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

1.

τίτλος.

Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί
1 του 1990

71 του 1991
211 του 1991
27(Ι) του 1994

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας

με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως 2008 (που
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών
Νόμος και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2009.

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
79(Ι) του 2005
105(Ι) του 2005
96(Ι) του 2006
107(I) του 2008.
Τροποποίηση του 2. Το άρθρο 85 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
άρθρου 85 του
βασικού νόμου.
(α)

Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού της άνω και κάτω τελείας
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μετά τη λέξη «έρευνας» (έκτη γραμμή) και την προσθήκη,
αμέσως μετά, της φράσης «και σε τέτοια περίπτωση ενεργεί
δυνάμει του εδαφίου (1Α), εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις
που ενεργεί δυνάμει του εδαφίου (1Β):».
(β)

με την προσθήκη μετά το εδάφιο (1) αυτού των ακόλουθων
νέων εδαφίων (1Α) και (1Β):
«(1Α) Αν η Επιτροπή προτίθεται να θέσει
τον υπάλληλο σε διαθεσιμότητα τον
ενημερώνει για την πρόθεσή της αυτή και
ταυτόχρονα τον καλεί, αν επιθυμεί, να
υποβάλει, εντός τεσσάρων εργάσιμων
ημερών, γραπτές παραστάσεις και αφού τις
μελετήσει, αν υποβληθούν, αποφασίζει
ευθύς αμέσως κατά πόσο θα θέσει ή μη τον
υπάλληλο σε διαθεσιμότητα.
(1Β) (α) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 43
198(Ι) του 1999.

του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού
Δικαίου Νόμου του 1999, η Επιτροπή
δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα
επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η ομαλή
διεξαγωγή της έρευνας, να θέσει αμέσως
τον υπάλληλο σε διαθεσιμότητα δυνάμει του
εδαφίου (1), χωρίς να προβεί στις ενέργειες
που αναφέρονται στο εδάφιο (1Α),
παρέχοντας ταυτόχρονα στον υπάλληλο
αυτό το δικαίωμα να υποβάλει, αν το
επιθυμεί, το αργότερον εντός τεσσάρων
εργάσιμων ημερών από την ημέρα της
επίδοσης της απόφασής της, γραπτή
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ένσταση για την απόφασή της να τον θέσει
σε διαθεσιμότητα.
(β) Σε περίπτωση που υποβληθεί
ένσταση δυνάμει της παραγράφου (α), η
Επιτροπή, αφού μελετήσει τους λόγους που
περιέχονται σ’ αυτήν αποφασίζει ευθύς
αμέσως κατά πόσο θα διατάξει τη συνέχιση
ή τον τερματισμό της διαθεσιμότητας και αν
η Επιτροπή τερματίσει τη διαθεσιμότητα του
υπαλλήλου αυτός επανακτά, από την ημέρα
έναρξης της διαθεσιμότητας, όλες τις
εξουσίες και τα ωφελήματα που
αναστάληκαν δυνάμει του εδαφίου (3) του
παρόντος άρθρου.».

(γ)

με τη διαγραφή στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού της τελείας και
την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «εφαρμόζοντας τις
διατάξεις του εδαφίου (1Α).». και

(δ)

με την προσθήκη μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου
εδαφίου (2Α):
«(2Α) Σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να παρατείνει
τη διαθεσιμότητα υπαλλήλου, τέσσερις ημέρες πριν τη λήξη
της, ενεργεί εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τις διατάξεις του
εδαφίου (1Α).».

Τροποποίηση του 3. Ο Κανονισμός 2 του Μέρους Ι του Δεύτερου Πίνακα του βασικού
Μέρους Ι

νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο

του Δεύτερου

Κανονισμό:

Πίνακα του
βασικού
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νόμου.
«2. Η έρευνα διεξάγεται το γρηγορότερο και συμπληρώνεται το
αργότερο μέσα σε εξήντα μέρες από την ημερομηνία της εντολής για
έρευνα. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί
δυνατή η ολοκλήρωση της έρευνας εντός της πιο πάνω προθεσμίας,
ο ερευνών λειτουργός αποτείνεται στην αρμόδια αρχή για
εξασφάλιση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της έρευνας,
για όσο χρόνο ήθελε καθορίσει, με αιτιολογημένη απόφασή της, η
αρμόδια αρχή ως τον κατά την κρίση της και σύμφωνα με τα
δεδομένα της κάθε υπόθεσης απόλυτα αναγκαίο χρόνο
παράτασης.».
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