Ν. 22(Ι)/20Ί1

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι
Αριθμό 4272

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011
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Ο π ερί Απ οχετευτικών Συστημάτων (Τροπ οπ οιητικό ) Νόμο του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη
Εφημερίδα τη Κυπ ριακή Δημοκρατία σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο .
Αριθμό 22(1) του 2011
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1971 ΕΩΣ 2010
Η Βουλή των Αντιπ ροσώπ ων ψηφίζει ω
Συνοπ τικό
τίτλο .

.

1 του 1971
24 του 1972
15 του 1978
88 του 1987
194 του 1991
16(1) του 1995
94(1) του 1995
100(1) του 1995
5(1) του 1997
139(!)τσυ 1999
10(1) του 2000
84(f) του 2001
108(1) του 2004
253(1) του 2004
14(1) του 2005
148(1) του 2007
16(1) του 2010.

ακολούθω :

1.
Ο π αρών Νόμο
θα αναφέρεται ω
ο π ερί Απ οχετευτικών Συστημάτων
(Τροπ οπ οιητικό ) Νόμο του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του π ερί Απ οχετευτικών
Συστημάτων Νόμου του 1971 έω 2010 (π ου στο εξή θα αναφέρονται ω «ο βασικό
νόμο ») και ο π αρών Νόμο και ο βασικό νόμο θα αναφέρονται μσζί ω οι π ερί
Απ οχετευτικών Συστημάτων Νόμοι του 1971 έω του2 0 1 1 .
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Τροπ οπ οίηση
του άρθρου 8
του βασικού
νόμου.

2.
Το όρθρο 8 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με την π ροσθήκη, αμέσω μετά το
εδάφιο (8) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (9):

12(1) του 2006
91{Ι) του 2010.

Τροπ οπ οίηση
του άρθρου 14
του βασικού
νόμου.

«(9) Σε π ερίπ τωση συνεδριάσεων, κατά τι οπ οίε το Συμβούλιο
επ ιλαμβάνεται και χειρίζεται θέματα διαγωνισμών π ου οδηγούν στη
σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τι διατάξει των π ερί του
Συντονισμού των Δίαδικασιών Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπ ηρεσιών και για Συναφή Θέματα
Νόμων του 2006 και 2010 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων
Κανονισμών, ο Γενικό Ελεγκτή τη Δημοκρατία και ο Γενικό
Λογιστή τη Δημοκρατία ή εκπ ρόσωπ οι του , δύνανται να
π αρακάθονται στι
συνεδριάσει
αυτέ
ω
ανεξάρτητοι
π αρατηρητέ , να εκφράζουν τι απ όψει του και να ζητούν όπ ω
αυτέ καταγράφονται στα π ρακτικά.».

3.
Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με την π ροσθήκη, αμέσω μετά την
π αράγραφο (δ) αυτού, τη ακόλουθη νέα π αραγράφου (δΑ):
«(δΑ) διεξάγει δραστηριότητε σε τομεί π ου έχουν σχέση με την
εκμετάλλευση και ανάπ τυξη των π εριουσιακών του στοιχείων, των
τεχνικών του δυνατοτήτων, των εγκαταστάσεων, των υπ ηρεσιών
και τη τεχνογνωσία του».

Τροπ οπ οίηση
του άρθρου 14Α
του βασικού
νόμου.

4.
Το άρθρο 14Α του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου
(4) αυτού, απ ό το ακόλουθο νέο εδάφιο (4):
(4) Το Συμβούλιο δύναται όπ ω , με έγγραφη εξουσιοδότηση του
και κάτω απ ό όρου , εξαιρέσει και επ ιφυλάξει π ου το ίδιο θέτει,
να εκχωρεί την ενάσκηση οπ οιασδήπ οτε, δυνάμει του π αρόντο
Νόμου, εκτελεστική φύσεω εξουσία του, στο Γενικό Διευθυντή, ή
σε επ ιτροπ έ απ οτελούμενε είτε απ ό μέλο ή μέλη του
Συμβουλίου, είτε απ ό μέλη του Συμβουλίου και το Γενικό Διευθυντή
ή/και απ ό άλλου υπ αλλήλου του Συμβουλίου, για να ασκούν
αυτέ τι εξουσίε εκ μέρου του Συμβουλίου, απ ό την ημερομηνία
και για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται στην εν λόγω
εξουσιοδότηση:
Νοείται ότι η εκχώρηση τη ενάσκηση εξουσία , ω ανωτέρω,
δεν επ ιτρέπ εται σε π ερίπ τωση, κατά την οπ οία η ενάσκηση τέτοια
εξουσία δυνατό να φέρει το π ρόσωπ ο, στο οπ οίο αυτή εκχωρείται,
αντιμέτωπ ο π ρο
τα οικονομικά ή άλλα συμφέροντα του
Συμβουλίου:
Νοείται π εραιτέρω ότι η εκχώρηση τη
ενάσκηση
οπ οιασδήπ οτε εξουσία ω ανωτέρω, δεν απ οκλείει το Συμβούλιο
απ ό του να ενασκεί το ίδιο, οπ οτεδήπ οτε, την εν λόγω εξουσία.».

Αντικατάσταση
του άρθρου 22
του βασικού
νόμου.

5.

Το άρθρο 22 του βασικού νόμου αντίκαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Ετήσιοι
π ροϋπ ολογισμοί

22.(1) Οι ετήσιοι π ροϋπ ολογισμοί των εσόδων και εξόδων του
Συμβουλίου καταρτίζονται σύμφωνα με τι διατάξει του π αρόντο
Νόμου και π ρέπ ει να υπ οβάλλονται μέχρι την 31 η Οκτωβρίου του
έτου , π ριν απ ό την έναρξη του οικονομικού έτου στο οπ οίο
αναφέρονται, για έγκριση απ ό το Συμβούλιο και το Υπ ουργικό
Συμβούλιο.
(2) Το οικονομικό έτο όλων των Συμβουλίων αρχίζει την 1
ημέρα του μηνό Ιανουαρίου κάθε έτου .».
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Τροπ οπ οίηση
του άρθρου 24
του βοσικού
νόμου.

Τροπ οπ οίηση
του όρθρου 30
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται ω ακολούθω :

(α)

Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (10) αυτού, του αριθμού και τη λέξη «31° Μοΐου»
(ττρώτη γραμμή) με τον αριθμό και τη λέξη «Z0q Σεπ τεμβρίου»- και

(β)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (11) αυτού, του αριθμού και τη λέξη «3^ Μαΐου»
(ττρώτη γραμμή) με τον αριθμό και τη λέξη «30η Σεπ τεμβρίου».

7.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται ω ακολούθω :

(α)

Με τη διαγραφή τη άνω τελεία στο τέλο τη π αραγράφου (β) αυτού και
την π ροσθήκη, αμέσω μετά, τη ακόλουθη νέα φράση :
«ή για τη μείωση ή αύξηση του τέλου για ακίνητη ιδιοκτησία π ου
ευρίσκεται μέσα σε συγκεκριμένη γεωγραφική π εριοχή εντό των ορίων
ορισμένου δήμου ή κοινότητα εντό τη π εριοχή του Συμβουλίου,
λαμβάνοντα υπ όψη την ανάγκη ανάκτηση του συνολικού κόστου των
έργων εντό τη συγκεκριμένη π εριοχή :» και

(β)

Με τη διαγραφή τη τελεία στο τέλο τη π αραγράφου (γ) αυτού και την
π ροσθήκη, αμέσω μετά, τη ακόλουθη νέα φράση :
«ή για μείωση ή αύξηση του τέλου για ακίνητη ιδιοκτησία π ου ευρίσκεται
μέσα σε συγκεκριμένη γεωγραφική π εριοχή εντό των ορίων ορισμένου
δήμου ή κοινότητα εντό τη π εριοχή του Συμβουλίου, λαμβάνοντα
υπ όψη την ανάγκη ανάκτηση του συνολικού κόστου των έργων εντό
τη συγκεκριμένη π εριοχή .».

Τροπ οπ οίηση
του βασικού
νόμου
με την π ροσθήκη
νέου άρθρου
30Α.

8.
Ο βασικό νόμο τροπ οπ οιείται με την π ροσθήκη, μετά το άρθρο 30 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 30Α:

Δυνατότητα
Συμβουλίου να
ζητά απ ό το
Τμήμα
Κτηματολογίου
και Χωρομετρία
π ληροφορίε
απ αραίτητε για
την άσκηση των
εξουσιών του.
Τροπ οπ οίηση
του άρθρου 33
του βασικού
νόμου.

30Α. Το Συμβούλιο δύναται, με αίτηση του, να ζητεί απ ό τον Διευθυντή
του Τμήματο Κτηματολογίου και Χωρομετρία π ληροφορίε όσον
αφορά το όνομα του ιδιοκτήτη ακίνητη ιδιοκτησία π ου βρίσκεται μέσα
στα όρια τη π εριοχή στην οπ οία τούτο ασκεί τι αρμοδιότητε του, τη
διεύθυνση του ιδιοκτήτη και την αξία τη ιδιοκτησία αυτή , όπ ω αυτέ
είναι καταχωρημένε στα βιβλία ή άλλα Μητρώα του Τμήματο
Κτηματολογίου και Χωρομετρία .».

9.
Το εδάφιο (1) του άρθρου 33 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με την αντικατάσταση
σ' αυτό των λέξεων «εκατόν π οδών» (έβδομη γραμμή) με τι λέξει «π ενήντα μέτρων».

Ε.Ε.Παρ. 1(1)
Αρ. 4272, 4.3.2011
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Ν. 23(Ι)/2011

Ο π ερί Εγγραφή Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπ ευτων Νόμο του 2011 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη Κυπ ριακή Δημοκρατία σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο .
Αριθμό 23(1) του 2011
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑ! ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
KAS ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Η Βουλή των Αντιπ ροσώπ ων ψηφίζει ω ακολούθω :

Συνοπτικό
τίτλο .

1. Ο π αρών Νόμο θα αναφέρεται ω ο π ερί Εγγραφή Τεχνολόγων Ακτινολόγων και
Τεχνολόγων Ακτινοθεραπ ευτων Νόμο του 2011.
ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερμηνεία.

2. Στον π αρόντα Νόμο, εκτό αν απ ό το κείμενο π ροκύπ τει διαφορετική έννοια -

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·
«εγγεγραμμένο τεχνολόγο ακτινολόγο » σημαίνει τεχνολόγο ακτινολόγο π ου είναι
εγγεγραμμένο στο Μητρώο·
«εγγεγραμμένο τεχνολόγο ακτινοθεραπ ευτή » σημαίνει τεχνολόγο ακτινοθεραπ ευτή
π ου είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο·
«Έφορο » σημαίνει το π ρόσωπ ο π ου διορίζεται απ ό το Υπ ουργικό Συμβούλιο με
γνωστοπ οίηση π ου δημοσιεύεται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατία για του
σκοπ ού του π αρόντο Νόμου·
«κράτο μέλο » σημαίνει το κράτο μέλο τη Ευρωπ αϊκή Ένωση ή άλλο
συμβαλλόμενο μέρο οτη Συμφωνία για τον Ευρωπ αϊκά Οικονομικό Χώρο και την
Ελβετία·
7(1) του 2007.

«μέλο τη οικογένεια » έχει την έννοια π ου απ οδίδεται οτον όρο αυτό απ ό το άρθρο 2
του π ερί Δικαιώματο των Πολιτών τη Ένωση και των Μελών των Οικογενειών του
να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου του 2007«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και
Τεχνολόγων Ακτινοθεραπ ευτων π ου τηρείται δυνάμει του άρθρου 6·
«π ολίτη κράτου μέλου » σημαίνει π ολίτη τη Ένωση , όπ ω ερμηνεύεται στο άρθρο
2 του π ερί του Δικαιώματο των Πολιτών τη Ένωση και των Μελών των Οικογενειών
του να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου του 2007«Πρόεδρο » σημαίνει τον π ρόεδρο του Συμβουλίου«Σύλλογο » σημαίνει τον Παγκύπ ριο Σύλλογο Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων
Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπ ευτων π ου καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου
18«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφή Τεχνολόγων Ακτινολόγων
Τεχνολόγων Ακτινοθεραπ ευτων, το οπ οίο καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3-

και

«Συμφωνία για τον Ευρωπ αϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία γ*α τον
Ευρωπ αϊκό Οικονομικό Χώρο π ου υπ ογράφηκε στο Οπ όρτο στι 2 Μαΐου 1992, όπ ω
αυτή εκάατοτε τροπ οπ οιείται·
«Υπ ουργό » σημαίνει τον Υπ ουργό Υγεία .
ΜΕΡΟΣ II - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Συμβούλιο.

3.-(1) Για του σκοπ ού του π αρόντο Νόμου, καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφή
Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπ ευτων, το οπ οίο είναι αρμόδιο
για την εγγραφή τεχνολόγων ακτινολόγων και τεχνολόγων ακτινοθεραπ ευτων, καθώ
και για την χορήγηση άδεια ασκήσεω .του επ αγγέλματο τη διαγνωστική και
θεραπ ευτική ακτινοτεχνολογία (ακτινογραφία ) και την άσκηση οπ οιωνδήπ οτε άλλων
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εξουσιών και αρμοδιοτήτων χορηγούνται σ' αυτό δυνάμει των διατάξεων του π αρόντο
Νόμου.
(2)
Το Συμβούλιο, εξαιρουμένη τη π ρώτη συγκρότηση του, απ οτελείται απ ό
τα ακόλουθα π ρόσωπ α:
(α) Τρει (3) εγγεγραμμένου τεχνολόγου ακτινολόγου και τεχνολόγου
ακτινοθεραπ ευτέ π ου κατέχουν θέση στη δημόσια υπ ηρεσία τη
Δημοκρατία και ασκούν το επ άγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή
τεχνολόγου ακτινοθεραπ ευτή για π έντε (5) τουλάχιστον χρόνια, δύο (2) εκ
των οπ οίων είναι τεχνολόγοι ακτινολόγοι και ένα (1} τεχνολόγο
ακτινοθεραπ ευτή και
(β) τέσσερι
(4)
εγγεγραμμένου
τεχνολόγου
ακτινολόγου
ή
εγγεγραμμένου
τεχνολόγου
ακτινοθεραπ ευτέ ,
ανεξαρτήτω
ειδικότητα , οι οπ οίοι ασκούν το επ άγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου
ή τεχνολόγου ακτινοθεραπ ευτή για π έντε (5) τουλάχιστον χρόνια και
υπ οδεικνύονται στο Υπ ουργικό Συμβούλιο για το σκοπ ό αυτό, αφού
εκλεγούν απ ό τη γενική συνέλευση του Συλλόγου, ένα (1) εκ των οπ οίων
είναι τεχνολόγο ακτινοθεραπ ευτή :
Νοείται ότι επ ί του συνόλου των τεσσάρων (4) οι δυο (2) τουλάχιστον
δεν π ροέρχονται απ ό το δημόσιο τομέα.
(3)
Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται απ ό το Υπ ουργικό Συμβούλιο ύστερα απ ό
π ρόταση του Υπ ουργού για π ερίοδο τριών (3) ετών.
(4)
Ο π ρόεδρο και ο αναπ ληρωτή π ρόεδρο του Συμβουλίου εκλέγονται απ ό τα
μέλη του Συμβουλίου.
(5)
Τα μέλη του Συμβουλίου τα οπ οία δεν ανήκουν στη δημόσια υπ ηρεσία τη
Δημοκρατία δύνανται να π αραιτηθούν απ ό τη θέση του με την υπ οβολή γραπ τή
π αραίτηση π ρο τον Υπ ουργό.
(6)

(α) Ο Πρόεδρο συγκαλεί τι συνεδριάσει του Συμβουλίου όπ οτε το κρίνει
σκόπ ιμο ή υπ οχρεωτικά μετά απ ό αίτημα τριών (3) μελών του Συμβουλίου
και μεριμνά για την τήρηση των π ρακτικών.
(β) Το π εριεχόμενο όλων των συνεδριάσεων του Συμβουλίου
εμπ ιστευτικό και τα μέλη αυτού υπ οχρεούνται σε εχεμύθεια.

