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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ο περί των Πολιτικών ∆ικαιωμάτων ∆ημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών
Λειτουργών, ∆ημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών
Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου Νόμος του 2015 (Ν.102(Ι)/2015)
Ο ∆ιευθυντής του Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού επιθυμεί να
γνωστοποιήσει την ψήφιση, μετά από σχετική πρόταση νόμου Βουλευτών, του πιο πάνω
Νόμου, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής ∆ημοκρατίας με αρ.
4520 και ημερ. 10/7/2015 και καθιερώνει δικαίωμα στους δημόσιους υπαλλήλους, στους
εκπαιδευτικούς λειτουργούς και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, των συμβουλίων υδατοπρομήθειας, των συμβουλίων αποχετεύσεων και των δήμων
και κοινοτήτων, ενεργής συμμετοχής τους σε πολιτικά κόμματα, κατέχοντας και κομματικά
αξιώματα.
2. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του πιο πάνω Νόμου,
επιτρέπεται σε υπάλληλο να εκλέγεται ή να διορίζεται σε κομματικό αξίωμα πολιτικού
κόμματος της επιλογής του:
(α) ενόσω κατέχει θέση με μισθοδοτική κλίμακα μέχρι και την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού
μισθολογίου, ή
(β) κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής, όπως αυτή ορίζεται στον εν λόγω Νόμο, ενόσω
κατέχει θέση με μισθοδοτική κλίμακα ίση με ή ανώτερη από την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού
μισθολογίου.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 «αρμόδια αρχή» σημαίνει για:
(α) τους δημόσιους υπαλλήλους, την Επιτροπή ∆ημόσιας Υπηρεσίας,
(β) τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
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(γ) τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, το διοικητικό όργανο το
οποίο είναι αρμόδιο να διενεργεί διορισμούς στην υπηρεσία με βάση τον οικείο νόμο,
(δ) τους δημοτικούς υπαλλήλους, το οικείο δημοτικό συμβούλιο,
(ε) τους κοινοτικούς υπαλλήλους, το οικείο κοινοτικό συμβούλιο,
(στ) τους υπαλλήλους των συμβουλίων υδατοπρομήθειας, το οικείο Συμβούλιο
Υδατοπρομήθειας,
(ζ) τους υπαλλήλους των συμβουλίων αποχετεύσεων, το οικείο Συμβούλιο Αποχετεύσεων.
3. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του ίδιου άρθρου, υπάλληλος ο οποίος (α) κατέχει θέση με μισθοδοτική κλίμακα ίση με ή ανώτερη από την κλίμακα Α8 του
κυβερνητικού μισθολογίου και προτίθεται να υποβάλει υποψηφιότητα ή πρόκειται να
διοριστεί σε κομματικό αξίωμα, υποβάλλει, μέσω του προϊσταμένου του, αίτημα στην οικεία
αρμόδια αρχή, με το οποίο αιτείται άδεια για την εκλογή ή το διορισμό του στο εν λόγω
κομματικό αξίωμα και στο οποίο εκτίθεται ο χαρακτήρας του κομματικού αυτού αξιώματος και
τα καθήκοντα που εκτελεί ως υπάλληλος.
(β) ενόσω κατέχει κομματικό αξίωμα, αποκτά θέση με μισθοδοτική κλίμακα ίση με ή ανώτερη
από την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, μετά από διορισμό ή προαγωγή στη
θέση αυτή ή μετάβαση σε αυτή στη βάση συνδυασμένων κλιμάκων, υποβάλλει το
προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) αίτημα στην οικεία αρμόδια αρχή εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από το διορισμό/ προαγωγή του, ή τη μισθολογική αναβάθμισή του, ανάλογα με την
περίπτωση.
(γ) κατείχε θέση με μισθοδοτική κλίμακα ίση με ή ανώτερη από την κλίμακα Α8 του
κυβερνητικού μισθολογίου κατά τη χρονική περίοδο που εξελέγη ή διορίστηκε σε κομματικό
αξίωμα έχοντας εξασφαλίσει σχετική άδεια και, ενόσω κατέχει το κομματικό αξίωμα,
μετατίθεται, προάγεται, αποσπάται, διορίζεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποκτά θέση
άλλη από αυτή που κατείχε κατά το χρόνο εξασφάλισης της άδειας, εφόσον η άλλη αυτή
θέση που αποκτά αφορά θέση με μισθοδοτική κλίμακα ίση με ή ανώτερη από την κλίμακα Α8
του κυβερνητικού μισθολογίου, υποβάλλει εκ νέου το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α)
αίτημα στην οικεία αρμόδια αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάληψη της εν
λόγω θέσης.
Η οικεία αρμόδια αρχή, μετά την υποβολή τέτοιου αιτήματος, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του
ίδιου άρθρου (α) παρέχει τη σχετική άδεια στον αιτούντα υπάλληλο, αν ικανοποιηθεί ότι τα καθήκοντα της
θέσης του υπαλλήλου δεν συγκρούονται και δεν επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο από
την ανάληψη ή τη συνέχιση της κατοχής του κομματικού αξιώματος αυτού, ανάλογα με την
περίπτωση, ή
(β) απορρίπτει το αίτημα του υπαλλήλου, αν διαπιστώσει ότι τα καθήκοντα της θέσης του
συγκρούονται ή επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο από την ανάληψη ή τη συνέχιση της
κατοχής του κομματικού αυτού αξιώματος, ανάλογα με την περίπτωση.
4. Τέλος, αναφέρεται ότι στο νέο Νόμο ενσωματώθηκαν διατάξεις που υπήρχαν στους
οικείους νόμους που ρυθμίζουν τα της υπηρεσίας των επηρεαζόμενων υπαλλήλων, οι οποίες
αφορούν την ελευθερία έκφρασης πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρο 3), την απαγόρευση
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χρήσης θέσης ή άσκησης επιρροής (άρθρο 5), την υποψηφιότητα για αξίωμα ασυμβίβαστο
με την ιδιότητα του υπαλλήλου (άρθρα 6 και 8) και την ανάληψη αξιώματος ασυμβίβαστου με
την ιδιότητα του υπαλλήλου (άρθρο 7). Ως εκ τούτου, ταυτόχρονα με την ψήφιση του πιο
πάνω Νόμου, ψηφίστηκαν και επιμέρους τροποποιητικοί νόμοι, με τους οποίους
αντικαταστάθηκαν οι προβλεπόμενες στους οικείους νόμους διατάξεις για τα πολιτικά
δικαιώματα των υπαλλήλων με διατάξεις που παραπέμπουν στον εν λόγω Νόμο ή
προστέθηκαν εκεί όπου δεν υπήρχαν.
5. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Εγκύκλιος Επιστολή αποστέλλεται ηλεκτρονικά και στα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα συμβούλια υδατοπρομήθειας, στα συμβούλια
αποχετεύσεων και στους δήμους, ενώ παρακαλείται ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου
Εσωτερικών να την διαβιβάσει και στα κοινοτικά συμβούλια.
Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας,
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ημόσιας Υπηρεσίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
Γενικό Ελεγκτή,
Επίτροπο ∆ιοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων,
Επίτροπο Νομοθεσίας,
Επίτροπο Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού,
Επίτροπο Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού,
Γενικούς ∆ιευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,
Υπουργείων, Γενικής ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και
Ανάπτυξης και Γενικό Λογιστή,
Αρχιπρωτοκολλητή,
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου,
Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών,
Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου,
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών,
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων,
Προϊστάμενο ∆ιοίκησης Προεδρίας,
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου.

