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22(Ι)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός τίτλος. 

 

108(Ι) του 1995 

21(Ι) του 1996 

52(Ι) του 1997 

78(Ι) του 1997 

82(Ι) του 1997 

105(Ι) του 1997 

106(Ι) του 1997 

52(Ι) του 1998 

64(Ι) του 1998 

74(Ι) του 1998 

95(Ι) του 1998 

52(Ι) του 1999 

67(Ι) του 1999 

98(Ι) του 1999 

114(Ι) του 1999 

136(Ι) του 1999 

138(Ι) του 1999 

54(Ι) του 2000 

71(Ι) του 2000 

123(Ι) του 2000 

172(Ι) του 2000 

174(Ι) του 2000 

35(Ι) του 2001 

152(Ι) του 2001 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας 

Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική 

Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί 

με τους περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη 

Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμους του 1995 έως (Αρ. 2) 

του 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και 

ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και 

Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμοι του 1995 έως 2014. 
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181(Ι) του 2003 

246(Ι) του 2004 

250(Ι) του 2004 

251(Ι) του 2004 

26(Ι) του 2011 

196 (Ι) του 2011. 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

τη διαγραφή των 

άρθρων 4, 4Α και 

4Β αυτού και την  

αντικατάστασή 

τους με τα νέα 

άρθρα 4 και 4Α. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή των άρθρων 4, 

4Α και 4Β αυτού και την αντικατάστασή τους με τα ακόλουθα νέα 

άρθρα 4 και 4Α: 

 

  

 «Ένταξη και 

απασχόληση 

εργοδοτουμένων 

αορίστου χρόνου 

σε εναλλάξιμες 

κατηγορίες. 

4(1)(α) 

 

 

 

(β) 

Οι υπηρεσίες όλων των 

εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου 

δεν τερματίζονται λόγω πλεονασμού. 

 

Από την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του παρόντος Νόμου, οι 

εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου 

εντάσσονται από το Διευθυντή του 

Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού του Υπουργείου 

Οικονομικών σε ευρύτερες 

εναλλάξιμες κατηγορίες με βάση το 

μισθοδοτικό τους επίπεδο ως 

ακολούθως: 

    

   (i) εργοδοτούμενοι αορίστου 

χρόνου, Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii).  
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   (ii) εργοδοτούμενοι αορίστου 

χρόνου, Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii). 

     

   (iii) εργοδοτούμενοι αορίστου 

χρόνου, Κλ. Α4 και Α7 (ii). 

     

   (iv) εργοδοτούμενοι αορίστου 

χρόνου, Κλ. Α5(ii)Α7 και Α8 (i.) 

     

   (v) εργοδοτούμενοι αορίστου 

χρόνου, Κλ. Α6 και Α9 (ii). 

     

   (vi) εργοδοτούμενοι αορίστου 

χρόνου, Κλ. Α8, Α10 και Α11. 

     

   (vii) εργοδοτούμενοι αορίστου 

χρόνου, Κλ. Α9, Α11 και Α12: 

     

     Νοείται ότι από τη 

ρύθμιση της παραγράφου 

αυτής, εξαιρούνται οι 

εργοδοτούμενοι που 

υπηρετούν σε μη εναλλάξιμες 

θέσεις στο Υπουργείο Υγείας 

και τα Τμήματά του.   

    

   (2)  Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 

μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους και με ημερομηνία 

αναφοράς την 15η Δεκεμβρίου, το οικείο 

Υπουργείο δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας ονομαστικό κατάλογο όλων 

των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου κατά 
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δέσμη καθηκόντων, με αριθμητική σειρά 

κατάταξης, που καθορίζεται με κριτήριο την 

προγενέστερη ημερομηνία που ο καθένας 

αρχίζει να απασχολείται με σύμβαση εργασίας 

αορίστου χρόνου, σε περίπτωση δε ίδιας 

ημερομηνίας, για τον καθορισμό της αριθμητικής 

σειράς κατάταξης λαμβάνεται υπόψη η 

ημερομηνία γεννήσεως.   

   

 Μετακίνηση 

εργοδοτουμένων 

αορίστου 

χρόνου. 

4Α.(1) Ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου, με 

δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του, δύναται 

να μετακινεί εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου 

που απασχολούνται στο Υπουργείο του ή σε 

Τμήμα ή Υπηρεσία του Υπουργείου του, 

περιλαμβανομένων και εργοδοτούμενων που 

απασχολούνται για εκτέλεση διοικητικών και 

γραφειακών καθηκόντων, για κάλυψη άλλης 

ανάγκης, του ιδίου μισθοδοτικού επιπέδου, με 

βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, λαμβανομένων 

υπόψη των προσόντων τους, σε άλλο Τμήμα ή 

Υπηρεσία του Υπουργείου του ή στο Υπουργείο 

του, εντός της ίδιας επαρχίας.  

   

   (2) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να 

μετακινεί εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου, 

περιλαμβανομένων και εργοδοτούμενων που 

απασχολούνται για εκτέλεση διοικητικών και 

γραφειακών καθηκόντων, για κάλυψη άλλης 

ανάγκης, του ιδίου μισθοδοτικού επιπέδου, 

λαμβανομένων υπόψη των προσόντων τους και 

νοουμένου ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες το 

επιτρέπουν, σε άλλο Υπουργείο όπου υπάρχει 

κενή μόνιμη θέση ή υπηρεσιακή ανάγκη, εντός 
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της ίδιας επαρχίας, μετά από γραπτή δεόντως 

αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή του 

Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού, στην οποία να περιλαμβάνονται 

και οι απόψεις των Γενικών Διευθυντών των 

επηρεαζόμενων Υπουργείων.  

   

   (3) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να 

μεταθέτει εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου, 

περιλαμβανομένων και εργοδοτούμενων που 

απασχολούνται για εκτέλεση διοικητικών και 

γραφειακών καθηκόντων, από μια επαρχία σε 

άλλη, για κάλυψη άλλης ανάγκης, στο ίδιο ή σε 

άλλο Υπουργείο, του ίδιου μισθοδοτικού 

επιπέδου, λαμβανομένων υπόψη των 

προσόντων τους, δυνάμει κριτηρίων που θα 

καθοριστούν με κανονισμούς για το σκοπό αυτό, 

μετά από γραπτή δεόντως αιτιολογημένη 

πρόταση του Διευθυντή του Τμήματος Διοίκησης 

και Προσωπικού, στην οποία να 

περιλαμβάνονται και οι απόψεις των Γενικών 

Διευθυντών των επηρεαζόμενων Υπουργείων. 

   

  

 

 

1 του 1990 

71 του 1991 

211 του 1991 

27(Ι) του 1994 

83(Ι) του 1995 

60(Ι) του 1996 

109(Ι) του 1996 

 (4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, οι 

όροι «μετακίνηση» και «μετάθεση» έχουν την 

έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς στο άρθρο 48 

του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται.». 
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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 

7(Ι) του 2014 

21(Ι) του 2014. 

 

 