είναι

(7)
Σε π ερίπ τωση απ ουσία του Προέδρου απ ό συνεδρίαση του Συμβουλίου,
καθήκοντα π ροέδρου ασκεί ο αναπ ληρωτή π ρόεδρο .
(8)
Ο Πρόεδρο ή ο αναπ ληρωτή
Συμβουλίου απ οτελούν απ αρτία.

π ρόεδρο

και άλλα τέσσερα (4) μέλη του

(9) Το Συμβούλιο απ οφασίζει με π λειοψηφία των π αρόντων μελών του, σε
π ερίπ τωση δε ισοψηφία ο Πρόεδρο ή ο π ροεδρεύων τη συνεδρίαση έχει δεύτερη ή
νικώσα ιήφο.
(10) Σε π ερίπ τωση π ροσωρινή απ ουσία ή κωλύματο του Προέδρου ή άλλου
μέλου
του Συμβουλίου, το Υπ ουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρούμενη
τη
π ροβλεπ όμενη απ ό το εδάφιο (2) σύνθεση του Συμβουλίου, να διορίσει άλλο
π ρόσωπ ο, για να ενεργεί ω Πρόεδρο ή ω μέλο του Συμβουλίου, ανάλογα με την
π ερίπ τωση, για άσο χρόνο διαρκεί η απ ουσία αυτή ή το κώλυμα.
(11) Δεν επ ηρεάζεται η νόμιμη συγκρότηση του Συμβουλίου απ ό την ύπ αρξη κενή
θέση του, εφόσον ο αριθμό των μελών π ου έχουν εναπ ομείνει δεν είναι μικρότερο
των π έντε (5).
(12) Αν μέλο του Συμβουλίου απ ουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρει (3) συνεχόμενε
συνεδριάσει , το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει απ ό τον Υπ ουργό να υπ οβάλει
π ρόταση π ρο το Υπ ουργικό Συμβούλιο για αντικατάσταση του εν λόγω μέλου .
(13) Το Συμβούλιο ρυθμίζει με εσωτερικού κανονισμού τη λειτουργία του και τη
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διαδικασία π ου ακολουθείται κατά τι συνεδριάσει του.
(14) Το Συμβούλιο καθορΙξΙϊ τα τέλη για εγγραφή στο Μητρώο, τα οπ οία
εγκρίνονται απ ό το Υπ ουργικό Συμβούλιο.
Πρώτη συγκρότηση
του Συμβουλίου.

4.- (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Συμβούλιο συγκροτείται μέσα σε
τρει (3) μήνε απ ό την ημερομηνία έναρξη τη ισχύο του π αρόντο Νόμου.
(2) Πα την π ρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου, π ρόσωπ α, π ου διορίζονται με βάση
την π αράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, επ ιλέγονται απ ό το Υπ ουργό μεταξύ
των π ροσώπ ων π ου κατέχουν θέση στη δημόσια υπ ηρεσία τη Δημοκρατία και κατά
την κρίση του π ληρούν τα π ροσόντα για εγγραφή οτο Μητρώο:
Νοείται ότι τα π ρόσωπ α π ου διορίζονται δυνάμει του π αρόντο εδαφίου κατέχουν το
αξίωμα του , μέχρι ότου καταστεί δυνατό ο διορισμό των π ροσώπ ων π ου
υπ οδεικνύονται απ ό το Σύλλογο.

Διορισμό Εφόρου.

5. Το Υπ ουργικό Συμβούλιο ορίζει τον Έφορο μέσα σε τρει (3) μήνε απ ό την έναρξη
τη ισχύο του π αρόντο Νόμου.

Μητρώο
Εγγεγραμμένων
Τεχνολόγων
Ακτινολόγων και
Τεχνολόγων
Ακτινσθεραττευτών.

6.- (1) Ο Έφορο έχει καθήκον, μέσα σε έξι (6) μήνε αττό την ημερομηνία έναρξη τη
ισχύο του π αρόντο Νόμου, να καταρτίσει και μετέπ ειτα να τηρεί Μητρώο
Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπ ειών, στο
οπ οίο καταχωρούνται το όνομα, η διεύθυνση, και τα π ροσόντα κάθε π ροσώπ ου π ου
δικαιούται να εγγραφεί σ'αυτό μαζί με οπ οιαδήπ οτε άλλα στοιχεία το Συμβούλιο κρίνει
αναγκαία.
(2)
Ο Έφορο τηρεί ενημερωμένο το Μητρώο και διενεργεί σ' αυτό τι αναγκαίε
μεταβολέ αναφορικά με τη διεύθυνση ή τα π ροσόντα ή οπ οιαδήπ οτε άλλα στοιχεία
των εγγεγραμμένων σ' αυτό π ροσώπ ων και αφαιρεί απ ό το Μητρώο το όνομα κάθε
π ροσώπ ου το οπ οίο απ εβίωσε ή έπ αυσε να κατέχει τα π ροσόντα ή του οπ οίου το
όνομα διαγράφηκε απ ό το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του π αρόντο Νόμου.
(3)

(α) Αντίγραφο του ενημερωμένου Μητρώου, π ου φέρει την υπ ογραφή του
Εφόρου, δημοσιεύεται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατία μέσα
σε ένα (1) χρόνο απ ό την ημερομηνία έναρξη τη ισχύο του π αρόντο
Νόμου και μετέπ ειτα κατά τον ίανουάριο κάθε χρόνου.
(β) Η δημοσίευση του αντιγράφου του Μητρώου απ οτελεί εκ π ρώτη όψεω
απ όδειξη ότι τα κατονομαζόμενα σε αυτό π ρόσωπ α είναι εγγεγραμμένοι
τεχνολόγοι ακτινολόγοι ή εγγεγραμμένοι τεχνολόγοι ακτινοθεραπ ευτέ και
η απ ουσία του ονόματο οπ οιουδήπ οτε π ροσώπ ου απ ό το εν λόγω
Μητρώο απ οτελεί εκ π ρώτη όψεω απ όδειξη ότι το π ρόσωπ ο αυτό δεν
είναι εγγεγραμμένο
τεχνολόγο
ακτινολόγο
ή εγγεγραμμένο
τεχνολόγο ακτινοθεραπ ευτή δυνάμει των διατάξεων του π αρόντο
Νόμου.

Προσόντα για
εγγραφή στο
Μητρώο.

7.-(1) Οπ οιοδήπ οτε π ρόσωπ ο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή
του καθορισμένου τέλου , αν ικανοπ οιεί το Συμβούλιο ότι (α) (ί) είναι π ολίτη τη Δημοκρατία ή σύζυγο ή τέκνο π ολίτη τη
Δημοκρατία και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή
(ϋ) είναι π ολίτη κράτου μέλου ή μέλο τη οικογένεια του και έχει
δικαίωμα διαμονή στη Δημοκρατία, όπ ω π ροβλέπ εται στο άρθρο 9
του π ερί του Δικαιώματο των Πολιτών τη Ένωση και των Μελών
των Οικογενειών του να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα
στη Δημοκρατία Νόμου του 2007, και είναι εγγεγραμμένο στο Αρχείο
Πληθυσμού, σύμφωνα με το άρθρο 10 του π ερί του Δικαιώματο των
Πολιτών τη Ένωση και των Μελών των Οικογενειών του να
Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου του
2007(β) κατέχει π ιστοπ οιητικό υγεία
Συλλόγου·

απ ό μέλο

του Παγκύπ ριου ιατρικού

(γ) έχει συμπ ληρώσει το εικοστό π ρώτο έτο τη ηλικία του(δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οπ οίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή
έλλειψη τιμιότητα -
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(ε)

είναι κάτοχο π τυχίου π ανεπ ιστημίου ή ανώτατου εκπ αιδευτικού
ιδρύματο ανάλογου επ ιπ έδου, τριετού τουλάχιστον κύκλου φοίτηση ,
στην ακπ νοτεχνολσγία ή ραδιολογία-ακτινολογία ή ακτινοδιαγνωστική
ακτινογραφία ή ακπ νοθεραπ ευτική ακτινογραφία ή ακτινοθεραπ εία,
αναγνωρισμένο απ ό τη χώρα απ όκτηση του και το Κυπ ριακό Συμβούλιο
Αναγνώριση Τίτλων Σπ ουδών.

(2) Ανεξαρτήτω των διατάξεων τη π αραγράφου (ε) του εδαφίου (1), π ρόσωπ ο π ου
υπ οβάλλει αίτηση για εγγραφή εντό έξι (6) μηνών απ ό την έναρξη τη ισχύο του
π αρόντο Νόμου δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του
καθορισμένου τέλου αν:
(α) Κατέχει δίπ λωμα διετού κύκλου σπ ουδών και απ οδεδειγμένα ασκεί το
επ άγγελμα του τεχνολόγου
ακτινολόγου ή
του τεχνολόγου
ακτινοθεραπ ευτή στη Δημοκρατία, ευρισκόμενο σε π λήρη απ ασχόληση
για δύο (2) απ ό τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια ή σε μερική απ ασχόληση
για έξι (6) απ ό τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, ιΐαι π ροσκομίσει στο
Συμβούλιο (ί) π ιστοπ οιημένα αντίγραφα διπ λώματο
ελληνική ή αγγλική γλώσσα·

και άλλων π ροσόντων στην

(Μ) βεβαίωση απ ό τον εργοδότη ή το διευθυντή τη υπ ηρεσία όπ ου
εργοδοτείται ω π ρο την απ ασχόληση, τη χρονική π ερίοδο αυτή τη
απ ασχόληση και το καθεστώ τη απ ασχόληση (ίϋ) βεβαίωση απ ό τι Υπ ηρεσίε Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εισφορέ
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη σχετική χρονική π ερίοδο για
την οπ οία ο αιτούμενο ' δηλώνει ότι εργαζόταν ω τεχνολόγο
ακτινολόγο ή τεχνολόγο ακτινοθεραπ ευτή .
(β) (ί) Κατέχει δίπ λωμα διετού κύκλου σπ ουδών και απ οδεδειγμένα ασκεί
το επ άγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του ακτινολόγου
ακτινοθεραπ ευτή στη Δημοκρατία, ευρισκόμενο
σε π λήρη
απ ασχόληση για διάστημα μικρότερο του ενό (1) χρόνου απ ό τα
τελευταία τέσσερα χρόνια (4) ή σε μερική απ ασχόληση για διάστημα
μικρότερο των έξι (6) χρόνων απ ό τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, και
π ροσκομίσει στο Συμβούλιο (αα)

π ιστοπ οιημένα αντίγραφα διπ λώματο
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα-

και άλλων π ροσόντων

(ββ)

βεβαίωση απ ό τον εργοδότη ή το διευθυντή τη υπ ηρεσία
όπ ου εργοδοτείται ω π ρο την απ ασχόληση, τη χρονική
π ερίοδο αυτή
τη
απ ασχόληση
και το καθεστώ
απ ασχόληση -

(ΥΥ)

βεβαίωση απ ό τι Υπ ηρεσίε Κοινωνικών Ασφαλίσεων γ:α
εισφορέ στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη σχετική
χρονική π ερίοδο για την οπ οία ο αιτούμενο δηλώνει ότι
εργαζόταν ω
τεχνολόγο
ακτινολόγο
ή τεχνολόγο
ακτινοθεραπ ευτή .

(ϋ) Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ζητήσει απ ό το π ρόσωπ ο αυτό κλινική
άσκηση μέχρι και έξι (6) μήνε σε κρατικό ή ιδιωτικό ιατρικό κέντρο.
(γ) (ί) Δεν κατέχει οπ οιοδήπ οτε ακαδημαϊκό π ροσόν αλλά απ οδεδειγμένα
ασκεί το επ άγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του τεχνολόγου
ακτινοθεραπ ευτή στη Δημοκρατία, ευρισκόμενο
σε π λήρη
απ ασχόληση για οκτώ (8) απ ό τα τελευταία δώδεκα (12) χρόνια ή
μερική απ ασχόληση για δέκα (10) απ ό τα τελευταία δώδεκα (12)
χρόνια και π ροσκομίσει ατο Συμβούλιο (αα)

π ιστοπ οιημένα αντίνραφα διπ λώματο και άλλων π ροσόντων
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα*

(ββ)

βεβαίωση απ ό τον εργοδότη ή το διευθυντή τη υπ ηρεσία
όπ ου εργοδοτείται ω π ρο την απ ασχόληση, την χρονική
π ερίοδο αυιή
τη
απ ασχόληση
και το καθεστώ
απ ασχόληση -

(γγ)

βεβαίωση απ ό τι Υπ ηρεσίε Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
εισφορέ στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη σχετική
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χρονική π ερίοδο για την οπ οία ο αιτούμενο δηλώνει ότι
εργαζόταν ω
τεχνολόγο
ακτινολόγο
ή τεχνολόγο
ακτινοθεραπ ευτή .
(ϋ) Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ζητήσει απ ό το π ρόσωπ ο αυτό κλινική
άσκηση μέχρι και έξι (6) μήνε σε κρατικό ή ιδιωτικό ιατρικό κέντρο.

