Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013

Ν. 78(Ι)/2013

Ν. 78(Ι) του 2013
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ
1990 ΕΩΣ 2011
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας

τίτλος.

Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται
1 του 1990 μαζί με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως

71 του 1991 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο
211 του 1991 βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι
27(Ι) του 1994 περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2013.
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(Ι) του 2008
137(Ι) του 2009
194(I) του 2011.
Τροποποίηση

2. Το

του άρθρου 47

αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο (6):

του βασικού

εδάφιο

(6)

του

άρθρου

47

του

βασικού

νόμου

2
νόμου.
«(6)

Οι

αποσπάσεις

δυνάμει

των

παραγράφων (γ), (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου
(1) δύναται να έχουν διάρκεια μέχρι τρία (3)
χρόνια και δύναται να ανανεώνονται:
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
Επίσημη

χρονική περίοδο που καθορίζεται στους περί

Εφημερίδα,

Εξωτερικής

Παράρτημα ΙΙΙ:
12.08.1968.
Επίσημη

Υπηρεσίας

της

Δημοκρατίας

(Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμούς, όπως αυτοί
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.».

Εφημερίδα,
Παράρτημα ΙΙΙ(Ι):
19.09.1975
02.01.1976
16.02.1990
27.03.1992
12.07.1994
10.04.1998
09.08.2002.

Τροποποίηση

3. Το άρθρο 48Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 48Α

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού,
της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη,
αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:

3
«Νοείται ότι ο εν λόγω υπάλληλος έχει τα
αναγκαία προσόντα για εκτέλεση των καθηκόντων που
του ανατίθενται.»· και
(β)

με τη διαγραφή από το εδάφιο (4) αυτού, της φράσης
«για άλλα δύο (2) χρόνια με τη συναίνεση του
υπαλλήλου» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή).

