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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I I I 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ HOMO Ι ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΜΛΕΥΣΕΩΣ 

Ό περί Τουρκικής Κοινοτικής Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς Νό|«ος (Νόμος π*ρι 
Δημοσίας "Υπηρεσίας), ό υπογραφείς ύπό τοΰ 'Αντιπροέδρου την 
24ην "Οκτωβρίου. I960, δημοσι; ύτται ουμφώνωι. προς ίο Αρθρον 49, 
παράγραφος (ι) τοΰ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

"Αριθμός 2 του I960 

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

" Α ρ θ ρ ο ν 1 
ΟΙ λειτουργοί., ol διορισθέντες εις οιανδήποτε θέσιν. είς τά μόνιμα 

γραφεία δημοσίας υπηρεσίας της Συνελεύσεως, είναι τά μέλη της 
δημοσίας υπηρεσίας της Συνελεύσεως. 

" Α ρ θ ρο ν 2 
Τά μόνιμα γραφε ία δημοσίας ΰπηριοίητς της Σιη ιλεόσεως και αϊ 

θέσεις είς τά γραφε ία ταΰτα, ορίζονται ύπό των σχετικών νόμων. 

" Α ρ θ ρ ο ν 3 
Είδικοί έ π α γ γ ε λ μ α τ ί α ι η λειτουργοί δύνανται νά διορίζονται υπό 

του Εκτελεστ ικού Σ ώ μ α τ ο ς δια πρ"«<·'.·»ρινήν πιρίοδυν, έκτος των 
μονίμων γραφείων δημοσίας υπηρεσίας της Συνελεύσεως. Ή αντι
μισθία τούτων καΐ ol οροί υπηρεσίας καθορίζονται tic τό £γγραφον 
του διορισμού. 

" Α ρ θ ρ ο ν 4 
Τό Έκτελεστικόν Σ ώ μ α , άνεξαρτή ιως της προνοίας τοΰ άρθρου 1, 

δύναται νά πληρώνη θέσεις είς τά μόνιμα γραφεία δημοσίας υπηρε
σίας της Συνελεύσεως, διά συμφωνιών, γινομένων σομφώνως προς 
τους όρους καΐ τάς προϋποθέσεις, τάς όριζομένας διά των αποφά
σεων του. 

" Α ρ θ ρ ο ν 5 
Λειτουργοί, ol όποιοι πρόκειται νά διορισθούν είς οίανδήποτε θέσιν 

είς τά μόνιμα γραφε ία δημοσίας υπηρεσίας της Συνελεύσεως, πρέπει 
νά κατέχουν τά έξης προσόντα, κατ' ελάχιστον : 

(1) Νά είναι ηλικίας ουχί κάτω τών δεκαοκτώ ετών καΙ ουχί 
Λνω τών πεντήκοντα. 

0) 
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(2) Νά έχουν τύχει μορφώσεως τουλάχιστον είς Λύκειον ΐ\ βίς 
ίσοδύναμον σχολήν, ή νά κατέχουν τάς άπαιτουμένας τεχνι
κάς γνώσεις ή πεΐραν. ("Η πρόνοια αϋτη δέν άφορφ τους 
κλητήρας). 

(3) Να μή έχουν καταδικασθή δι* αδίκημα παραβλάπτον τήν 
άξιοπρέπειαν ή την ηθική ν. 

" Α ρ θ ρ ο ν 6 
Οι λειτουργοί εκτελούν, άνευ ενστάσεως, τάς σχετικάς μέ τάς 

θέσεις των έντολάς, τάς διδομένας εις αυτούς ϋπό των ανωτέρων 
των, συμφώνως προς ιόν Νόμον. τους Κανονισμούς και τα Διατάγ
ματα. Ούτοι δύνανται να ζητούν γραπτάς έντολάς έπ! θεμάτων, τά 
όποια, ώς φρονούν ούτοι, δεν ευρίσκονται έν συμφωνία μέ τον Νόμον, 
τους Κανονισμούς και τά Διατάγματα. 

