντα Νόμο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόμου ή μεταγενέστερα, όλους τους έκτακτους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στο 
Χρηματιστήριο στις 19 Μαΐου 1998 και βρίσκονται στην υπηρεσία του Χρηματιστηρίου 
κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου στη θέση, βαθμό και 
ειδικότητα που υπηρετούν: 

 

 Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται, αν το κρίνει αναγκαίο, να προβαίνει σε προφορικές 
συνεντεύξεις. 

 (2) Κανένας έκτακτος υπάλληλος δε διορίζεται σε οποιαδήποτε μόνιμη θέση εκτός αν— 

 (α) Κατέχει προσόντα του αντίστοιχου σχεδίου υπηρεσίας της θέσης· και 
 (β) κρίνεται κατάλληλος για διορισμό από το Συμβούλιο. 
 (3) Αν το Συμβούλιο κρίνει ότι έκτακτος υπάλληλος πληροί τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο εδάφιο (2), προσφέρει στον εν λόγω υπάλληλο διορισμό στην αντίστοιχη 
θέση. 

Κανονισμοί 
στους οποίους 
υπόκεινται οι 
διοριζόμενοι. 

4. Οι διοριζόμενοι με βάση τον παρόντα Νόμο υπόκεινται, από την ημερομηνία του 
διορισμού τους σε μόνιμη θέση, στις διατάξεις των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου Νόμων και Κανονισμών, οποιωνδήποτε κανονισμών που αφορούν τους όρους 
υπηρεσίας υπαλλήλων που εκδίδονται βάσει του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου Νόμου και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου περιλαμβανομένων των 
σχετικών διατάξεων για τον επί δοκιμασία διορισμό και για το χρόνο της δοκιμασίας. 
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