31(1) του 2008.

(3) Για την εγγραφή π ολιτών κρατών μελών στο Μητρώο οι διατάξει του εδαφίου
(1) εφαρμόζονται υ' αυτού τηρουμένων των διατάξεων του π ερί Αναγνώριση των
Επ αγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008.
(4) Ανεξαρτήτω των διατάξεων τη π αραγράφου (α) του εδαφίου (1), το
Υπ ουργικό Συμβούλιο μπ ορεί σε εξαιρετικέ π εριπ τώσει , με εισήγηση του Συμβουλίου,
να επ ιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο π ροσώπ ου το οπ οίο, αν και δεν είναι π ολίτη
τη Δημοκρατία ή κράτου μέλου ή σύζυγο ή τέκνο π ολίτη τη Δημοκρατία ή μέλο
τη οικογένεια π ολίτη κράτου μέλου , κατέχει τα υπ όλοιπ α π ροσόντα, τα οπ οία
αναφέρονται στα εδάφιο (1), για τέτοια π ερίοδο, όπ ω το Υπ ουργικό Συμβούλιο
καθορίζει σε κάθε π ερίπ τωση.

Διαδικασία
εγγραφή οτο
Μητρώο.
Παράρτημα.

8.- (1) Οι αιτήσει για εγγραφή στο Μητρώο υπ οβάλλονται στον Έφορο σύμφωνα με
τον τύπ ο π ου εκτίθεται οτο Παράρτημα, μαζί με τα απ αραίτητα έγγραφα, όπ ω αυτά θα
καθορίζονται στι αιτήσει , και το καθορισμένο απ ό ίο Συμβούλιο τέλο .
(2) Το Συμβούλιο ενημερώνει σε εύλογο χρόνο τον αιτητή για την π αραλαβή τη
αίτηση και εξετάζει και απ οφασίζει για την αίτηση το ταχύτερο δυνατό και κατά το
δυνατό σε διάστημα π ου δεν υπ ερβαίνει του τρει (3) μήνε απ ό την υπ οβολή τη :
Νοείται ότι σε π ερίπ τωση π ου υπ άρχει καθυστέρηση τη εξέταση τη αίτηση απ ό
το Συμβούλιο γία λόγου απ ρόβλεπ των συνθηκών ή άλλων αιτιολογημένων
καταστάσεων ο αιτητή ενημερώνεται ανάλογα αλλά δε θεωρείται ότι απ οκτά απ ό την
καθυστέρηση αυτή δικαίωμα αυτόματη εγγραφή στο Μητρώο.
(3) Ο Έφορο εκτελεί τι απ οφάσει του Συμβουλίου και εγγράφει ατο Μητρώο κάθε
αιτητή ο οπ οίο ικανοπ οίησε το Συμβούλιο ότι κατέχει τα π ροσόντα π ου καθορίζονται
απ ό το άρθρο 7 και με την καταβολή του καθορισμένου τέλου εγγραφή εκδίδει σ'
αυτόν π ιστοπ οιητικό εγγραφή , σύμφωνα με τον καθορισμένο απ ό το Συμβούλιο τύπ ο.
(4) Σε π ερίπ τωση απ όρριψη τη αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο, το τέλο π ου
καταβλήθηκε θεωρείται ω δαπ άνη για την εξέταση τη αίτηση και το Συμβούλιο
συντάσσει αιτιολογημένη απ όφαση και την επ ιδίδει στον ενδιαφερόμενο, ο οπ οίο
δικαιούται να ζητήσει επ ανεξέταση τη αίτηση του υπ οβάλλοντα ενώπ ιον του
Συμβουλίου τι π αραστάσει του εντό δεκαπ έντε (15) ημερών απ ό την ημερομηνία
κοινοπ οίηση τη απ ορριπ τική απ όφαση α' αυτόν, στην π ερίπ τωση αυτή δε το
Συμβούλιο εκδίδει την αιτιολογημένη απ όφαση του κατά το δυνατό εντό ενό (1) μηνό
απ ό την ημερομηνία υπ οβολή των π αραστάσεων.
(5) Σε π ερίπ τωση απ ορριπ τική απ όφαση του Συμβουλίου, ο ενδιαφερόμενο
δικαιούται να π ροσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του
Συντάγματο .

ΜΕΡΟΣ ill - ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Άσκηση του
επ αγγέλματο .

9.-{1) Μετά την π άροδο έξι (6) μηνών απ ό την έναρξη τη ισχύο του π αρόντο Νόμου
και τηρουμένων των διατάξεων αυτού, κανένα π ρόσωπ ο δεν μπ ορεί (α) να ασκεί το επ άγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου
ακτινοθεραπ ευτή ή να απ οκαλεί ή να π ροβάλλει τον εαυτό του ω τεχνολόγο
ακτινολόγο ή τεχνολόγο ιατρική απ εικόνιση ή τεχνολόγο ακτινοθεραπ ευτή ή
(β) να χρησιμοπ οιεί οπ οιοδήπ οτε όνομα, επ ωνυμία ή τίτλο, στον οπ οίο
π εριλαμβάνονται οι λέξει
τεχνολόγο
ακτινολόγο
ή τεχνολόγο
ακτινοθεραπ ευτή ή π αρόμοιε ή π αρεμφερεί λέξει ή
(γ)

να εισπ ράττει ή να διεκδικεί οπ οιαδήπ οτε αμοιβή για υπ ηρεσίε π ου
π ροσφέρθηκαν με την ιδιότητα του ι^ τεχνολόγο ακτινολόγο ή τεχνολόγο
ακτινοθεραπ ευτή ,
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εκτό εάν είναι εγγεγραμμένο τεχνολόγο ακτινολόγο ή εγγεγραμμένο τεχνολόγο
ακτινοθεραπ ευτή και δεν επ ιβλήθηκε σ' αυτό η ττοινή τη διαγραφή απ ό το Μητρώο ή
τη αναστολή τη άδεια ασκήσεω του επ αγγέλματο του τεχνολόγου ακτινολόγου ή
του τεχνολόγου ακτινοθεραπ ευτή.
(2) Κάθε π ρόσωπ ο το οπ οίο π αραβαίνει οπ οιαδήπ οτε απ ό τι διατάξει του εδαφίου
(1) είναι ένοχο π οινικού αδικήματο και σε π ερίπ τωση καταδίκη του υπ όκειται σε
φυλάκιση για χρονικό διάστημα π ου δεν υπ ερβαίνει του έξι (6) μήνε ή σε χρηματική
π οινή π ου δεν υπ ερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και σπ δύο π οινέ μαζί.
Ετήσια άδεια
άσκηση
επ αγγέλματο .

10.-(1) Κανένα εγγεγραμμένο τεχνολόγο ακτινολόγο ή εγγεγραμμένο τεχνολόγο
ακτινοθεραπ ευτή δεν μπ ορεί να ασκεί το επ άγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή
του τεχνολόγου ακτινοθεραπ ευτή, εκτό αν έχει εξασφάλισε! ετήσια άδερα ασκήσεω
επ αγγέλματο στον καθορισμένο απ ό το Συμβούλιο τύπ ο και με την καταβολή τη
καθορισμένη συνδρομή .
(2) Εγγεγραμμένο
τεχνολόγο
ακτινολόγο
ή εγγεγραμμένο
τεχνολόγο
ακτιναθεραπ ευτή π ου ασκεί το επ άγγελμα του χωρί να είναι κάτοχο ετήσια άδεια
π ου να ισχύει κατά το χρόνο τη άσκηση του επ αγγέλματο του π αραπ έμπ εται στο
Πειθαρχικό Συμβούλιο και, ανεξαρτήτω τη απ όφαση αυτού, για την ανανέωση τη
άδεια του καταβάλλονται στο διπ λάσιο τα τέλη εγγραφή .
(3) Η ετήσια άδεια π ου π αραχωρείται δυνάμει του εδαφίου (1) λήγει την 3 1 " ημέρα
του μηνό Δεκεμβρίου του έτου έκδοση τη :
Νοείται ότι το Συμβούλιο μπ ορεί να π αρατείνει την εγγραφή μέχρι ένα (1) μήνα απ ό
την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτου .

Ασκηση
ακτινοδιαγνωστική
ή
α κτινο θ εραπ ευτι κή
ακτινοτεχνολογία
(ακτινογραφία )
μετά απ ό άδεια του
Συμβουλίου.

11. Ανεξάρτητα απ ό π διατάξει του π αρόντο Νόμου, το Συμβούλιο μπ ορεί να
επ ιτρέψει την άσκηση τη ακτινοδιαγνωστική ή ακτιναθεραπ ευτική ακτινοτεχνολογία
(ακτινογραφία ) σε π ρόσωπ ο το οπ οίο επ ισκέπ τεται τη Δημοκρατία για την π αροχή
οπ οιωνδήπ οτε υπ ηρεσιών με την ιδιότητα του ω τεχνολόγου ακτινολόγου
ή
τεχνολόγου ακτινοθεραπ ευτή για τόση π ερίοδο και με τέτοιου όρου όπ ω το
Συμβούλιο απ οφασίζει.

Παροχή υπ ηρεσιών
απ ό π ολίτε
κρατών μελών.

12.-(1) Τεχνολόγο ακτινολόγο ή τεχνολόγο ακτινοθεραπ ευτή π ολίτη κράτου
μέλου ή μέλο τη οικογένεια του, π ου διαμένει και ασκεί το επ άγγελμα τ°υ
τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπ ευτή σε άλλο κράτο μέλο , δύναται
να π αρέχει υπ ηρεσίε τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακπ νοθεραττεΐίτή στη
Δημοκρατία χωρί την υπ οχρέωση κατοχή ετήσια άδεια σύμφωνα με το άρθρο 10
και χωρί την υπ οχρέωση εγγραφή στο Σύλλογο:
Νοείται όπ για την π αροχή υπ ηρεσιών, ω ανωτέρω αναφέρεται, ο ενδιαφερόμενο
π ολίτη κράτου μέλου ή το ενδιαφερόμενο μέλο τη οικογένεια του οφείλει να
π ροσκομίσει στο Συμβούλιο στοιχεία απ ό το κράτο μέλο καταγωγή ή π ροέλευση
του π ου απ οδεικνύουν ότι διαμένει και ασκεί νόμιμα το επ άγγελμα του τεχνολόγου
ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπ ευτή στο κράτο αυτό.
(2) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οπ οίο εγγράφονται οι τεχνολόγοι ακτινολόγοι και
τεχνολόγοι ακτινοθεραπ ευτέ π ου π αρέχουν υπ ηρεσίε δυνάμει του εδαφίου (1), το
οπ οίο δημοσιεύεται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατία κατά το μήνα ίανουάριο
κάθε έτου .
(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), τεχνολόγο ακτινολόγο ή
τεχνολόγο ακτινοθεραπ ευτή ο οπ οίο π αρέχει υπ ηρεσίε δυνάμει του π αρόντο
όρθρου, υπ όκειται σε όλε τι διατάξει του π αρόντο Νόμου.

ΜΕΡΟΣ IV - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πειθαρχικό
Συμβούλιο.

13.-(1) Συνίσταται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση π ειθαρχική εξουσία στου
εγγεγραμμένου
τεχνολόγου
ακτινολόγου
και εγγεγραμμένου
τεχνολόγου
ακτινοθεραπ ευτέ .
(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο απ οτελείται απ ό -
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(α) δύο (2) νομικού λειτουργού π ου υπ οδεικνύονται απ ό το Γενικό Εισαγγελέα
τη Δημοκρατία , ένα (1) εκ των οπ οίων διορίζεται π ρόεδρο του
Πειθαρχικού Συμβουλίου
(β) τέσσερι (4) εγγεγραμμένου τεχνολόγου ακτινολόγου και τεχνολόγου
ακτινοθεραπ ευτέ π ου ασκούν το επ άγγελμα π άνω απ ό δέκα (10) χρόνια, εκ
των οπ οίων τουλάχιστον ο ένα (1) είναι τεχνολόγο ακπ νοθεραπ ευτή , οι
οπ οίοι εκλέγονται απ ό τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.
(3) Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ο νομικό λειτουργό π ου ορίζεται
γι' αυτό απ ό τον Γενικό Εισαγγελέα τη Δημοκρατία , σε π ερίπ τωση δε απ ουσία ή
π ροσωρινού κωλύματο του, καθήκοντα π ροέδρου ασκεί ο έτερο των νομικών
λειτουργών.
(4) Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετή .
(5) Ο π ρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή το μέλο π ου ασκεί καθήκοντα
π ροέδρου και τρία (3) άλλα μέλη απ οτελούν απ αρτία.
(6) Οι απ οφάσει του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά π λειοψηφία, σε
π ερίπ τωση δε ισοψηφία ο π ρόεδρο ή ο π ροεδρεύων τη συνεδρίαση έχει δεύτερη ή
νικώσα ψήφο.
Πειθαρχική
δίωξη.

14. Εγγεγραμμένο
τεχνολόγο
ακτινολόγο
ή εγγεγραμμένο
τεχνολόγο
ακτινοθεραπ ευτή υπ όκειται σε π ειθαρχική δίωξη π ου ασκείται εναντίον του, αν (α) καταδικαστεί απ ό δικαστήριο για αδίκημα π ου ενέχει έλλειψη τιμιότητα ή ηθική
αισχρότητα*
(β) κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, επ έδειξε κατά την άσκηση του
επ αγγέλματο του διαγωγή επ ονείδιστη ή ασυμβίβαστη με το επ άγγελμα του
τεχνολόγου ακτινολόγου ή του τεχνολόγου ακτινοθεραπ ευτή(γ)

Πειθαρχική
έρευνα.

έχει π αραβεί τι υπ οχρεώσει π ου του επ ιβάλλονται απ ό τον π αρόντα Νόμο ή
απ ό του κανονισμού π ου εκδίδονται δυνάμει αυτού.