Οι λειτουργοί, κατά τήν διάρκειαν της περιόδου της υπηρεσίας 
των, δέν αναλαμβάνουν άλλη ν έργαοίαν και δέν επιδίδονται εις άλλο 
επάγγελμα, είτε επικερδές, είτε οχ ι, αμέσως ή εμμέσως, έπ* ονόματι 
των ιδίων ή έπ' ονόματι άλλου τινός. 

Οι λειτουργοί δέον δπως μή είναι μέλη οιουδήποτε πολιτικού 
κόμματος και μή αναμειγνύονται· είς πολιτικός δραστηριότητας. 

" Α ρ θ ρ ο ν 7 
"Ο προϊστάμενος δέον, δπως μ.»

5
) σπαόχολή τους λειτουργούς, τους 

ύπ' αυτόν εργαζομένους, είς ίδιωτικάς του υποθέσεις. 
" Α ρ θ ρ ο ν 8 

Τό τιμαριθμικόν επίδομα, τό πληρωτέον εις τους λειτουργούς της 
δημοσίας υπηρεσίας" της Δημοκρατίας, καταβάλλεται και είς τους 
λειτουργούς, επιπροσθέτως των οργανικών μισθών των. Δι ' οιον
δήποτε άλλο επίδομα ή άντιμισθίαν, πληρωτέαν είς τους λειτουργούς, 
λαμβάνεται πρόνοια υπό ειδικού νόμου : Νοεΐ ιαι , δτι τό τιμαριθ
μικόν επίδομα καταβάλλεται μόνον είς ιόν σύζυγον, οσάκις, προκει
μένου περί έγγαμου λειτουργού, τόσον αυτός, δσον καϊ ή σύζυγος 
του εργάζονται είς τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν της Συνελεύσεως. 

" Α ρ θ ρ ο ν 9 
Ή Σ.υνέλευσις έχει τήν έξουσίαν να άναδιοργανώνη τά γραφεία 

δημοσίας υπηρεσίας και νά καταργή οιασδήποτε θέσεις είς αυτά, 
έάν τούτο υπαγορεύεται έκ. λόγων αποδόσεως και οικονομίας, ol δέ 
λειτουργοί δέν δύνανται νά ένίστανται κατά των τοιούτων οικονο
μιών : Νοείται, δτι σύνταζις και φιλοδώρημα, ώς προνοείται είς τό 
άρθρον 29, καταβάλλονται είς τους λειτουργούς, τους ούτως επηρεα
ζόμενους. 

" Α ρ θ ρ ο ν 10 
Οι λειτουργοί, άμα τη είσόδω των είς τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν 

τής Συνελεύσεως, υπηρετούν δοκιμαστικώς διά περίοδον δύο ετών : 
Νοείται, δτι εις περιπτώσεις ανάγκης, ή περίοδος αϋτη δύναται νά 
μειωθί), κατόπιν αποφάσεως του 'Εκτελεστικού Σώματος, είς κατώ
τάτον δριον έξ μηνών. Ό διορισμός ενός λειτουργού, μή έπικυρού
μενος μετά τό ϋέρας της περιόδου ταύτης, τερματίζεται. 

" Α ρ θ ρ ο ν 11 
Ot λειτουργοί δικαιούνται αδείας τεσσαράκοντα καϊ δύο ήμερων 

κατ* έτος. Διά τους ύπηρετούντας δοκιμαστικώς, ή περίοδος άΟτη 
ορίζεται είς τριάκοντα ημέρας. 

Έ ξ άδειων, των Οποίων δέν έγένετο χρήσις κατά τήν διάρκειαν 
των τελευταίων τριών ετών, μόνον δύο μήνες λαμβάνονται ώς τό 
άνώτατόν δριον. 

Εις περιπτώσεις επειγούσης φύσεως, έΤς λειτουργός έπ* αδεία δύ
ναται νά άνακληθί) είς τά καθήκοντα του, υποχρεούται δέ νά 
ύπάκούστ). 
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" Α ρ θ ρ ο ν 12 
ΑΙ άδειαι των λειτουργών δύνανται νά αναβάλλονται δια μελλον

τικάς ημερομηνίας, ωσαύτως δέ δύνανται νά επιβάλλονται δροι ώς 
προς τους μήνας, κατά τους οποίους οί λειτουργοί δύνανται νά κά
μνουν χρήσιν τών άδειων των, οσάκις αί συνθήκαι απαιτούν τούτο. 

