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

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους

1 του 1990

περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως 2013 (που στο εξής

71 του 1991

θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο

211 του 1991

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας

27(Ι) του 1994

Νόμοι του 1990 έως 2014.

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(Ι) του 2011
78(Ι) του 2013.
Τροποποίηση

2.

Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 31

αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού, της άνω

2
του βασικού

τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των

νόμου.

πιο κάτω επιφυλάξεων:
«Νοείται ότι, εφόσον πρόκειται για πολίτη της
Δημοκρατίας που έχει απαλλαγεί νομίμως από τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους υγείας,
το

πρόσωπο

Επιτροπή

αυτό

σε

παραπέμπεται

ιατροσυμβούλιο,

από
το

την

οποίο

αποφαίνεται κατά πόσο είναι κατάλληλο από
πλευράς υγείας για τη θέση στην οποία θα
διοριστεί. Το εν λόγω ιατροσυμβούλιο διορίζεται
από τον Υπουργό Υγείας και συγκροτείται από
τρία μέλη, η ειδικότητα των οποίων καθορίζεται
από αυτόν:
Νοείται

περαιτέρω

ότι

πολίτης

της

Δημοκρατίας που έχει απαλλαγεί νομίμως από τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις υποβάλλει στην
Επιτροπή
κατάστασης

πιστοποιητικό
στο

οποίο

στρατολογικής

εμφαίνονται

όλες

οι

στρατολογικές μεταβολές του, ο τύπος και το
περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται από τον
Υπουργό Άμυνας,

σύμφωνα με το άρθρο 63 του

19(Ι) του 2011 περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, όπως αυτός
128(Ι) του 2013.
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙».