15.-{1) Κάθε καταγγελία εναντίον εγγεγραμμένου τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου
ακτινοθεραπ ευτή γίνεται στο Συμβούλιο.
(2) Αν καταγγελθεί στο Συμβούλιο ή αν το Συμβούλιο διαπ ιστώσει ότι εγγεγραμμένο
τεχνολόγο ακτινολόγο ή εγγεγραμμένο τεχνολόγο ακτινοθεραπ ευτή δυνατό να έχειδιαπ ράξει π ειθαρχικό αδίκημα, το Συμβούλιο ορίζει μέλο αυτού ω ερευνώντα
λειτουργό για να διεξαγάγει έρευνα.
(3) Ο ερευνών λειτουργό διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο δυνατό και κατά τη
διεξαγωγή τη έρευνα έχει εξουσία να ακούσει οπ οιουσδήπ οτε μάρτυρε ή να λάβει
έγγραφε καταθέσει απ ό οπ οιοδήπ οτε π ρόσωπ ο.
(4) Ο καταγγελθεί εγγεγραμμένο τεχνολόγο ακτινολόγο ή εγγεγραμμένο
τεχνολόγο ακτινοθεραπ ευτή δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπ όθεση και έχει
την ευκαιρία να ακουστεί.
(5) Μετά τη συμπ λήρωση τη έρευνα , ο ερευνών λειτουργό
υπ οβάλλει την
έκθεση στο Συμβούλιο, το οπ οίο απ οφασίζει κατά π άσο μπ ορεί να διατυπ ωθεί
π ειθαρχική κατηγορία κατά του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπ ευτή
π ου έχει καταγγελθεί και, σε π ερίπ τωση καταφατική απ όφαση , π ροβαίνει στη
διατύπ ωση τη κατηγορία και π αραπ έμπ ει την υπ όθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Πειθαρχική
διαδικασία.

16.-(1) Μέσα σε δύο (2) εβδομάδε απ ό την ημερομηνία λήψη τη π ειθαρχική
κατηγορία απ ό το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αυτό καλεί ενώπ ιον του τον εγγεγραμμένο
τεχνολόγο ακτινολόγο ή τεχνολόγο ακτινοθεραπ ευτή π ου έχει καταγγελθεί
π αραδίδοντα του το κατηγορητήριο και αντίγραφο των καταθέσεων και μαρτυριών και
ορίζει ημέρα και ώρα ακρόαση .
(2) Η εκδίκαση τη υπ όθεση απ ό το Πειθαρχικό Συμβούλιο διεξάγεται, τηρουμένων
των αναλογιών, με τον ίδιο τρόπ ο όπ ω διεξόνεται η ακρόαση π οινική υπ όθεση π ου
εκδικάζεται συνοπ τικά:
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Νοείται ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να απ οδεχτεί οπ οιανδήπ οτε
μαρτυρία, έστω και αν αυτή δε θα γινόταν δεκτή σε π οινική διαδικασία.
(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να (α) καλεί μάρτυρε και να απ αιτεί την π ροσέλευση αυτών και την π ροσέλευση του
καταγγελθέντο , σύμφωνα με τη διαδικασία π ου τηρείται σε συνοπ τικέ δίκε ·
(β) απ αιτεί π ροσαγωγή κάθε εγγράφου π ου σχετίζεται με την κατηγορία.
(4) Κάθε απ όφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου π ρέπ ει να είναι αιτιολογημένη και να
υπ ογράφεται απ ό τον π ρόεδρο του.
Πειθαρχικέ
π οινέ .

17,-(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε π ερίπ τωση π ου κρίνει τον καταγγελθέντα ένοχο
π ειθαρχικού αδικήματο , μπ ορεί να επ ιβάλει σ' αυτόν μία απ ό τι ακόλουθε π οινέ :
(α) Προφορική ή έγγραφη επ ίπ ληξη(β) καταβολή ω διοικητικό π ρόστιμο χρηματικού π οσού π ου δεν υπ ερβαίνει τα
χίλια ευρώ (€1.000)·
(γ) αναστολή τη
άδεια
ασκήσεω
του επ αγγέλματο του τεχνολόγου
ακτινολόγου ή του τεχνολόγου ακτινοθεραπ ευτή για χρονική π ερίοδο την
οπ οία το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει π ρέπ ουσα, π ου να μην υπ ερβαίνει
όμω τα δυο (2) χρόνια(δ) διαγραφή του ονόματο του απ ό το Μητρώο και στέρηση τη δυνατότητα
επ ανεγγραφή του ο' αυτό.
(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπ ορεί να εκδώσει διάταγμα για την καταβολή των
εξόδων τη ενώπ ιον του π ειθαρχική διαδικασία .
(3) Κάθε π οσό π ου καταβάλλεται δυνάμει τη π αραγράφου (β) του εδαφίου (1)
κατατίθεται στο ταμείο του Συμβουλίου.
ΜΕΡΟΣ V - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤίΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Παγκύπ ριο
Σύλλογο
Εγγεγραμμένων
Τεχνολόγων
Ακτινολόγων και
Τεχνολόγων
Ακτινοθεραπ ευτών.

18. Ιδρύεται Πσγκύπ ριο Σύλλογο Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και
Ακτινοθεραπ ευτών, με μέλη όλου ανεξαιρέτω του εγγεγραμμένου τεχνολόγου
ακτινολόγου
και όλου
ανεξαιρέτω
του
εγγεγραμμένου
τεχνολόγου
ακτινοθεραπ ευτέ π ου ασκούν το επ άγγελμα στη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των
τεχνολόγων ακτινολόγων και τεχνολόγων ακτινοθεραπ ευτών π ου βρίσκονται στην
Δημοκρατία για π αροχή υπ ηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 12.

Τακτική γενική
συνέλευση του
Συλλόγου.

19.-(1) Ο γενικό διευθυντή του Υπ ουργείου Υγεία , μέσα σε έξι (6) μήνε απ ό την
έναρξη τη ισχύο του π αρόντο Νόμου, και μετέπ ειτα ο π ρόεδρο του διοικητικού
συμβουλίου του Συλλόγου, όχι αργότερα απ ό την 31 Π Ιανουαρίου κάθε έτου ,
συγκαλούν τακτική γενική συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων μελών π ου ασκούν το
επ άγγελμα στη Δημοκρατία, σε χρόνο και τόπ ο π ου καθορίζονται απ ό αυτού .
(2) Για του σκοπ ού τη γενική συνέλευση π ου συγκαλείται δυνάμει του εδαφίου
(1), απ οστέλλεται σε όλα τα π ρόσωπ α π ου δικαιούνται να π αραστούν σ' αυτή και να
ψηφίσουν, το αργότερο δεκατέσσερι - (14) ημέρε π ριν απ ό την ημερομηνία τη εν
λόγω συνέλευση , π ρόσκληση η οπ οία αναφέρει τον τόπ ο και το χρόνο τη συνέλευση
αυτή :
Νοείται ότι, αντί τη απ οστολή π ροσκλήσεω π ου αναφέρεται π ιο π άνω, δύναται
να γίνει δημοσίευση σε δυο (2) τουλάχιστον π ρωινέ ημερήσιε εφημερίδε .
(3) Ο π ρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου ή σε π ερίπ τωση
απ ουσία ή κωλύματο του ή λόγω μη υπ άρχοντο π ροέδρου, μέλο π ου ορίζεται απ ό
τη γενική συνέλευση π ροεδρεύει τη συνέλευση .
(4) Το τριάντα τοι εκατό (30%) του συνόλου των μελών π ου είναι εγγεγραμμένα στο
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Σύλλογο και έχουν π ληρωμένε τι συνδρομέ του απ οτελεί απ αρτία:
Νοείται ότι, αν μέσα σε μισή ώρα απ ό την καθορισμένη ώρα έναρξη τη γενική
συνέλευση δε σχηματισθεί απ αρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για μίση ώρα, την ίδια
μέρα και στον ίδιο τόπ ο, οπ ότε οπ οιοσδήπ οτε αριθμό π αρόντων μελών, ω ανωτέρω
αναφέρεται, συνιστούν απ αρτία.
(5)Οι απ οφάσει για όλα τα δέματα τη γενική συνέλευση λαμβάνονται με
π λειοψηφία των π αρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε π ερίπ τωση δε ισοψηφία ο
π ρόεδρο τη συνέλευση έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
(6)Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου π ροβαίνει, μεταξύ άλλων, στην
εκλογή(α) επ τά {7) εγγεγραμμένων τεχνολόγων ακτινολόγων και εγγεγραμμένων
τεχνολόγων ακτινοθεραπ ευτών, π ου θα απ οτελούν το διοικητικό συμβούλιο
του Συλλόγου, εκ των οπ οίων οι δύο (2) τουλάχιστον είναι εγγεγραμμένοι
τεχνολόγοι ακτινοθεραπ ευτέ (β)

τεσσάρων (4) μελών του Συλλόγου, για να εκπ ροσωπ ούν το Σύλλογο στο
Συμβούλιο:

Νοείται ότι σε π ερίπ τωση π ου κενούται με οπ οιοδήπ οτε τρόπ ο θέση μέλου στο
Συμβούλιο, το οπ οίο έχει υπ οδειχθεί δυνάμει τη ω άνω π αραγράφου (β), το διοικητικό
συμβούλιο του Συλλόγου υπ οβάλλει π ρο τον Υπ ουργό για διορισμό στη θέση αυτή το
μέλο π ου ήταν επ ιλαχών κατά την π ιο π άνω εκλογή, τη ίδια ειδικότητα με το μέλο
του οπ οίου κενώθηκε η θέση, για να κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη τη θητεία του
μέλου στη θέση του οπ οίου διορίστηκε:
Νοείται π εραιτέρω ότι, σε π ερίπ τωση π ου δεν υπ άρχει τέτοιο επ ιλαχών μέλο , το
διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου υπ οβάλλει π ρο τον Υπ ουργό για διορισμό στη
θέση αυτή, π ρόσωπ ο εγγεγραμμένο στο Σύλλογο π ου είναι τη ίδια ειδικότητα με το
μέλο του οπ οίου κενώθηκε η θέση, για να κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη τη θητεία
του μέλου στη θέση του οπ οίου διορίστηκε.
Διαδικασία και
λήψη απ οφάσεων
απ ό το διοικητικό
συμβούλιο του
Συλλόγου.

20.-(1) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετή .

(2) Το διοικητικά συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγει μεταξύ των μελών του τον
π ρόεδρο, τον αντιπ ρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία του Συλλόγου.
(3) Ο π ρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου συγκαλεί τι συνεδριάσει του
συμβουλίου οπ οτεδήπ οτε το κρίνει σκόπ ιμο ή υπ οχρεωτικά μετά απ ό γραπ τό αίτημα
τριών (3) τουλάχιστο μελών του, στο οπ οίο καθορίζονται οι σκοπ οί τη συνεδρίαση ,
και π ροεδρεύει των συνεδριάσεων στι οπ οίε π αρευρίσκεται, ενώ, αν απ ουσιάζει ή
κωλύεται, π ροεδρεύει ο αντιπ ρόεδρο και, σε π ερίπ τωση απ ουσία ή κωλύματο του
αντιπ ροέδρου, τα π αρόντα μέλη εκλέγουν ένα απ ό αυτά, για να π ροεδρεύει.
(4) Πέντε (5) μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου απ οτελούν απ αρτία.
(5) Οι απ οφάσει του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται κατά π λειοψηφία των
π αρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε π ερίπ τωση δε ισοψηφία ο π ροεδρεύων τη
συνεδρίαση έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
(6) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ρυθμίζει με εσωτερικού κανονισμού ,
μεταξύ άλλων, τι αρμοδιότητε των μελών του, τη λειτουργία του και τη διαδικασία π ου
ακολουθείται στι συνεδριάσει του διοικητικού συμβουλίου και στι γενικέ συνελεύσει
του Συλλόγου.
Έκτακτη γενική
συνέλευση.

21.-(1}Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του
Συλλόγου, όπ οτε το κρίνει σκόπ ιμο ή υπ οχρεωτικά μετά απ ό γραπ τό αίτημα του ενό
τετάρτου (1/4) των μελών π ου είναι εγγεγραμμένα στο Σύλλογο και έχουν π ληρωμένε
τι συνδρομέ του .
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(2) Το αίτημα π ου υπ οβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) εκθέτει το σκοπ ό τη
συνέλευση και υπ ογράφεται απ ό αυτού π ου το υπ έβαλαν.
(3) Αν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μέσα σε τριάντα (30) ημέρε απ ό την
υπ οβολή του αιτήματο , σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), δε συγκαλέσει έκτακτη
γενική συνέλευση, τριάντα (30) απ ό τα μέλη του Συλλόγου π ου υπ έβαλαν το αίτημα
δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.
(4) Οι διατάξει των εδαφίων (2) και (3), του εδαφίου (4), εξαιρουμένη τη
επ ιφύλαξη του, και του εδαφίου (5) του άρθρου 19, εφαρμόζονται τηρουμένων των
αναλογιών, για κάθε γενική συνέλευση η οπ οία συγκαλείταί δυνάμει του π αρόντο
άρθρου.
(5) Αν μέσα σε μισή ώρα απ ό την καθορισμένη ώρα έναρξη τη έκτακτη γενική
συνέλευση δε σχηματιστεί απ αρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται.
Συνδρομή στο
Σύλλογο,

22.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να επ ιβάλει στα εγγεγραμμένα
μέλη ετήσια συνδρομή, το ύψο τη οπ οία καθορίζεται απ ό την τακτική γενική
συνέλευση,
(2) Η συνδρομή π ου είναι π ληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να
διεκδικηθεί απ ό το Σύλλογο με αγωγή και να εισπ ραχθεί ω χρέο οφειλόμενο π ρο το
διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου.
(3) Εγγεγραμμένο μέλο του Συλλόγου δε δικαιούται να π ροσέλθει σε οπ οιαδήπ οτε
συνέλευση του Συλλόγου ή να είναι υπ οψήφιο για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο του
Συλλόγου, εκτό αν καταβάλει π ροηγουμένω τη δυνάμει του π αρόντο Νόμου
π ληρωτέα συνδρομή.

Εξουσίε του
διοικητικού
συμβουλίου του
Συλλόγου.

23. Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εξετάζει όλα τα θέματα π ου άπ τονται του
επ αγγέλματο του εγγεγραμμένου τεχνολόγου ακτινολόγου και εγγεγραμμένου
τεχνολόγου ακτινοθεραπ ευτή και π ροβαίνει σε ενέργειε τι οπ οίε θεωρεί σκόπ ιμε
και χωρί επ ηρεασμό τη γενικότητα τη διάταξη αυτή , έχει τι ακόλουθε εξουσίε :
(α) Να π ροωθεί και να π ροστατεύει το κύρο του επ αγγέλματο ·
(β) να καταρτίζει επ ιτροπ έ για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του(γ)

να μεριμνά για την π ροαγωγή και βελτίωση του επ ιπ έδου τη διαγνωστική
και θεραπ ευτική ακτινοτεχνολογία (ακτινογραφία ) στη Δημοκρατία-

(δ) να επ ιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογία και να εξετάζει και να υπ οβάλλει
εισηγήσει αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία π ου ρυθμίζει την άσκηση
του επ αγγέλματο του τεχνολόγου ακτινολόγου και του τεχνολόγου
ακτινοθεραπ ευτή(ε)

να ασκεί τη διαχείριση τη π εριουσία του Συλλόγου •

(ζ)

να εκδίδει ταυτότητα μέλου του Συλλόγου.
ΜΕΡΟΣ VI - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δόλιε ή
εσφαλμένε
καταχωρήσει .

24. Κάθε καταχώρηση στο Μητρώο, η οπ οία απ οδεικνύεται π ρο ικανοπ οίηση του
Συμβουλίου ότι επ ιτεύχθηκε με δόλο ή ψευδεί π αραστάσει διαγράφεται κα: κάθε
καταχώρηση π ου απ οδεικνύεται ω εσφαλμένη διορθώνεται:
Νοείται ότι σημείωση αναφορικά με του λόγου κάθε τέτοια
διόρθωση τίθεται στο Μητρώο και υπ ογράφεται απ ό τον Πρόεδρο.

Ποινικά αδικήματα
και π οινέ .

διαγραφή

ή

25. Οπ οιοδήπ οτε π ρόσωπ ο το οπ οίο (α) με ψευδεί ή δόλιε π αραστάσει π ροκαλεί ή π ροσπ αθεί να π ροκαλέσει την
εγγραφή του ή την εγγραφή οπ οιουδήπ οτε άλλου π ροσώπ ου στο Μητρώο(β) εσκεμμένα και ψευδώ π αρουσιάζεται ω εγγεγραμμένο
τεχνολόγο
ακτινολόγο ή εγγεγραμμένο τεχνολόγο ακτινοθεραπ ευτή ή λαμβάνει ή
χρησιμοπ οιεί οπ οιοδήπ οτε τίτλο, όνομα, χαρακτηρισμό ή π ροσθήκη με
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απ οτέλεσμα να μπ ορεί να συναχθεί το λανθασμένο συμπ έρασμα ότι είναι
εγγεγραμμένο
τεχνολόγο
ακτινολόγο
ή εγγεγραμμένο
τεχνολόγο
ακτινοδεραπ ευτή (γ)

ασκεί ή μετέρχεται την ακτινογραφία ακτινοδιαγνωστική ή την ακτινογραφία
ακπ νοΘεραπ εία κατά π αράβαση των διατάξεων του π αρόντο Νόμου-

{δ)

ασκεί το επ άγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου
ακτινοθεραπ ευτή, ενώ του απ αγορεύτηκε η άσκηση του επ αγγέλματο ,

είναι ένοχο π οινικού αδικήματο και υπ όκειται σε φυλάκιση π ου δεν υπ ερβαίνει τον ένα
(1) χρόνο ή σε χρηματική π οινή π ου δεν υπ ερβαίνει το π οσό των π έντε χιλιάδων ευρώ
(€5.000) ή και στι δυο π οινέ μαζί.
Έκδοση
κανονισμών.

26.-(1) Το Υπ ουργικό Συμβούλιο, έπ ειτα ;τό εισήγηση του Συμβουλίου, δύναται να
εκδίδει κανονισμού π ου δημοσιεύονται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατία ψα
τη ρύθμιση κάθε Θέματο , το οπ οίο δυνάμει του π αρόντο Νόμου χρειάζεται να
καθοριστεί ή είναι δεκτικό καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του
π αρόντο Νόμου.
(2) Χωρί επ ηρεασμό τη γενικότητα των διατάξεων του εδαφίου (1), κανονισμοί
π ου εκδίδονται δυνάμει του π αρόντο άρθρου δύναται να (α) ρυθμίζουν την δεοντολογία του επ αγγέλματο
και του τεχνολόγου ακτινοθεραπ ευτή-

Έναρξη τη ισχύο
του π αρόντο
Νόμου.

του τεχνολόγου ακτινολόγου

(β)

καθορίζουν τα τέλη π ου π ροβλέπ ονται απ ό τον π αρόντα Νόμο-

(γ)

π ρονοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επ ιπ έδου του επ αγγέλματο του
τεχνολόγου ακτινολόγου και του τεχνολόγου ακτινοθεραπ ευτή στη
Δημοκρατία.

27. Ο π αρών Νόμο τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία π ου καθορίζεται απ ό το Υπ ουργικό
Συμβούλιο με γνωστοπ οίηση του π ου δημοσιεύεται αιην Επ ίσημη Εφημερίδα τη
Δημοκρατία .

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυ μο:
Αριθμό Πολιτική Ταυτότητα :
Αριθμό Διαβατηρίου:
Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
Τόπο Γέννηση :
Υπηκοότητα:

Πρόσφατη
Φωτογραφία
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Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Οδό :
Ταχ. Κώδικα :
Τηλέφωνο Οικία :
Τηλέφωνο Κινητό:
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:
Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνση

ή τηλεφώνου πρέπει να γνωοτοποιειται αμέσω

στο Συμβούλιο.

Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δηλώστε τα ακαδημαϊκά σα προσόντα μέχρι σήμερα, αρχίζοντα με τα πιο πρόσφατα.
(Μπορείτε να αντιγράψετε όσε σειρέ του πίνακα χρειάζεστε).
Ανώτερη / Ανώτατη
Εκπαίδευση

Σχολή / Πανεπιστήμιο

Ημερομηνία Αποφοίτηση

Λ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
Δηλώστε την κύρια απασχόληση σα από την συμπλήρωση τη εκπαίδευση σα μέχρι σήμερα, αρχίζοντα
με τη ΣΗΜΕΡΙΝΗ σα εργασία.

1. Οργανισμό / Εργοδότη
νομα:
Διεύθυνση:
Τίτλο :
Σύντομη περιγραφή καθηκόντων:

Από(Μήνα / το ):

Μέχρι(Μήνα / το ):

2. Οργανισμό / Εργοδότη
νομα:
Διεύθυνση:
Τίτλο :

Από{Μήνα / το ):

Μέχρι(Μήνα ΓΕτο ):

Από(Μήνα /'Ετο ):

Μέχρι(Μήνα /'Ετο ):

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων:
3. Οργανισμό / Εργοδότη
νομα:
Διεύθυνση:
Τίτλο :
Σύντομη περιγραφή καθηκόντων:

Ε. ΕΪΪΙΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ϊ.
2.
3.
4.

Πιστοποιητικό Γεννήσεω .
Πτυχίο/α Ανώτερων/Ανωτάτων Σπουδών.
Πιστοποιητικό υγεία από μέλο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.
Πιστοποιητικό ότι ο αιτητη δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα ή
έλλειψη τιμιότητα .
5. Για υποψήφιου οι οποίοι δεν είναι πολίτε τη Δημοκρατία θα πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο
του πιστοποιητικού γάμου με πολίτη τη Δημοκρατία .
6. Πιστοποιητικά παρακολούθηση συνεχού εκπαίδευση .

Ζ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των προνοιών του περί Εγγραφή Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων
Ακτινοθεραπευτών Νόμου, ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσα πιο πάνω είναι αληθή και ότι συγκατατίθεμαι
όπω τα στοιχεία αυτά κοινοποιηθούν στι αρμόδιε αρχέ άλλου κράτου μέλου αν αυτό καταστεί
αναγκαίο.

Υπογραφή Αιτητή / Αιτήτρια

Ημερομηνία Υποβολή

Ε.Ε.Παρ. 1(1)
Αρ. 4272, 4.3.2011
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Ν. 24(Ι)/2011

Ο π ερί Δημόσ ια Ε κπ αιδευτική Υπ ηρεσία (Τροπ οπ οιητικό ) (Αρ. 2) Νόμο του 2011 εκδίδεται με δημοαίευση
σ την Επ ίσημη Εφημερίδα τη Κυπ ριακή Δημοκρατία σ ύμφω να με το Άρθρο 52 του Σ υντάγματο .
Αριθμό

24(1} του 2011

Η Βουλή των Αντιπ ροσώπ ων ψηφίζει ω ακολούθω :
Συνοπ τικό

1.

Ο π αρών Νόμο

θα αναφέρεται ω

τίτλο .

Εκπ αιδευτική Υπ ηρεσία (Τροπ οπ οιητικό ) (Αρ. 2} Νόμο του 2011

10 του 1969

και θα διαβάζεται μαζί με του

67 του 1978

Υπ ηρεσία

53 του 1979

αναφέρονται ω

«ο βασικό

π αρών

θα αναφέρονται

4 του 1985
100 του 1985
168 του 1986
65 του 1987
129 του 1987
157 του 1987
162 του 1987
180 του 1987
245 του 1987
76 του 1988
107 του 1988
234 του 1988
105 του 1990
135 του 1991
151 του 1991
251 του 1991
12 του 1992
50(1) του 1992
78(1) του 1992
80(Ι)του 1992
81 (Ι) του 1992
116(1) του 1992
40(Ι)του 1993
46(f) του 1993

Νόμου

Νόμο

ο π ερί

π ερί Δημόσια

του 1969 έω

Δημόσια

Εκπ αιδευτική

2011 {π ου στο εξή

νόμο ») και ο βασικό
μαζί ω

νόμο

οι π ερί

θα
και ο

Δημόσια

Εκπ αιδευτική Υπ ηρεσία Νόμοι του 1969 έω (Αρ. 2) του 2011.
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36(1) του 2007
52(ί) του 2007
84(1) του 2008
21(1) του 2010
93(1} του 2010
Ζ\(ι)του2011.

Τροπ οπ οίηση του

2.

Το άρθρο 35Β του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με την

άρθρου 35Β του

αντικατάσταση

βασικού νόμου.

π αράγραφο (γ) του εδαφίου (4) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την

τη

τελεία

στο

τέλο

τη

επ ιφύλαξη

στην

π ροσθήκη, αμέσω μετά, τη ακόλουθη νέα επ ιφύλαξη :
«Νοείται π εραιτέρω ότι στου άρρενε υπ οψηφίου χορηγείται,
μόνο μία φορά για σκοπ ού π ροαγωγή στην αμέσω επ όμενη θέση
π ροαγωγή , ένα δωδέκατο τη
μήνα υπ ηρεσία

μονάδα

για κάθε συμπ ληρωμένο

στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο η

τρει

μονάδε , νοουμένου ότι θα υπ οβάλουν στην Επ ιτροπ ή σχετικό
π ιστοπ οιητικό εντό τη π ροθεσμία υπ οβολή αιτήσεων.».

Ε.Ε.ΙΊαρ. 1(1)
Αρ. 4272, 4.3.2011
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Ν. 25(Ι)/2011

Ο π ερί τη Διαδικασία Πρόσληψη Ερνοδοτουμενων Καθορισμένη Διάρκεια στη Δημόσια Υπ ηρεσία και
για άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη Κυπ ριακή
Δημοκρατία σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο .
Αριθμό 25(ί) του 2011

Ο ΠΕΡϊ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
Η Βουλή των Αντιπ ροσώπ ων ψηφίζει ω ακολούθω :
Συνοπ τικό
τίτλο .

1.
Ο π αρών Νόμο θα αναφέρεται ω ο π ερί τη Διαδικασία Πρόσληψη
Εργοδοτουμένων Καθορισμένη Διάρκεια στη Δημοσία Υπ ηρεσία και για
άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2011.

Ερμηνεία.

2.
Στον π αρόντα Νόμο, εκτό αν απ ό το κείμενο π ροκύπ τει διαφορετική
έννοια«Δημόσια Υπ ηρεσία» σημαίνει υπ ηρεσία υπ αγόμενη στη
Δημοκρατία, αλλά δεν π εριλαμβάνει υπ ηρεσία στο Στρατό, στην
Εθνική Φρουρά, στην Αστυνομία και στην Εκπ αιδευτική Υπ ηρεσία.
«Επ ιτροπ ή» σημαίνει την ειδική τριμελή επ ιτροπ ή π ου συστήνεται
με βάση τι διατάξει του εδαφίου (1) του άρθρου 4-

98(ί) του 2003
13(1} του 2007.

«εργοδοτούμενο καθορισμένη διάρκεια » σημαίνει, τηρουμένων
των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 7, τον εργοδοτούμενο
π ου π ροσλαμβάνεται με σύμβαση απ ασχόληση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, υπ αγορευόμενη απ ό αντικειμενικού λόγου ,
μέσα στα π λαίσια του άρθρου 7 του π ερί Εργοδοτουμένων με
Εργασία
Ορισμένου
Χρόνου
(Απ αγόρευση
Δυσμενού
Μεταχείριση ) Νόμου και ειδικότερα:
(α) Για χρονική διάρκεια έξ: κατ' ανώτατο όριο μηνών για την
εκτέλεση εργασία π ου δικαιολογεί την ορισμένη χρονική
διάρκεια τη σύμβαση , για κάλυψη ανάγκη π ροσωρινή
φύσεω .
(β)

Για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου τακτή π ροθεσμία
π ου τερματίζεται αυτοδικαίω
την ημερομηνία π ου
καθορίζεται στη σχετική σύμβαση.