Οί λειτουργοί δεν δύνανται νά ένίστανται εις τά θέματα αυτά. 
" Α ρ θ ρ ο ν 13 

Οί λειτουργοί φθάνουν είς τάς ύψηλοτέρας μισθολογικός κλίμα
κας τών θέσεων των έπί προαγωγή. Κατά την προαγωγήν, ή περίο
δος υπηρεσίας και τά προσόντα είναι ουσιώδεις παράγοντες. 

Το Έκτελεστικόν Σώμα δύναται, έάν κρίνι] τοΰτο πρέπον, νά 
έπιτρέψη είς λειτουργόν, τον όποιον διώρισεν είς θέσιν τινά, νά άρ
χίση μέ κλίμακα ύψηλοτέραν της καθοριζομένης διά την έν λόγω 
θέσιν, σύμφωνος προς τά προσόντα και την πεϊραν τούτου. 

Α ρ θ ρ ο ν 14 
Οιοσδήποτε λειτουργός δύναται νά μετατεθή έκ θέσεως, Τμήμα

τος ή τόπου εις άλλην θέσιν, Τμήμα ή τόπον. 
Οιοσδήποτε λειτουργός, είς τον όποιον εδόθησαν έντολαί διά την 

μετάθεσίν του έκ τόπου είς άλλον τόπον, αναλαμβάνει τά καθήκοντα 
του είς τον νέον τόπον, εντός δεκαπέντε ήμερων, το άργότερον, 
άλλως θεωρείται παραιτηθείς. 

" Α ρ θ ρ ο ν 15 
Διαγωγή και ένέργειαι λειτουργούν, ως αί κατωτέρω, συνεπά

γονται πειθαρχικά μέτρα : 
(1) Αμέλε ια και νωθρότης είς το καθήκον. 
(2) Βραδεία προσέλευσις είς τό γραφείο ν δις κατά μήνα, άνευ 

δικαιολογίας. 
(3) Μερική ή πλήρης απουσία έκ του γραφείου, άπό μιας ημέ

ρας μέχρι μιας εβδομάδος, κατά μήνα, άνευ δικαιολογίας. 
(4) Βραδεία προσέλιυσις είς τό γραφεϊον πλέον τών δύο ήμε

ρων κατά μήνα άνευ δικαιολογίας. 
(5) Μερική ή πλήρης απουσία έκ τοΰ γραφείου πλέον της μιας 

εβδομάδος κατά μήνα, άνευ δικαιολογίας. 
(6) "Ελλειψις σεβασμού προς τους ανωτέρους διά λόγων ή 

δι* έργων. 
(7) Μη έκτέλεσις τών παρεχομένων εντολών άνευ δικαιολογίας. 
(8) Κακομεταχείρισις τών έν υπηρεσία προσώπων. 
(9) Προσέλευσις είς τό γραφεΐον είς κατάστασιν μέθης. 

(10) Καταδίκη δι ' οιονδήποτε αδίκημα. 
(11) Άνακάλυψις καταχρήσεως είς τό γραφεΐον. 
(12) Διάπραξις ενεργειών άντιβαινουσών προς τους Νόμους, τά 

Διατάγματα ή τάς έντολάς. 
" Α ρ θ ρ ο ν 16 

Αί ακόλουθοι ποιναί προνοούνται διά τά έν τω ανωτέρω άρθρο 
αναφερόμενα αδικήματα : — 

Προειδοποίησις, μείωσις μισθού, υποβιβασμός βαθμού, ανα
στολή, άπόλυσις. 
Τρεις προειδοποιήσεις δύνανται νά προκαλέσουν μείωσιν μισθού, 

τρεις μειώσεις μισθού ύποβιβασμόν βαθμού, τρεϊς υποβιβασμοί 
βαθμού άναστολήν ή άπόλυσιν και δύο άναστολαί άπόλυσιν. 

