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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας

τίτλος.

Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2004 και θα
1 του 1990

διαβιβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους

71 του 1991

του 1990 έως του 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο

211 του 1991

βασικός νόμος ») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος

27(Ι) του 1994

θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι

83(Ι) του 1995

του 1990 έως(Αρ.2) του 2004.

69(Ι) του 1996
109(Ι) του 1996
69(Ι) του 2000
156(Ι) του 2000
4(Ι) του 2001
183(Ι) του 2003
31(Ι) του 2004.
Τροποποίηση του

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 29 του βασικού νόμου

άρθρου 29 του

τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας από το

βασικού νόμου.

τέλος του με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως
μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:
«

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το σχέδιο υπηρεσίας της

θέσης προβλέπει τον καθορισμό των απαιτούμενων
προσόντων, η αρμόδια αρχή καθορίζει και επεξηγεί τις
ανάγκες της υπηρεσίας που επέβαλαν την επιλογή των
συγκεκριμένων προσόντων.».
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Τροποποίηση του

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 33 του βασικού νόμου

άρθρου 33 του

τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας από το

βασικού νόμου.

τέλους του με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη
αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:
«

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το σχέδιο υπηρεσίας της

θέσης προβλέπει τον καθορισμό των απαιτούμενων
προσόντων κατά τη δημοσίευση της θέσης, η αρμόδια αρχή
καθορίζει και επεξηγεί τις ανάγκες της υπηρεσίας που
επέβαλαν την επιλογή των συγκεκριμένων προσόντων.».

ΑΠ/ΓΧ
23.02.040.2004
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