(γ)

Πα χρονική π ερίοδο π ου δεν υπ ερβαίνει τα δύο έτη για
κάλυψη συγκεκριμένη ανάγκη π ροσωρινή φύση π ου
π ροκύπ τει αναφορικά με υφιστάμενη κενή μη εναλλάξιμη
θέση στο Υπ ουργείο Υγεία , στο Παιδοογκολογικό Τμήμα
(Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσία ), στο Μεταμοσχευτικό
Τμήμα, στο Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου
Λευκωσία , στο Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου
Λεμεσού, στι Υπ ηρεσίε Κοινωνική
Ευημερία
του
Υπ ουργείου Εργασία και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο
Τμήμα Εργασία του Υπ ουργείου Εργασία και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του
Υπ ουργείου Εργασία- και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπ ουργείου Εργασία και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπ ουργείο Παιδεία και
Πολιτισμού (Εκπ αιδευτικοί Ψυχολόγοι κα) Επ ιμελητέ ), στο
Τμήμα Φυλακών του Υπ ουργείου Δικαιοσύνη
και
Δημοσία Τάξεω , στο Τμήμα Πολιτική Αεροπ ορία
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(Βοηθοί Λειτουργοί Αεροπ ορικών Κινήσεων), στην
Ελεγκτική Υπ ηρεσία, στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπ ηρεσιών
και σε κάθε άλλο Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπ ηρεσία:
Νοείται ότι οι συμβάσει π ου θα συναφθούν απ ό την
ημερομηνία έναοξη τη ισχύο του π αρόντο Νόμου και σε
στάδιο π ρογενέστερο τη 31η Δεκεμβρίου 2012 θα έχουν
ημερομηνία λήξη
την ημερομηνία αυτή, ενώ οι
συναφθείσόμενε
μετά απ ό την ημερομηνία αυτή
-συμβάσει , θα λήγουν στο τέλο κάθε διετία , αρχή
γενομένη την 31 η Δεκεμβρίου 2014.
«κράτο μέλο » σημαίνει κράτο μέλο τη Ευρωπ αϊκή Ένωση
και π εριλαμβάνει τα κράτη π ου απ οτελούν συμβαλλόμενα μέρη
στη Συμφωνία για τον Ευρωπ αϊκό Οικονομικό Χώρο και την
Ελβετία«Υπ ουργείο»
π εριλαμβάνει:

για

του

σκοπ ού

του

π αρόντο

Νόμου

(α) Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπ ηρεσία- και
(β)

Διαδικασία
διαπ ίστωση
αναγκών για την
π ρόσληψη
εργοδότου μ εν ων
καθορισμένη
διάρκεια .
108(1) του 1995
21(1) του 1996
52(1} του 1997
78(1) του 1997
82(f) του 1997
105(1) του 1997
106(1) του 1997
52(1) του 1998
64(Ι)του 1998
74(Ι)του 1998
95(Ι)του 1998
52(1) του 1999
67(f) του 1999
98(1) του 1999
114(1) του 1999
136(1) του 1999
138(1) του 1999
54(1) του 2000
71(1) του 2000
123(1) του 2000
172(1) του 2000

το Τμήμα Δημόσια Διοίκηση και Προσωπ ικού αναφορικά
με την
κάλυψη
αναγκών
σε
εργοδοτούμενου
καθορισμένη διάρκεια για σκοπ ού εκτέλεση διοικητικών
και γραφειακών καθηκόντων.

3.-(1) Για την αντιμετώπ ιση των αναγκών σε π ροσωπ ικό π ου εκάστοτε
π ροκύπ τουν στη Δημόσια Υπ ηρεσία, χρησιμοπ οιούνται απ ό το οικείο
Υπ ουργείο κατά π ροτεραιότητα οι υπ ηρετούντε μόνιμοι υπ άλληλοι, οι
εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου και οι έκτακτοι υπ άλληλοι π ου υπ ηρετούν
με βάση του π ερί τη Διαδικασία Πρόσληψη Έκτακτων Υπ αλλήλων στη
Δημόσια και Εκπ αιδευτική Υπ ηρεσία Νόμου , και μόνον εφόσον π ροκύπ τει
συγκεκριμένη ανάγκη π ροσωρινή φύσεω ή ανάγκη εκτέλεση έργου
τακτή π ροθεσμία ή και άλλη συγκεκριμένη ανάγκη π ροσωρινή φύσεω
λόγω ύπ αρξη κενή θέση στι π εριπ τώσει π ου καθορίζονται στην
π αράγραφο (γ) του άρθρου 2 π ιο π άνω, ακολουθείται η διαδικασία
π ρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένη διάρκεια π ου π ροβλέπ εται
στον π αρόντα Νόμο.
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174(1) του 2000
35(f) του 2001
152(ί) του 2001
181(ί) του 2003
246(1) του 2004
250(0 του 2004
251(0 του 2004
26(ΐ)του2011.
(2){α)

Το Υπ ουργικό Συμβούλιο με απ όφαση του καθορίζει στην αρχή
κάθε έτου , το συνολικό ανώτατο αριθμό εργοδοτουμένων
καθορισμένη διάρκεια π ου είναι δυνατό να π ροσληφθούν κατά
τη διάρκεια του έτου ανά Υπ ουργείο:
Νοείται ότι η π ρόταση π ρο το Υπ ουργικό Συμβούλιο
υπ οβάλλεται απ ό το οικείο Υπ ουργείο και σ'
αυτήν
π εριλαμβάνονται οι απ όψει του Τμήματο Δημόσια Διοίκηση και
Προσωπ ικού.

(β) Το Υπ ουργείο, στο οπ οίο υπ άρχει ανάγκη απ ασχόληση
εργοδοτουμένων
καθορισμένη
διάρκεια
υπ οβάλλει
στο
Υπ ουργικό Συμβούλιο κατάλληλα αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη
π ρόταση για κάθε π ερίπ τωση π ρόσληψη
εργοδοτουμένων
καθορισμένη διάρκεια , στην οπ οία π εριλαμβάνονται οι απ όψει
του Τμήματο Δημόσια Διοίκηση και Προσωπ ικού:
Νοείται ότι, καμιά π ρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένη
διάρκεια δεν επ ιτρέπ εται στην π ερίπ τωση π ου το Τμήμα
Δημόσια Διοίκηση και Προσωπ ικού κρίνει ότι η υπ άρχουσα
ανάγκη μπ ορεί να καλυφθεί απ ό ήδη υπ ηρετούντε μόνιμου
υπ αλλήλου ή απ ό εργοδοτούμενου αορίστου χρόνου ή απ ό
έκτακτου υπ αλλήλου :
Νοείται π εραιτέρω ότι, καμία π ρόσληψη εργοδοτουμένων
καθορισμένη διάρκεια δεν επ ιτρέπ εται έναντι κενών θέσεων, με
εξαίρεση τι π εριπ τώσει π ου καθορίζονται στην π αράγραφο (γ)
του άρθρου 2.
(3)(α)

Σε π ερίπ τωση π ου το Υπ ουργικό Συμβούλιο εγκρίνει εν όλω ή εν
μέρει την π ρόταση π ου υπ οβάλλεται βάσει του εδαφίου (2) του
π αρόντο άρθρου, εξουσιοδοτεί τον οικείο Υπ ουργό να καταθέσει
κατάλληλα τεκμηριωμένο αιτιολογικό σημείωμα στη Βουλή των
Αντιπ ροσώπ ων:
Νοείται ότι, σε π ερίπ τωση π ου οι
εργοδοτουμένων καθορισμένη διάρκεια
Γραφείο ή Υπ ηρεσία, οικείο Υπ ουργό
π αραγράφου αυτή θεωρείται ο Υπ ουργό

(β)

ανάγκε για π ρόσληψη
αφορούν σε Ανεξάρτητο
για του σκοπ ού τη
Οικονομικών.

Στο αιτιολογικό σημείωμα π ου υπ οβάλλεται σύμφωνα με την
π αράγραφο (α), καθορίζεται η ακριβή χρονική π ερίοδο και οι
συγκεκριμένοι σκοπ οί και υπ ηρεσίε , για του οπ οίου απ αιτείται η
π ρόσληψη
εργοδοτουμένων
καθορισμένη
διάρκεια
με
ταυτόχρονη αναφορά στο συνολικό π οσό π ου θα δαπ ανηθεί.
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(γ) Αν, μέσα σε χρονική π ερίοδο ενό μηνό απ ό την ημερομηνία
κατάθεση στη Βουλή των Αντιπ ροσώπ ων του π ιο π άνω
αιτιολογικού σημειώματο , η Βουλή δεν απ αγορεύσει, με Νόμο π ου
ψηφίζει ειδικά για το σκοπ ό αυτό, τη σχετική π ρόσληψη, η
Επ ιτροπ ή, η οπ οία συστήνεται με βάση τι διατάξει του εδαφίου
(1) του άρθρου 4, π ηαβαίνει, σύμφωνα με τη διαδικασία π ου
αναφέρεται στο άρθρο 5, στη σχετική π ρόσληψη, τηρουμένων των
όρων και των π ροϋπ οθέσεων π ου αναφέρονται στο αιτιολογικό
σημείωμα π ου κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπ ροσώπ ων.
Διαδικασία
καταρτισμού

Πίνακα
εργοδοτουμένων
καθορισμένη
διάρκεια .

4.-(1) Το Υπ ουργείο αφού λάβει την έγκριση του Υπ ουργικού Συμβουλίου,
συστήνει τριμελή Επ ιτροπ ή, στην οπ οία συμμετέχουν δύο λειτουργοί του
Υπ ουργείου, οι οπ οίοι επ ιλέγονται απ ό το γενικό διευθυντή του οικείου
Υπ ουργείου ή απ ό τον π ροϊστάμενο του Ανεξάρτητου Γραφείου ή Υπ ηρεσία
ή αττό το Διευθυντή του Τμήματο Δημόσια Διοίκηση και Προσωπ ικού,
ανάλογα με την π ερίπ τωση, εκ των οπ οίων ο ένα ενεργεί ω Πρόεδρο , και
ένα λειτουργό του Τμήματο ή Ανεξάρτητου Γραφείου ή Υπ ηρεσία π ου
επ ιλέγεται απ ό τον οικείο π ροϊστάμενο.
(2) Η Επ ιτροπ ή, ακολούθω , καλεί, μέσω τη Επ ίσημη Εφημερίδα τη
Δημοκρατία
και του ημερήσιου τύπ ου, όσου
ενδιαφέρονται να
π ροσληφθούν ω εργοδοτούμενοι καθορισμένη διάρκεια να υπ οβάλουν
για το σκοπ ό αυτό γραπ τή αίτηση σε ειδικό έντυπ ο εντό καθορισμένη
π ροθεσμία .
(3) Τα επ αγγελματικά, επ ιστημονικά ή άλλα π ροσόντα των αιτητών,
π εριλαμβανομένη τη π είρα του , καθώ και η βαρύτητα του κάθε
κριτηρίου, καθορίζονται απ ό την Επ ιτροπ ή και δημοσιεύονται στην Εττίσημη
Εφημερίδα τη Δημοκρατία και στον ημερήσιο τύπ ο κατά την π ροκήρυξη
τη ανάγκη ή τη στελέχωση του έργου.
(4)(α)

Το Υπ ουργείο ακολούθω καταρτίζει Πίνακα, ο οπ οίο π αύει να
ισχύει με την κάλυψη τη συγκεκριμένη ανάγκη ή με την
απ οπ εράτωση του έργου ή στην π ερίπ τωση των κενών θέσεων
όπ ω ορίζεται στην π αράγραφο (γ) του άρθρου 2:
Νοείται ότι στον εν λόγω Πίνακα π εριλαμβάνονται τα
π ρόσωπ α π ου υπ έβαλαν αίτηση να π ροσληφθούν ω
εργοδοτούμενοι καθορισμένη διάρκεια για τη συγκεκριμένη
ανάγκη ή έργο και ότι η σειρά π ροτεραιότητα για κατάταξη στον
εν λόγω Πίνακα καθορίζεται βάσει των κριτηρίων π ου
δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο (3):
Νοείται π εραιτέρω ότι, στην π ερίπ τωση π ου π ροκύπ τει
ανάγκη απ ασχόληση π ρόσθετου εργοδοτουμένου καθορισμένη
διάρκεια για κάλυψη ίδια ανάγκη π ροσωρινή φύσεω ή έργου
τακτή π ροθεσμία ή ανάγκη π ροσωρινή φύση π ου π ροκύπ τει
αναφορικά με κενή θέση είναι δυνατό, αφού εξασφαλιστεί η
σχετική έγκριση, τηρουμένων των διαδικασιών του άρθρου 3, να
π ροσληφθεί άλλο υπ οψήφιο απ ό τον εν λόγω Πίνακα.

(β)

Ο Πίνακα
π ου π ροβλέπ εται στο π αρόν άρθρο δημοσιεύεται
στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατία .

(γ)

Πρόσωπ ο, το οπ οίο υπ έβαλε αίτηση δυνάμει του π αρόντο
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άρθρου δικαιούται να υπ οβάλει ένστααη κατά τη σειρά
κατάταξη στον Πίνακα, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπ έντε
(15) ημερολογιακών ημερών απ ό την ημερομηνία τη
δημοσίευση
του Πίνακα στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη
Δημοκρατία .

(δ)

Η υπ οβληθείσα ένσταση, σύμφωνα με την π ιο π άνω π αράγραφο,
εξετάζεται εντό χρονικού διαστήματο π ου δεν υπ ερβαίνει τι
δεκαπ έντε (15) ημερολογιακέ ημέρε απ ό την ημερομηνία λήψη
τη , απ ό τριμελή Επ ιτροπ ή Ενστάσεων υπ ό την π ροεδρία του
οικείου γενικού διευθυντή ή του π ροϊστάμενου του Ανεξάρτητου
Γραφείου ή Υπ ηρεσία ή του Διευθυντή του Τμήματο Δημόσια
Διοίκηση και Προσωπ ικού, ανάλογα με την π ερίπ τωση, ή
εξουσιοδοτημένου εκπ ροσώπ ου του, και τη συμμετοχή ενό
τουλάχιστον υπ αλλήλου του τμήματο ή τη υπ ηρεσία όπ ου
υπ άρχει η ανάγκη π ρόσληψη εργοδοτουμενων καθορισμένη
διάρκεια :
Νοείται ότι, στην Επ ιτροπ ή Ενστάσεων δε δύναται να
μετέχουν π ρόσωπ α, τα οπ οία π ροέβησαν στην αξιολόγηση των
αιτήσεων.

(ε)

Πρόσληψη
εργοδοτουμενων
καθορισμένη
διάρκεια .

Κατά την αμέσω
επ όμενη εργάσιμη ημέρα, μετά την
ολοκλήρωση τη εξέταση των ενστάσεων, δημοσιεύεται ο
οριστικό Πίνακα , στον οπ οίο π εριλαμβάνονται τα π ρόσωπ α
π ου είναι δυνατό να π ροσληφθούν με σύμβαση ω
εργοδοτούμενοι καθορισμένη διάρκεια , σύμφωνα με τη σειρά
π ροτεραιότητα π ου έχουν στο σχετικό Πίνακα.