" Α ρ θ ρ ο ν 17 
Έ κ τών πειθαρχικών ποινών, ή προειδοποίησις δίδεται υπό του 

Προέδρου του Εκτελεστικού Σώματος, του ενδιαφερομένου μέλους 
του* Εκτελεστικού Σώματος ή του Τμηματάρχου του έν λόγω λει
τουργού ή του Διοικητικού Λειτουργού. 

ΑΙ λβιπαί ποιναί εκτελούνται ώς δεικνύεται είς τά "Αρθρα 
34 καΐ 35. 
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" Α ρ θ ρ ο ν 18 f 
Λειτουργοί επιδεικνύοντες έξαιρετικήν έπίδοσιν εις τ ά καθήκοντα 

των άμεΐ&ονται δια συστατικής επιστολής κατόπιν αποφάσεως του 
Εκτελεστ ικού Σώματος . 

Ό λειτουργός, ο λαμβάνουν συστατι κήν έπιοτολήν, δύναται νά 
τύχη ενός μέχρι τριών ετών π ρ ο α γ ω γ ή ς . "Εάν δέν υπάρχω δυνα
τότης προαγωγής , τότε λαμβάνει ποσόν Ισοδύναμον προς προάγω "V 
γήν τριών/, ετών, κατ' ανώτατο ν οριυν. 

" Α ρ θ ρ ο ν 19 
Λειτουργοί κρινόμενοι κατάλληλ.οι ύπό του Εκτελεστ ικού Σώμα

τος δύνανται να αποστέλλονται εις ξένας χο>ρας δια πλουτισμόν τής 
πείρας των ή δια σπουδάς ή επί καθήκοντι. 

Ο? έν λ ό γ ω λειτουργοί λαμβάνουν, επιπροσθέτως προς τους 
μισθούς των, επίδομα διά την προυωπικήν των διαμονήν εις τάς έν 
λ ό γ ω χώρας, καθώς επίσης και επίδομα ναύλων. 

Ύπό τήν έπιφύλαξίν τής εγκρίσεως τόυ Εκτελεστικοί) Σώματος , 
δύναται νά παρασχεθή είς οιονδήποτε λειτουργόν άδεια νά οποο
δάοτ) εις ξένας χώρας. Είς έκαστη ν. των περιπτώσεων, ό μισθός 
ή μέρος του μισθού ή άλλο επίδομα, πληρωτέον είς τύν έν λ ό γ ω λει
τουργόν, αποφασίζονται δι' ειδικού νόμου. 

" Α ρ θ ρ ο ν 20 
"Επιδόματα, τάξε ιδίου και συντηρήσεως, διά τά όποΐα λαμβάνεται 

άπόφασις δ»" ειδικού νόμου, καταβάλλονται είς τον λειτουργόν, όστις 
ταξειδεύει έκ του τόπου του' γραφείου του είς άλλον τόπον έπι 
καθήκοντι. ^ 

" Α ρ θ ρ ο ν 21 
"Εξοδα μεταφοράς καταβάλλονται είς λειτουργόν, δστις μετά * 

τίθεται άπό ενός τόπου είς άλλον,. δΓ εαυτόν, τήν οί.κογένειαν και 
τα προσωπικά του αντικείμενα, εις αναλογ ίας καθοριζομένας 
δι* ειδικού" νόμου. 

" Α ρ θ ρ ο ν 22 * 
Είς λειτουργός δύναται νά τύχη αναρρωτικής αδείας, μη ύπερ * 

βαινούσης το εν έτος. Είς έκάστην περίπτωσιν ασθενείας, λειτουρ
γός , όστις έχει ύπηρεσίαν μέχρι δεκαπέντε ετών, εισπράττει πλήρη 
μισθύν διά τους πρώτους τρεις μήνας, και. ήμισυ μισθόν διά τους ακο
λούθους τρεις μήνας, δέν λαμβάνει δε διόλου μισθόν διά τους 'υπο
λοίπους £ξ μήνας. Λειτουργός, δστις έχει ύπηρεσίαν άνω των δεκα
πέντε ετών, εισπράττει πλήρη μισθόν διά τους τρεις πρώτους μήνας 
και τά δύο τρίτα του μισθού του διά τους ύπολ.οίπους εννέα μήνας. 

