
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟ 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός  

τίτλος.  

 

173(I) του 2000 

154(I) του 2001. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί  Εγγραφής 

Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής 

Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμους του 2000 και 

2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») 

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 

ως οι περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών 

Νόμου του 2000 έως 2003. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του  

βασικού νόμου. 

2.  Το εδάφιο  (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του 

με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 

 

     «Νοείται ότι η θητεία του πρώτου Συμβουλίου το οποίο 

διορίστηκε μετά την έναρξη της ισχύος του βασικού νόμου, 

είναι τετραετής.». 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του βασικού 

νόμου. 

3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της λέξης 

«εικοσιτέσσερις» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «σαράντα οκτώ» 

και της φράσης «μέχρι την 31η ∆εκεμβρίου 2002,» (έννατη 

γραμμή) με τη φράση «μέχρι την 1η Μαρτίου 2005,». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... (Ι) του 2003. 

4.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α)   Με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «δύο ετών» 

(πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «σαράντα οκτώ μηνών». και  

 

(β)    με την αντικατάσταση από το τέλος του της τελείας με 

άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 

 

     «Νοείται ότι Λειτουργοί Ευημερίας οι οποίοι υπηρετούν στις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κατά την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του περί Εγγραφής Επαγγελματιών 

Κοινωνικών Λειτουργών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2003 ή 

που θα διοριστούν ως Λειτουργοί Ευημερίας στις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας σύμφωνα με το άρθρο 10Α  του 

παρόντος Νόμου, δικαιούνται να ασκούν τα προβλεπόμενα 

από το οικείο σχέδιο υπηρεσίας καθήκοντα και διέπονται από 

τον εν ισχύει  Κώδικα δεοντολογίας του Κοινωνικού 

Λειτουργού.». 

 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

5.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 10 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου: 
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 «∆ιορισμός  

Λειτουργού  

Ευημερίας στη 

δημόσια 

υπηρεσία. 

 

 

 

 

 

...(Ι) του 2003. 

10Α.   Κανένα πρόσωπο δεν 

προσλαμβάνεται σε οποιαδήποτε θέση 

Λειτουργού Ευημερίας στη δημόσια 

υπηρεσία εκτός εάν είναι εγγεγραμμένο στο 

Μητρώο: 

 

        Νοείται ότι για την πρώτη πλήρωση 

μέχρι ογδόντα πέντε κενών θέσεων 

Λειτουργού Ευημερίας στις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας μετά την έναρξη της 

ισχύος του περί Εγγραφής Επαγγελματιών 

Κοινωνικών Λειτουργών (Τροποποιητικού) 

Νόμου του 2003, μπορεί να προσληφθούν 

πρόσωπα που κατέχουν τα προσόντα που 

προβλέπονται στο σχέδιο υπηρεσίας της 

θέσης, έστω και αν αυτά δεν είναι 

εγγεγραμμένα στο Μητρώο.». 

   

 

 

 

ΛΜΙΧ/ΝΚ 
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