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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ
–––––––––––––––
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 2005 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του

1 του 1990

1990 έως 2005 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός

71 του 1991

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

211 του 1991

μαζί ως οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 2)

27(Ι) του 1994

του 2005.

83(Ι) του 1995
60(Ι) του 1996
109(Ι) του 1996
69(Ι) του 2000
156(Ι) του 2000
4(Ι) του 2001
94(Ι) του 2003
128(Ι) του 2003
183(Ι) του 2003
31(Ι) του 2004
218(Ι) του 2004
68(Ι) του 2005.
Τροποποίηση

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου

του άρθρου 11

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

του βασικού
νόμου.
«(2) Τρία παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία και κάθε
απόφαση για να είναι έγκυρη πρέπει να λαμβάνεται με τρεις
ψήφους.».
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Τροποποίηση

3. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το

του άρθρου 39

ακόλουθο νέο άρθρο:

του βασικού
νόμου.
«Τοποθέτηση 39. (1) Η κατά το διορισμό τοποθέτηση
και υπηρεσία

προσώπου που διορίστηκε σε μη εναλλάξιμη

δημόσιων

θέση διενεργείται από την αρμόδια αρχή.

υπαλλήλων.
(2) Η κατά το διορισμό τοποθέτηση μέλους
του εναλλάξιμου προσωπικού διενεργείται από
τον προϊστάμενο του τμήματος του εναλλάξιμου
προσωπικού.
(3) Ο υπάλληλος κατά το διορισμό μπορεί να
τοποθετηθεί και σε διπλωματική ή άλλη αποστολή
της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή σε υπηρεσία ή
οργανισμό της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή σε διεθνή
οργανισμό:
Νοείται ότι η τοποθέτηση υπαλλήλου σε
διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας
στο εξωτερικό ή σε υπηρεσία ή οργανισμό της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή σε διεθνή οργανισμό
μπορεί να διενεργείται και για σκοπούς
επιμόρφωσης/εκπαίδευσης του υπαλλήλου:
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Νοείται περαιτέρω ότι ως προς τη χρονική
διάρκεια υπηρεσίας του υπαλλήλου σε
διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας
στο εξωτερικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο:
12.8.1968.
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
19.9.1975
2.1.1976
16.2.1990
25.10.1991
27.3.1992
12.7.1994
9.8.2002.

Τροποποίηση

Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές
Διατάξεις) Κανονισμών.».

4. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 47
του βασικού
νόμου.
(α)

Με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1)
αυτού μετά τη λέξη "θέση" (πρώτη γραμμή) των λέξεων «ή
υπηρεσιακή ανάγκη» και την προσθήκη μετά τη λέξη
«θέσεις» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «ή άλλες θέσεις».

(β)

με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ε) του
εδαφίου (1) αυτού (τρίτη γραμμή) της τελείας με άνω τελεία
και την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ):
«(στ) για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων σε διπλωματική ή
άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή σε
υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε
υπηρεσία χώρας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης ή σε διεθνή οργανισμό.».
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(γ)

με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, μετά τη λέξη
«Υπηρεσία» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή
απασχόλησή του στο εξωτερικό δυνάμει της παραγράφου
(στ) του εδαφίου (1),».

(δ)

με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (4) αυτού
(έβδομη γραμμή) της τελείας με άνω και κάτω τελεία και
την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης:
«

Νοείται ότι όταν η απόσπαση υπαλλήλου είναι σε

υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε
υπηρεσία χώρας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, το θέμα υποβάλλεται στην
Επιτροπή από τον Υπουργό Οικονομικών μαζί με τις
απόψεις του, όπως επίσης και τις απόψεις της αρμόδιας
αρχής του υπαλλήλου που θα αποσπαστεί.».
(ε)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού της φράσης
«Οι παράγραφοι (γ) και (δ) του εδαφίου (1) εφαρμόζονται»
(πρώτη γραμμή) με τη φράση «Η παράγραφος (γ) του
εδαφίου (1) εφαρμόζεται».

(στ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού με το
ακόλουθο εδάφιο:
«(6) (α) Οι αποσπάσεις δυνάμει των παραγράφων (γ) και
(δ) του εδαφίου (1) είναι για χρονική περίοδο μέχρι τρία
χρόνια και ανανεώνονται μόνο για άλλα δύο χρόνια.
(β) οι αποσπάσεις δυνάμει των παραγράφων (ε) και
(στ) του εδαφίου (1) είναι για χρονική περίοδο μέχρι τρία
χρόνια και δεν ανανεώνονται χωρίς τη συναίνεση του
ενδιαφερόμενου υπαλλήλου:
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Νοείται ότι η χρονική περίοδος της
απόσπασης υπαλλήλου σε διπλωματική ή
άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο
εξωτερικό δυνάμει της παραγράφου (στ)
του εδαφίου (1) δεν μπορεί να υπερβαίνει
τη χρονική περίοδο που καθορίζεται
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο:
12.8.1968.
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
19.9.1975
2.1.1976
16.2.1990
25.10.1991
27.3.1992
12.7.1994
9.8.2002.

