
 

 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                        Ν. 60(Ι)/2017 
Αρ. 4604, 16.6.2017                               

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 
(Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 60(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013 ΕΩΣ 2015 

 
          Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός  
τίτλος. 

21(Ι) του 2013 
153 (Ι) του 2013 
169 (Ι) του 2013 
157 (Ι) του 2014 
202 (Ι) του 2014 
195 (Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο 

Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και 
θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του 2013 έως 2015 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως 
οι περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 
(Ειδικές Διατάξεις) Νόμοι του 2013 έως 2017. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή των αριθμών και της λέξης «2016 και 2017» (ενδέκατη γραμμή)· και 
  
 (β) με τη διαγραφή της τέταρτης επιφύλαξης αυτού, αφού αντικατασταθεί η διπλή τελεία στο τέλος 

της τρίτης επιφύλαξης αυτού με τελεία. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 4 αυτού, με το ακόλουθο νέο 

άρθρο: 

 «4.-(1) Παρά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι δυνατή η έναρξη και/ή η συνέχιση διαδικασίας 
πλήρωσης κενής ή κενούμενης θέσης πρώτου διορισμού ή θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής ή 
θέσης προαγωγής, μόνο στην περίπτωση που η αρμόδια για κάθε θέση αρχή, υποβάλλει 
προηγουμένως αιτιολογημένο αίτημα για να της επιτραπεί η έναρξη και/ή η συνέχιση πλήρωσης κενής 
ή κενωθείσας θέσης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στα εδάφια (2) και (3) διαδικασία, ανάλογα με την 
περίπτωση. 

    
 (2) Το αίτημα για την πλήρωση οποιασδήποτε κενής θέσης πρώτου διορισμού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εδαφίου (1), υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών μαζί με πλήρη δικαιολογητικά για 
την ανάγκη πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης, ο οποίος εφόσον το κρίνει σκόπιμο, παραπέμπει το 
θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης

. 
ακολούθως η απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου υποβάλλεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού για την εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσής της: 

  
 Νοείται ότι, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, μέσα σ’ ένα μήνα από 

την κατάθεση ενώπιόν της, της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση από την 
απαγόρευση πλήρωσης μίας ή περισσότερων κενών θέσεων πρώτου διορισμού, ενημερώνει γραπτώς 
τον Υπουργό Οικονομικών για την τελική της απόφαση σε σχέση με την πλήρωση ή μη της 
συγκεκριμένης θέσης ή θέσεων. 

  
 (3) Το αίτημα για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής και θέσης 

προαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), υποβάλλεται μαζί με πλήρη δικαιολογητικά για 
την ανάγκη πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης απευθείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσής της: 

  
 Νοείται ότι, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, μέσα σ’ ένα μήνα από 

την κατάθεση ενώπιόν της του αιτιολογημένου αιτήματος της οικείας αρμόδιας αρχής για εξαίρεση από 
την απαγόρευση πλήρωσης μίας ή περισσότερων κενών θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής 
ή/και προαγωγής, ενημερώνει γραπτώς την οικεία αρμόδια αρχή για την τελική της απόφαση σε σχέση 
με την πλήρωση ή μη της συγκεκριμένης θέσης ή θέσεων. 
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 (4) Δεν είναι δυνατή η έναρξη ή η συνέχιση διαδικασίας πλήρωσης κενής ή κενούμενης θέσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), χωρίς προηγούμενη συμμόρφωση προς τις διατάξεις 
του παρόντος Νόμου και στην περίπτωση διαδικασίας πλήρωσης θέσης η οποία είχε αρχίσει πριν από 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, μαζί με την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου ή της οικείας αρμόδιας αρχής, ανάλογα με την περίπτωση, κατατίθενται στην αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή, ενημερωτικά στοιχεία για το ακριβές στάδιο της διαδικασίας πλήρωσης της 
εν λόγω θέσης. 

  
 (5) Θέση, της οποίας η πλήρωση απαγορεύθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 και δεν έχει 

δημοσιευτεί, δημοσιεύεται αμέσως μετά τον τερματισμό της απαγόρευσης ή την άρση της απαγόρευσης 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση.». 

  
Διαγραφή του 
άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου διαγράφεται. 
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