
 
 

 
 

 
 

      ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

       ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Αρ. Φακ.: 10.01.001.001 
       15.21.001.001             05 Ιουνίου 2013 

Αρ. Τηλεφ.:  22601543 
Αρ. Τηλεομ.: 22602763 

 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 
Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 

 
Ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αναφέρεται στον περί 

Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές 
Διατάξεις) Νόμο του 2013 (Ν. 21(Ι)2013), που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας στις 18.04.2013, ο οποίος απαγορεύει την με οποιοδήποτε τρόπο πλήρωση κάθε 
κενής θέσης στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λόγω της συνεχιζόμενης 
οικονομικής κρίσης και των έκτακτων δημοσιονομικών συνθηκών που επικρατούν. 

 
2. Ο υπό αναφορά Νόμος γνωστοποιήθηκε ήδη στη δημόσια υπηρεσία με την Εγκύκλιο της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με αρ. 231 και ημερ. 25.05.2013. Επειδή, όμως, ο Νόμος αυτός 
έχει εφαρμογή, με βάση τις ερμηνείες των όρων «δημόσιος τομέας» και «ευρύτερος δημόσιος 
τομέας», και στις άλλες κρατικές υπηρεσίες, τους ημικρατικούς οργανισμούς, τις αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης και, γενικά, σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό δημοσίου 
δικαίου, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι θα πρέπει να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να 
υπάρξει κατάλληλη ενημέρωση και πιστή συμμόρφωση με τις διατάξεις του από τις υπηρεσίες και 
οργανισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας. Σημειώνεται ότι η παράβαση των διατάξεων 
του Νόμου, σύμφωνα με την τρίτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου (3) του Νόμου, 
τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή με ποινή 
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή και με τις δύο αυτές ποινές. 
 
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Άμυνας 
Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως 
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών 
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών 
Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων 
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας 
 
 

Γωνία Μιχαλάκη Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1443 Λευκωσία,   
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@papd.mof.gov.cy  Ιστοσελίδα: http://www.mof.gov.cy/papd 

 

 

 