5.
Εφόσον ικανοπ οιηθούν όλε οι, δυνάμει του π αρόντο Νόμου,
π ροϋπ οθέσει π ρόσληψη εργοδοτουμενων καθορισμένη διάρκεια , η
Επ ιτροπ ή π ροχωρεί στην π ρόσληψη βάσει του αντίστοιχου Πίνακα π ου έχει
καταρτιστεί, σύμφωνα με τι διατάξει του άρθρου 4, και βάσει τη σειρά
κατάταξη σε αυτόν:
Νοείται ότι, η Επ ιτροπ ή δεν π ροχωρεί στην π ρόσληψη υπ οψηφίου σε
π ερίπ τωση π ου αυτό έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρή μορφή π ου
ενέχει έλλειψη τιμιότητα ή ηθική αισχρότητα ή στην π ερίπ τωση π ου η
υπ ηρεσία του σε π ροηγούμενη απ ασχόληση του στη Δημόσια Υπ ηρεσία έχει
αξιολογηθεί γραπ τώ ω μη ικανοπ οιητική ή ανεπ αρκή απ ό τον οικείο
Προϊστάμενο:
Νοείται π εραιτέρω ότι, ουδεί π ροσλαμβάνεται ω εργοδοτούμενο
καθορισμένη διάρκεια αν έχει απ ολυθεί ή αν έχουν τερματιστεί οι
υπ ηρεσίε του στο π αρελθόν απ ό τη Δημόσια Υπ ηρεσία ή απ ό οπ οιαδήττοτε
υπ ηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου τη Δημοκρατία
ή τη
Ευρωπ αϊκή Ένωση ή οπ οιουδήπ οτε κράτου μέλου λόγω π ειθαρχικού
αδικήματο :
Νοείται έτι π εραιτέρω ότι, η Επ ιτροπ ή δύναται να μην π ροχωρεί στην
π ρόσληψη υπ οψηφίου στην π ερίπ τωση π ου αυτό έχει π αραβεί συμβατικέ
υπ οχρεώσει αναφορικά με π ροηγούμενη απ ασχόληση του στη Δημόσια
Υπ ηρεσία.
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Κριτήρια
καθορισμού
τη σειρά
π ροτεραιότητα
στον Πίνακα
εργοδοτουμένων
καθορισμένη
διάρκεια .

146(1) του 2009.
Τερματισμό
σύμβαση
απ ασχόληση .

6.-(1) Κατά τον καταρτισμό του Πίνακα των π ροσώπ ων π ου ενδιαφέρονται
να απ ασχοληθούν ω εργοδότουμενοι καθορισμένη διάρκεια , λαμβάνονται
υπ όψη τα ετταγγελματικά, επ ιστημονικά ή άλλα π ροσόντα των αιτητών,
π εριλαμβανομένη και τη π είρα του , όπ ω αυτά έχουν καθοριστεί απ ό
την Επ ιτροπ ή σύμφωνα με τι διατάξει του εδαφίου (3) του άρθρου 4 και
π εριέχονται και τεκμηριώνονται στην αίτηση του :

Νοείται ότι σε π ερίπ τωση αναπ ήρων υπ οψηφίων, εφαρμόζονται οι
διατάξει του π ερί Πρόσληψη Ατόμων με Αναπ ηρίε στον Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (Ειδικέ Διατάξει ) Νόμου.
7.-(1) Στη σύμβαση απ ασχόληση καθορίζεται η ακριβή χρονική π ερίοδο
για την οπ οία ο εργοδοτούμενο καθορισμένη διάρκεια θα απ ασχοληθεί,
καθώ και η συγκεκριμένη εργασία, την οπ οία π ροσλαμβάνεται να εκτελέσει:
Νοείται ότι η σύμβαση απ ασχόληση
την ημερομηνία π ου καθορίζεται σε αυτήν.

τερματίζεται αυτοδικαίω

κατά

(2) Σε π ερίπ τωση π ου η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείπ ει ή π ου το έργο
ολοκληρώνεται π ριν τη λήξη τη σύμβαση απ ασχόληση , ο εργοδότη
δύναται να τερματίσει Τ! υπ ηρεσίε του εργοδοτουμένου καθορισμένη
24 του 1967 διάρκεια , οπ ότε τυγχάνουν εφαρμογή οι π ρόνοιε του π ερί Τερματισμού
17 του 1968 Απ ασχολήσεω Νόμου όσον αφορά την ελάχιστη π ερίοδο π ροειδοπ οίηση
67 του 1972 και την καταβλητέα απ οζημίωση:
6 του 1973
1 του 1975
18 του 1977
30 του 1979
57 του 1979
82 του 1979
92 του 1979
54 του 1980
12 του 1983
167 του 1987
37 του 1988
18 του 1990
203 του 1990
52(1} του 1994
61(1} του 1994
26(1) του 2001
111(1) του 2001
70(1) του 2002
79(1) του 2002
159(1) του 2002
212(1) του 2002
110(1) του 2003
111(1} του 2003.
Νοείται ότι, τερματίζονται π ρώτα οι υπ ηρεσίε εκείνων των
εργοδοτουμένων καθορισμένη διάρκεια π ου έχουν χαμηλότερη σειρά
κατάταξη στον οικείο κατά κατηγορία αναγκών, έργου ή κενή θέση Πίνακα
ή σε π ερίπ τωση ύπ αρξη π ερισσότερων του ενό Πίνακα για κάθε μια απ ό
τι κατηγορίε αυτέ , τερματίζονται π ρώτα οι υπ ηρεσίε εκείνων των
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εργοδοτουμένων καθορισμένη διάρκεια π ου έχουν χαμηλότερη σειρά
κατάταξη στον Πίνακα π ου καταρτίστηκε χρονολογικά μεταγενέστερα:
Νοείται π εραιτέρω ότι, ο εργοδοτούμενο καθορισμένη διάρκεια π ου
π ροτίθεται να τερματίσει ο ίδιο την απ ασχόληση του, οφείλει να δώσει στον
εργοδότη ελάχιστη π ερίοδο π ροειδοπ οίηση , όπ ω σχετικά π ροβλέπ εται
στον π ερί Τερματισμού Απ ασχολήσεω Νόμο.
(3} Σε εξαιρετικέ
π εριπ τώσει , με απ όφαση του Υπ ουργικού
Συμβουλίου, μετά απ ό π ρόταση του οικείου Υπ ουργείου και τη σύμφωνη
γνώμη του Υπ ουργού Οικονομικών, οι υπ ηρεσίε
εργοδότουμένου
καθορισμένη διάρκεια δύναται να π αραταθούν:
(ϊ)

στην π ερίπ τωση π ου αυτό έχει π ροσληφθεί για κάλυψη ανάγκη
π ροσωρινή φύσεω , για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών

(ii)

στην π ερίπ τωση π ου ο εργοδοτούμενο έχει π ροσληφθεί για
εκτέλεση έργου τακτή π ροθεσμία , για τέτοιο χρονικό διάστημα
όσο ήθελε κριθεί και τεκμηριωθεί αναγκαίο για την ολοκλήρωση του
έργου.

Πρόσληψη
εργοδοτουμένων
καθορισμένη
διάρκεια απ ό το
Τμήμα Πολιτική
Αεροπ ορία και
απ ό το Τμήμα
Δασών.

8.
Υπ ότροφοι, οι οπ οίοι απ οκτούν π τυχίο Ελεγκτή Εναέρια Κυκλοφορία
απ ό την Εκπ αιδευτική Μονάδα του Τμήματο Πολιτική Αεροπ ορία του
Υπ ουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, καθώ , και απ όφοιτοι του Δασικού
Κολλεγίου Κύπ ρου δύνανται να π ροσλαμβάνονται απ ό το Τμήμα Πολιτική
Αεροπ ορία ή το Τμήμα Δασών ω εργοδοτουμενοι καθορισμένη διάρκεια
για χρονική π ερίοδο όπ ω σχετικά ήθελε εγκριθεί.

Προσλήψει κατά
π αράβαση των
διατάξεων του
π αρόντο Νόμου.

9.
Πρόσληψη εργοδοτουμένου καθορισμένη
διάρκεια , η οπ οία
διενεργείται κατά π αράβαση τη διαδικασία π ου καθορίζεται στον π αρόντα
Νόμο είναι π αράνομη και οι π αραβάτε καθίστανται π ροσωπ ικά υπ εύθυνοι
για κάθε δαπ άνη ή χρηματικό π οσό π ου καταβάλλεται συνεπ εία τέτοια
π ροσλήψεω .

Κανονισμοί.

10. Το Υπ ουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμού , οι οπ οίοι
εγκρίνονται απ ό τη Βουλή των Αντιπ ροσώπ ων και δημοσιεύονται στην
Επ ίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατία για την καλύτερη εφαρμογή των
διατάξεων του π αρόντο Νόμου.

Ε.Ε. Παρ. 1(1)
Αρ. 4272, 4.3.2011
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Ν. 26{|)/2011

Ο π ερί τη Διαδικασία Πρόσληψη Έκτακτων Υπ αλλήλων στη Δημόσια και Εκπ αιδευτική Υπ ηρεσία (Τροπ οπ οιητικό ) Νόμο του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη Κυπ ριακή Δημοκρατία σύμφωνο με το Αρθρο 52 του Συντάγματο .
Αριθμό 26(1) του 2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ EKTAKTQN
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ 2004
Η Βουλή των Αντιπ ροσώπ ων ψηφίζει ω ακολούθω :
Συνοπ τικό τίτλο .
108(1) του 1995
21(1) του 1996
52(ί) του 1997
78(Ι) του 1997
82(1) του 1997
105(1) του 1997
106(1) του 1997
52(1) του 1998
64(f) του 1998
74(1) του 1998
95(1) του 1998
52(1) του 1999
67(1) του 1999
98{Ι) του 1999
114(1) του 1999
136(1) του 1999
138(1) του 1999
540) του 2000
71(1) του 2000
123(1) του 2000
172(1) του 2000
174(1) του 2000
35(1) του 2001
152(1) του 2001
181(1) του 2003
246(1) του 2004
250(1) του 2004
251(1) του 2004.
Τροπ οπ οίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.
1 του 1990
71 του 1991
211 του 1991
27(1)του1994
83(Ι)του1995
60(ί)του1996
109(1)του1996
69(Ι)του2000
156(Ι)του2000
4(Ι)του 2001
94{1)του2003
128{Ι)του2003
183(1)του2003

1.
Ο π αρών Νόμο θα αναφέρεται ω ο π ερί τη Διαδικασία Πρόσληψη
Έκτακτων Υπ αλλήλων στη Δημόσια και Εκπ αιδευτική Υπ ηρεσία
(Τροπ οπ οιητικό ) Νόμο του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του π ερί τη
Διαδικασία Πρόσληψη Έκτακτων Υπ αλλήλων στη Δημόσια και Εκπ αιδευτική
Υπ ηρεσία Νόμου του 1995 έω (Αρ. 3) του 2004 (π ου στο εξή θα
αναφέρονται ω «ο βασικό νόμο ») και ο βασικό νόμο και ο π αρών Νόμο
θα αναφέρονται μαζί ω οι π ερί τη Διαδικασία Πρόσληψη Έκτακτων
Υπ αλλήλων στη Δημόσια και Εκπ αιδευτική Υπ ηρεσία Νόμοι του 1995 έω
2011.

2.
Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με την π ροσθήκη ή/και την
αντικατάσταση στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων όρων και
του ορισμού αυτών:
«αρμόδια αρχή» έχει την έννοια π ου απ οδίδεται στον π ερί Δημόσια
Υπ ηρεσία Νόμο
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31{Ι)του2004
218(I)TOU2004
68(])TOU2005
79{I)TOU2005
105{I)TOU2005
96(I)TOU2006
107(I)TOU2008
137(!)TOU2009.

«δέσμη καθηκόντων» σημαίνει το σύνολο των καθηκόντων π ου ο
εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου έχει ευθύνη να εκτελεί, ανάλογα με τη
μισθοδοτική του κατηγορία
«Δημόσια Υπ ηρεσία» σημαίνει υπ ηρεσία υπ αγόμενη στη Δημοκρατία, αλλά
δεν π εριλαμβάνει υπ ηρεσία στο Στρατό, στην Εθνική Φρουρά, στην Αστυνομία
και στην Εκπ αιδευτική Υπ ηρεσία
«έκτακτο υπ άλληλο » σημαίνει π ρόσωπ ο, το οπ οίο π ροσλαμβάνεται π άνω
σε ημερομίσθια ή άλλη π ροσωρινή βάση ορισμένη διάρκεια στη Δημόσια ή
Εκπ αιδευτική Υπ ηρεσία για την κάλυψη επ οχιακών ή άλλων π εριοδικών ή
έκτακτων ή απ ρόβλεπ των αναγκών, αλλά δεν π εριλαμβάνει(α)

Πρόσωπ α, τα οπ οία διορίζονται στην Εκπ αιδευτική Υπ ηρεσία με
βάση τη θεσμοθετημένη διαδικασία διορισμού απ ό του π ίνακε
διοριστέων

(β)' κυβερνητικού
εργασία·

εργάτε

π ου απ ασχολούνται σε χειρωνακτική

(γ)

εργάτε π ου απ ασχολούνται ω χρονομέτρε ·

(δ)

π ρόσωπ α, τα οπ οία π ροσλαμβάνονται σε εργασία για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα π ου δεν υπ ερβαίνει κατ'
ανώτατο όριο τι δεκαπ έντε εργάσιμε μέρε ·

(ε)

π ρόσωπ α, τα οπ οία απ ασχολούνται στο Τμήμα Δασών του
Υπ ουργείου Γεωργία , Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντο , μετά
την απ οφοίτηση του απ ό το Δασικό Κολλέγιο Κύπ ρου·

(στ)

π ρόσωπ α, τα οπ οία υπ ηρετούσαν ω Ιατρικοί Λειτουργοί, ω
Νοσηλευτικοί Λειτουργοί ή ω Ακτινογράφοι Ακτινοδιαγνωστική σε
δεκαπ ενθήμερη ή άλλη βάση την 1 Ί Ιουνίου 1997·

(ζ)

π ρόσωπ α, τα οπ οία π ροσλαμβάνονται στι υπ ηρεσίε του
Υπ ουργείου Υγεία σε π ροσωρινή βάση, νοουμένου ότι ο
συνολικό αριθμό του ανά π άσα στιγμή δεν υπ ερβαίνει του 75
στο νοσηλευτικό, του 20 στο π αραϊατρικό και του 6 στο ιατρικό
π ροσωπ ικό:
Νοείται ότι οι π ροσλήψει νοσηλευτικού π ροσωπ ικού γίνονται
μεταξύ των απ οφοίτων τη Νοσηλευτική Σχολή , με βάση τη
σειρά απ οφοίτηση του και τη βαθμολογία του στη Νοσηλευτική
Σχολή·

(η)

π ρόσωπ α, τα οπ οία απ ασχολούνταν στι
υπ ηρεσίε
του
Υπ ουργείου Εργασία
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε
δεκαπ ενθήμερη ή άλλη βάση κατά τα έτη 1995, 1996 και 1997 με
συνεχή ή διακεκομμένη υπ ηρεσία και
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(θ)

98(f) του 2003
13(1) του 2007.
108(1) του 1995
21(1) του 1996
52(1) του 1997
78(1) του 1997
82(1) του 1997
105(1) του 1997
106(1) του 1997
52(1) του 1998
64(1) του 1998
74(1) του 1998
95(1) του 1998
52(1) του 1999
67(1) του 1999
98(1) του 1999
114(1) του 1999
136(1) του 1999
138(1) του 1999
54(1) του 2000
71(1) του 2000
123(f) του 2000
172(1) του 2000
174(1) του 2000
35(1) του 2001
152(1) του 2001
181(1) του 2003
του 2004
246(1)
του 2004
250(1)
του 2004
251(1)
99 του 1985
122 του 1985
26 του 1991.