στους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της
Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις)
Κανονισμούς.».

Τροποποίηση

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 48 του βασικού νόμου

του άρθρου 48

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

του βασικού
νόμου.
«(1)

Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού –
"μετάθεση" σημαίνει τη μετατόπιση ενός υπαλλήλου η
οποία συνεπάγεται αλλαγή τόπου διαμονής και
περιλαμβάνει μετάθεση σε διπλωματική ή άλλη αποστολή
της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή σε υπηρεσία ή οργανισμό
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή σε διεθνή οργανισμό:
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Νοείται ότι ως προς τη χρονική διάρκεια
υπηρεσίας του υπαλλήλου σε διπλωματική ή άλλη
αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό

Επίσημη

εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί Εξωτερικής

Εφημερίδα,

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις)

Παράρτημα

Κανονισμών.

Τρίτο:
12.8.1968.
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
19.9.1975
2.1.1976
16.2.1990
25.10.1991
27.3.1992
12.7.1994
9.8.2002.
"μετακίνηση" σημαίνει τη μετατόπιση ενός υπαλλήλου η
οποία δε συνεπάγεται αλλαγή τόπου διαμονής.».
Αντικατάσταση

6. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου 55

ακόλουθο νέο άρθρο:

του βασικού
νόμου.

«Απολαβές

55 -(1) Οι απολαβές υπαλλήλου περιλαμβάνουν

υπαλλήλου.

το μισθό που καταβάλλεται σ΄ αυτόν με βάση τη
μισθοδοτική κλίμακα ή τον πάγιο μισθό της θέσης
του, όπως αυτός προνοείται στον
Προϋπολογισμό, καθώς και οποιαδήποτε γενική
αύξηση μισθών και το τιμαριθμικό επίδομα.
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(2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), σε
υπάλληλο παραχωρούνται, επίσης, επιδόματα,
αποζημιώσεις και άλλα οικονομικά ωφελήματα,
όπως καθορίζεται.».

Τροποποίηση

7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 87 του βασικού νόμου αντικαθίσταται

του άρθρου 87

με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

του βασικού
νόμου.
«(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1),
οποιοιδήποτε τέτοιοι Κανονισμοί μπορούν, μεταξύ άλλων, να
προνοούν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:
(α)

Τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος που δεν αναφέρεται
σε δικαστική διαδικασία, το οποίο δυνάμει των διατάξεων
του παρόντος Νόμου χρειάζεται καθορισμό·

(β)

τους τύπους και τα δικαιώματα για οποιοδήποτε θέμα που
απαιτείται ή επιτρέπεται από ή δυνάμει του παρόντος
Νόμου ή που προκύπτει από τις διατάξεις του·

(γ)

τη μισθοδοτική τοποθέτηση υπαλλήλου που διορίζεται,
προάγεται ή αποσπάται σε άλλη θέση ή για εκτέλεση
άλλων καθηκόντων·

(δ)

τον τρόπο αναπροσαρμογής του μισθού υπαλλήλου, του
οποίου η θέση αναβαθμίζεται ή υποβαθμίζεται συνεπεία
αναθεώρησης μισθών ή αναδιοργάνωσης·

(ε)

την καταβολή δέκατου τρίτου (13ου) μισθού σε υπάλληλο·
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(στ)

τη χορήγηση προσαύξησης στην κλίμακα μισθοδοσίας της
θέσης υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων
χορήγησης, κατακράτησης, διακοπής ή αναβολής
προσαύξησης, την επάρκεια και, γενικά, τη μισθοδοτική
ανέλιξη υπαλλήλου σε συνδυασμένες κλίμακες·

(ζ)

τα επιδόματα υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των
οδοιπορικών, εκτός έδρας και εξωτερικού, τις
αποζημιώσεις περιλαμβανομένης της υπερωριακής
αποζημίωσης, τις προκαταβολές και άλλα οικονομικά
ωφελήματα·

(η)

το χρόνο εργασίας υπαλλήλου, τις εργάσιμες ώρες, τις
αργίες, τις άδειες απουσίας και ασθενείας· και

(θ)

οποιοδήποτε άλλο θέμα συναφές με τα υπό (α) μέχρι (η)
ανωτέρω θέματα.».

30/06/2005 ΑΠ/ΓΧ 23.01.092.2005, 23.01.113.2005

