
Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος τον 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 4(Ι) του 2001 

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 
1990 έως (Αρ. 2) του 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
Νόμοι του 1990 έως 2001. 

1 του 1990 
 71 του 1991 

211 του 1991 
 27(Ι) του 1994 
83(Ι) του 1995 
 60(Ι) του 1996 

109(Ι) του 1996 
69(Ι) του 2000 

156(Ι) του 2000. 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
(α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (δ) και (ζ) του ορισμού του όρου 
«αρμόδια αρχή» με τις ακόλουθες νέες παραγράφους: 

 «(δ) το Υπουργικό Συμβούλιο για το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας, τους 
Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων, το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου 
Προγραμματισμού και το Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και για τους 
υπαλλήλους της Γραμματείας του, αλλά για τους υπαλλήλους αυτούς ενεργεί 
συνήθως μέσω του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου· 

 (ζ) τον Υπουργό Οικονομικών που ενεργεί συνήθως μέσω- 
 (i) του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας για τους υπαλλήλους του 

Γενικού Λογιστηρίου, και 
 (ii) του Γενικού Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού για τους 

υπαλλήλους του Γραφείου αυτού·»· και 
 (β) με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «Προϊστάμενος Τμήματος» και 

«Τμήμα», αντίστοιχα, με τους ακόλουθους νέους ορισμούς: 

 «'Προϊστάμενος Τμήματος' σημαίνει αυτόν που κατέχει την ιεραρχικά ανώτατη θέση 
στο Τμήμα, και προκειμένου περί Ανεξάρτητου Γραφείου ή Υπηρεσίας, τον 
Προϊστάμενο αυτού ή αυτής και περιλαμβάνει το Διευθυντή Γραφείου Προέδρου 
αναφορικά με τους υπαλλήλους της Προεδρίας, το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας 
αναφορικά με τους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου, το Γενικό Διευθυντή της 
Βουλής των Αντιπροσώπων αναφορικά με τους υπαλλήλους της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, το Γενικό Διευθυντή Υπουργείου αναφορικά με τους υπαλλήλους που 
δεν υπάγονται σε Τμήμα του Υπουργείου, το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου 
Προγραμματισμού αναφορικά με τους υπαλλήλους του Γραφείου τούτου, το Γραμματέα 
του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με τους υπαλλήλους της Γραμματείας αυτού 
και τον Αρχιπρωτοκολλητή αναφορικά με τους Πρωτοκολλητές και όλους τους 
υπαλλήλους του Ανωτάτου Δικαστηρίου και όλων των άλλων δικαστηρίων που 
υπάγονται στο Ανώτατο Δικαστήριο·», 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3468, 26/1/2001 4(I)/2001



 

'Τμήμα' σημαίνει Τμήμα, Υπηρεσία ή Γραφείο που υπάγεται σε 
Υπουργείο, όπως θα καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.». 

 

3. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 32 του βασικού νόμου 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 32 του 
βασικού νόμου. 

(α)   Με την αντικατάσταση της λέξης «και» (πρώτη γραμμή) με κόμμα και την 
προσθήκη στη δεύτερη γραμμή μετά τη λέξη «Προγραμματισμού» της 
φράσης «και στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας»· και 

(β)    με την προσθήκη στη δεύτερη γραμμή της υποπαραγράφου (i) αυτού, αμέσως 
μετά τη λέξη «Προγραμματισμού», της φράσης «ή το Γενικό Λογιστή της 
Δημοκρατίας». 

 

4. O παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Μαρτίου του 2001. Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου.  
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