π ρόσωπ α, τα οπ οία υπ ηρετούν ή π ροσλαμβάνονται στο Τμήμα
Φυλακών ω δεσμοφύλακε σε π ροσωρινή βάση, νοουμένου ότι ο
συνολικό αριθμό του ανά π άσα στιγμή δεν υπ ερβαίνει του 19,
μέχρι την ημερομηνία π λήρωση των 19 κενών θέσεων απ ό τη
Επ ιτροπ ή Δημόσια Υπ ηρεσία '
«εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου» σημαίνει τον εργοδοτούμενο
π ου έχει σύμβαση εργασία αορίστου χρόνου στη Δημόσια
Υπ ηρεσία δυνάμει του εδαφίου 1 του άρθρου 7 του π ερί
Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απ αγόρευση
Δυσμενού Μεταχείριση ) Νόμου και έχε: π ροσληφθεί με σύμβαση
εργασία ιδίωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δυνάμει των π ερί τη
Διαδικασία Πρόσληψη Έκτακτων Υπ αλλήλων στη Δημόσια και
Εκπ αιδευτική Υπ ηρεσία Νόμων του 1995 έω (Αρ. 3) του 2004

και δυνάμει των π ερί Προσλήψεω
Εκτάκτων Υπ αλλήλων
(Δημόσια και Εκπ αιδευτική Υπ ηρεσία) Νόμων του 1985 έω 1991'
«Υπ ουργείο» για του
σκοπ ού
του
π εριλαμβάνει:
(α) Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπ ηρεσία· και

π αρόντο

Νόμου

(β) το Τμήμα Δημόσια Διοίκηση και Προσωπ ικού σε ό,τ: αφορά
την κάλυψη αναγκών σε έκτακτο π ροσωπ ικό και εργοδοτούμενου
αορίστου χρόνου για εκτέλεση διοικητικών και γραφειακών
καθηκόντωνΤροπ οπ οίηση του
βασικού νόμου με
την κατάργηση των
άρθρων 3, 4 και 5
αυτού και την

3.
Ο βασικό νόμο τροπ οπ οιείται με την κατάργηση των άρθρων 3, 4, 5
και 6 αυτού και την αντικατάσταση του με τα ακόλουθα νέα άρθρα:
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αντικατάσταση
του με νέα άρθρα
3, 4 και 5.
«Απ ασχόληση
έκτακτων
υπ αλλήλων.

58(H) του 2010.

3.(1} Οι υπ ηρεσίε των έκτακτων υπ αλλήλων, οι οπ οίοι
έχουν π ροσληφθεί δυνάμει των π ερί τη Διαδικασία
Πρόσληψη Έκτακτων Υπ αλλήλων στη Δημόσια και
Εκπ αιδευτική Υπ ηρεσία Νόμων του 1995 έω (Αρ. 3)
του 2004 και δυνάμει των π ερί Προσλήψεω Εκτάκτων
Υπ αλλήλων (Δημόσια και Εκπ αιδευτική Υπ ηρεσία)
Νόμων του 1985 έω 1991 και οι οπ οίοι συνεχίζουν να
υπ ηρετούν με βάση οπ οιοδήπ οτε εργασιακό καθεστώ
κατά την ημερομηνία έναρξη τη ισχύο του π αρόντο
Νόμου, εξαιρουμένων των έκτακτων υπ αλλήλων π ου
απ ασχολούνται σε επ οχιακέ εργασίε , π αρατείνονται
έω την 31η Δεκεμβρίου 2012, ή μέχρι τη χρονολογικά
π ρογενέστερη ημερομηνία στην π ερίπ τωση τερματισμού
των υπ ηρεσιών του σύμφωνα με τι διατάξει του
εδαφίου (2) του π αρόντο άρθρου, νοουμένου ότι:(α) το Τμήμα Δημόσια Διοίκηση και Προσωπ ικού
του Υπ ουργείου Οικονομικών κρίνει ότι η
υπ άρχουσα ανάγκη δεν μπ ορεί να καλυφθεί απ ό
του υπ ηρετούντε δημόσιου υπ αλλήλου ή απ ό
του υπ ηρετούντε εργοδοτουμένου αορίστου
χρόνου·
(β) εγκρίνεται απ ό το Υπ ουργικό Συμβούλιο ο αριθμό
των έκτακτων υπ αλλήλων και οι αναγκαίε για την
π αράταση π ιστώσει , με π ρόταση π ου καταθέτει
σε αυτό ο οικείο
Υπ ουργό , στην οπ οία
π εριλαμβάνονται οι απ όψει
του Τμήματο
Δημόσια
Διοίκηση
και Προσωπ ικού του
Υπ ουργείου Οικονομικών:
Νοείται ότι στην π ερίπ τωση π ου η π ρόταση
αυτή αφορά σε Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπ ηρεσία,
οικείο
Υπ ουργό
για του
σκοπ ού
τη
π αραγράφου αυτή
θεωρείται ο Υπ ουργό
Οικονομικών· και
(γ) είναι εγκεκριμένε οι αναγκαίε για την π αράταση
υπ ηρεσιών π ιστώσει
απ ό τη Βουλή των
Αντιπ ροσώπ ων στον π ερί Προϋπ ολογισμού του
2011 Νόμο του 2010 και στον Προϋπ ολογισμό τη
Δημοκρατία για το έτο 2012; όπ ω αυτό ήθελε
ψηφισθεί σε Νόμο.
(2) Οι υπ ηρεσίε των έκτακτων υπ αλλήλων π ου
δεν συμπ ληρώνουν συνολική υπ ηρεσία τριάντα
(30) μηνών, τερματίζονται οπ οτεδήπ οτε, ευθύ ω
οι υπ ηρεσιακέ ανάγκε για την κάλυψη των
οπ οίων έχουν π ροσληφθεί π αύουν να υφίστανται,
είτε λόγω π λήρωση κενών θέσεων είτε άλλω
πω :
Νοείται ότι τερματίζονται π ρώτα οι υπ ηρεσίε
εκείνων των έκτακτων υπ αλλήλων π ου έχουν
χαμηλότερη σειρά κατάταξη στον οικείο κατά
κατηγορία αναγκών κατάλογο και σε π ερίπ τωση
ύπ αρξη π ερισσότερων του ενό καταλόγων,
τερματίζονται π ρώτα of υπ ηρεσίε εκείνων των
έκτακτων υπ αλλήλων π ου έχουν χαμηλότερη
σειρά κατάταξη στον κατάλογο π ου καταρτίστηκε
χρονολογικά μεταγενέστερα:
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Νοείται π εραιτέρω ότι, στην π ερίπ τωση
έκτακτων υπ αλλήλων π ου π ροσλήφθηκαν δυνάμει
των π ερί Προσλήψεω Εκτάκτων Υπ αλλήλων
(Δημόσια και Εκπ αιδευτική Υπ ηρεσία) Νόμων του
1985 μέχρι 1991 τερματίζονται π ρώτα οι
υπ ηρεσίε εκείνων των έκτακτων υπ αλλήλων π ου
έχουν
τη
μικρότερη
συνολική
διάρκεια
απ ασχόληση στη συγκεκριμένη θέση.
Ένταξη και
απ ασχόληση
εργοδοτουμένων
αορίστου χρόνου
π ου π λεονάζουν
σε εναλλάξιμε
κατηγορίε .

4.(1) Αττό την ημερομηνία έναρξη τη ισχύο του
π αρόντο
Νόμου,
οι
υπ ηρεσίε
των
εργοδοτουμένων
αορίστου
χρόνου
δεν
τερματίζονται, αλλά οι εν λόγω εργοδοτούμενοι
συνεχίζουν να απ ασχολούνται όπ ω π ροβλέπ εται
στα εδάφια (2), (3), (4) και (5) του π αρόντο
άρθρου.
(2) Σε π ερίπ τωση π ου οι υπ ηρεσιακέ ανάγκε για
την κάλυψη των οπ οίων
απ ασχολούνται
εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου π αύουν να
υφίστανται, είτε λόγω π λήρωση κενών θέσεων
είτε άλλω π ω , το οικείο Υπ ουργείο υπ οχρεούται
να απ οστέλλει αμέσω
στο Τμήμα Δημόσια
Διοίκηση
και Προσωπ ικού του Υπ ουργείου
Οικονομικών,
ονομαστικό
κατάλογο
των
εργοδοτουμένων
αορίστου
χρόνου
π ου
π λεονάζουν, με αριθμητική σειρά κατάταξη , η
οπ οία καθορίζεται με κριτήριο την π ρογενέστερη
ημερομηνία π ου ο καθένα
αρχίζει να
απ ασχολείται με σύμβαση εργασία αορίστου
χρόνου, σε π ερίπ τωση δε ίδια ημερομηνία , για
τον καθορισμό τη αριθμητική σειρά κατάταξη
λαμβάνεται υπ όψη η ημερομηνία γεννήσεω .
(3) Το Τμήμα Δημόσια
Διοίκηση
και
Προσωπ ικού του Υπ ουργείου
Οικονομικών
εντάσσει
σε ευρύτερε
κατηγορίε
του
εργοδοτουμένου
αορίστου
χρόνου
π ου
αναφέρονται στο εδάφιο 2, με βάση το μισθοδοτικό
του επ ίπ εδο, όταν οι υπ ηρεσιακέ ανάγκε για την
κάλυψη των οπ οίων απ ασχολούνται π αύουν να
υφίστανται είτε λόγω π λήρωση κενών θέσεων είτε
άλλω π ω , ω ακολούθω :
(ί) εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, Κλ. Α1,
Α2 και Α5(Μ>'
(Ν) εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, Κλ. Α2,
Α5 και Α7(Μ>(iii)

εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, Κλ. Α4
και Α7<">

(ίν)

εργοδοτούμενοι
Α5(Ι,)Α7 και Α801

αορίστου

χρόνου,

Κλ.

(ν) εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, Κλ. Α6
και Α91'1»
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(vi)

εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, Κλ. Α8,
Α10 και Α11

(νϋ) εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, ΚΛ. Α9,
Α11 και Α12:
Νοείται ότι απ ό την π ιο π άνω ρύθμιση
εξαιρούνται οι εργοδοτούμενοι απ ό το Υπ ουργείο
Υγεία και τα τμήματα του.
(4) Το Τμήμα Δημόσια
Διοίκηση
και
Προσωπ ικού του Υπ ουργείου
Οικονομικών
μετακινεί αμέσω του εργοδοτουμένου αορίστου
χρόνου π ου αναφέρονται στο εδάφιο (3), βάσει τη
χαμηλότερη σειρά κατάταξη στον κατάλογο π ου
καταρτίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) για την
κάλυψη άλλη ανάγκη , του ίδιου μισθοδοτικού
επ ιτιέδου λαμβανομένων υπ όψη των π ροσόντων
του και νοουμένου ότι οι υπ ηρεσιακέ ανάγκε το
επ ιτρέπ ουν, στο ίδιο ή σε άλλο Υπ ουργείο.
(5) Κατά το δεύτερο δεκαπ ενθήμερο του μηνό
Δεκεμβρίου κάθε έτου
και με ημερομηνία
αναφορά τη 15Π Δεκεμβρίου, το οικείο Υπ ουργείο
δημοσιεύει στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη
Δημοκρατία
ονομαστικό κατάλογο όλων των
εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου κατά δέσμη
καθηκόντων, με αριθμητική σειρά κατάταξη π ου
καθορίζεται με κριτήριο την π ρογενέστερη
ημερομηνία
π ου ο καθένα
αρχίζει να
απ ασχολείται με σύμβαση εργασία
αορίστου
χρόνου, σε π ερίπ τωση δε ίδια ημερομηνία , για
τον καθορισμό τη αριθμητική σειρά κατάταξη
λαμβάνεται υπ όψη η ημερομηνία γεννήσεω .
Καθήκοντα και
υπ οχρεώσει .

Τροπ οπ οίηση του
βασικού νόμου με
την κατάργηση των
άρθρων 8,10, 10Α
και 12.

5.(1) Οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, καθώ
και οι έκτακτοι
υπ άλληλοι οφείλουν να
συμμορφώνονται π ρο τι νομοθετικέ
διατάξει
και τι σύμφωνε π ρο αυτέ διοικητικέ οδηγίε
και εγκύκλιε διαταγέ , οι οπ οίε ισχύουν στη
Δημόσια Υπ ηρεσία, κατ' αναλογίαν των ισχυόντων
για του δημόσιου υπ άλληλου :

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή μεριμνά για την
εφαρμογή των όσων αναφέρονται π ιο π άνω.
(2) Οι
όροι
απ ασχόληση
των
εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, όπ ω και των
έκτακτων υπ αλλήλων καθορίζονται σύμφωνα με
την
ισχύουσα
π ρακτική
συλλογικών
διαβουλεύσεων π ου ακολουθείται στη Δημόσια
Υπ ηρεσία για του δημόσιου υπ αλλήλου και
εγκρίνονται απ ό το Υπ ουργικό Συμβούλιο.».
4.
Ο βασικό νόμο τροπ οπ οιείται με την κατάργηση των υφιστάμενων
άρθρων 8, 10, 10Α και 12 αυτού και την ανάλογη αναρίθμηση των
υφιστάμενων άρθρων 9,11 και 13 αυτού σε άρθρα 6, 7 και 8.

Τυπ ώθηκε οτο Τυπ ογραφείο τη Κυπ ριακή Δημοκρατία
Μιχολάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φ αξ 22303175 - www.mol.gov.cy/gpo
Αντίτυπ α τη Επ ίσημη Εφημερίδα π ωλούνται π ρο € 1,7) το καθένα
Ετήσια συνδρομή: €68.00

