
Ο περί Αναστολής Πλήρωσης θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές 
Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 161(Ι) του 2001  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 

27(Ι) του 2000  
179(Ι) του 2000. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναστολής Πλήρωσης Θέσεων Πρώτου 
Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αναστολής Πλήρωσης Θέσεων Πρώτου Διορισμού 
στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμους του 2000 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Αναστολής Πλήρωσης Θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία 
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμοι του 2000 έως 2001. 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 3 του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το πιο κάτω νέο άρθρο: 

«Αναστολή 
πλήρωσης 
θέσεων 
Πρώτου 
Διορισμού. 

3.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του οικείου Νόμου και των δυνάμει 
τούτου εκδιδόμενων Κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 
31η Δεκεμβρίου του 2002 αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων Πρώτου Διορισμού 
στη δημόσια υπηρεσία: 

  Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο όρος 'δημόσια 
υπηρεσία' δεν περιλαμβάνει το προσωπικό που υπηρετεί στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, στο Ανώτατο 
Δικαστήριο και στα Επαρχιακά Δικαστήρια, και οι θέσεις των οποίων 
προβλέπονται στον εκάστοτε εν ισχύι περί Προϋπολογισμού Νόμο. 

  
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται αναφορικά με τις θέσεις που 

θα κενωθούν ή οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόμου είναι κενές και για τις οποίες δεν είχε αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης, με 
εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

  
(i) Θέσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με τον ενιαίο Κρατικό 
Προϋπολογισμό του 2001 ή/και με Συμπληρωματικούς Προϋπολογισμούς 
του 2001. 

  
(ii) Θέσεις οι οποίες θα δημιουργηθούν με τον ενιαίο Κρατικό 
Προϋπολογισμό του 2002 ή/κ αι με Συμπληρωματικούς Προϋπολογισμούς 
του 2002. 

  (iii) Θέσεις οι οποίες έχουν εξαιρεθεί από την αναστολή πλήρωσης, 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4, του βασικού νόμου, και δεν έχουν 
πληρωθεί εντός του 2001. 
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(iv) Θέσεις οι οποίες έχουν πληρωθεί εντός του 2001 ή θα πληρωθούν 
μέχρι και την 31.12.2002, αλλά έχουν κενωθεί ή θα κενωθούν για 
οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια των εν λόγω ετών. 

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κανένας 
έκτακτος υπάλληλος δεν προσλαμβάνεται σε οποιαδήποτε βάση, για να 
ασκεί καθήκοντα έναντι κενής θέσης της οποίας η πλήρωση αναστέλλεται 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.". 
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