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Ν. 151(Ι)/2017

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 151(Ι) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2017
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
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
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
78(Ι) του 2013
7(Ι) του 2014
21(Ι) του 2014
100(Ι) του 2015
148(Ι) του 2017.
Τροποποίηση
του άρθρου 65
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως
2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 2) του
2017.

2. Το άρθρο 65 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(3) Δεν επιτρέπεται σε δημόσιο υπάλληλο:
(α)

Να συμμετέχει στη διοίκηση οποιασδήποτε μη δημόσιας εταιρείας ή
συνεταιρισμού ή άλλης επιχείρησης ιδιωτικής φύσης·

(β)

να κατέχει μετοχές ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε μη δημόσια
εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση ιδιωτικής φύσης,

παρά μόνο ύστερα από άδεια του Υπουργού Οικονομικών, η οποία μπορεί να
χορηγηθεί με τέτοιους όρους όπως θα καθόριζε ο Υπουργός, εφόσον η χορήγηση
τέτοιας άδειας δεν είναι ασυμβίβαστη με την εκτέλεση των δημόσιων καθηκόντων του
υπαλλήλου:
Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται σε δημόσιο υπάλληλο να συμμετέχει στη διοίκηση
οποιασδήποτε δημόσιας εταιρείας.»· και
(β)

με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (5) αυτού, του σημείου της τελείας με άνω
και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, δημόσιος υπάλληλος δεν δύναται να κατέχει μετοχές σε δημόσια
εταιρεία, οι οποίες να του προσδίδουν δικαίωμα για έλεγχο ή διοίκηση σε αυτή.».