Λειτουργός, ή διάρκεια τής ασθενείας τοΰ οποίου υπερβαίνει τό 
'έν έτος, είς μίαν μόνον περίπτωσιν, άφυπηρετεΐ. Ύπό τοιαύτας συν
θήκας, ή σύνταξις και τό φιλοδώρημα, ώς έν τω "Αρθρω 26, κατα
βάλλονται είς τύν έν λ ό γ ω λειτουργόν ανεξαρτήτως τοΟ κατωτάτου 
ορίου υπηρεσίας, του απαιτουμένου διά παροχήν συντάξεως. 

Είς περιπτχόσεις ασθενείας, ή διάρκεια της οποίας υπερβαίνει 
τους εννέα μήνας, ή άνάρρωσις δέον νά πιστοποιήται δι" εκθέσεως 
ιατρικού συμβουλίου. 

" Α ρ θ ρ ο ν 23 * 
ΕΙς περιπτώσεις ασθενείας με διαλείμματα, δ λειτουργός λαμ

βάνει πλήρη μισθόν διά συνολικήν περίοδον τεσσαράκοντα και δύο * 
ήμερων ετησίως, πλην δέ τής περιόδου ταύτης ούδένα μισθόν λαμ
βάνει, ψ. 

Άναφορικώς προς τήν άσθένειαν κατά τήν διάρκειαν των τεσσα
ράκοντα και δύο τούτων ήμερων, απαιτείται πιστοποιητικόν ΙατροΟ, 
οσάκις πρόκειται δι' άσθένειαν διαρκείας μέχρις ενός μηνός, και 
Ικθεσις ιατρικού* συμβουλίου οσάκις πρόκειται δι' άσθένειαν, ή ν 
&ιάρκειά της οποίας υπερβαίνει τήν περίοδον ,αότήν. 
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^ " Α ρ θ ρ ο ν 24 
^ Δια τους σκότιους των άρθρων 22, 23 και 30, δ ιατρός και το 

ίατρικόν συμβούλιον είναι ό ιατρός και τό ίατρικόν συμδού?αον, 
οΐτινες ορίζονται δι" αποφάσεως του 'Εκτελεστικού Σώματος . 

" Α ρ θ ρ ο ν 25 
"•^ Οι λειτουργοί, οι αποτελούντες τα μέλη της μονίμου δημοσίας 

υπηρεσίας της Συνελεύσεως, άφυπηρετυυν εις τήν ήλικίαν των πεν
τήκονια και πέντε ετών. 

" Α ρ 0 ρ ο ν 26 
Τηρουμένων των 'προνοιών του άρθρου 27, λειτουργός, του όποιου 

ή περίοδος υπηρεσίας, ή γενομένη αποδεκτή δια τήν παροχή ν συντά
ξεως, είναι δέκα έτη ή μεγαλύτερα και ό όποιος έχει άφοπηρετήσει 
συμφώνως προς τό άρθρον 25, λαμβάνει σύνταξιν και φιλοδώρημα 
σύμφωνος προς μίαν από τάς κατωτέρω προτίμησεις. κατά τήν 
εκλογή ν αύτοΰ : — 

( Ι ) Σύνταξιν εις την έτησίαν άναλογίαν ενός έξακοσιοστοΰ 
των συνταξίμων άηυλαυών του δι' έκαστοι· πλήρη μήνα της 
συνταξίμου υπηρεσίας του. 

(2) Έτησίαν σύνταξιν εις τήν άναλογίαν τριών τ ι ι ά ρ ι ω ν της 
ετησίας συντάξεως, της αναφερομένης ανωτέρω (1) , όμοΟ 
μετά φιλοδωρήματος ϊσου προς 12'·.; φοράς του ενός 
τετάρτου : 

Μυείται, ότι ή ετησία αύνταξις δεν θά ύπι poaivrj τά δύο τρίτα 
Λ τών υψηλότερων συνταξίμων απολαύων, τος οποίας ό έν λ ό γ ω λ· ι

τουργός έλαβε καθ' οιονδήποτε χρόνο ν κατά τήν διάρκ: ιαν της 
·*· υπηρεσίας του. 

Ή περί ής 6 λόγος εκλογή γνωστοποιείται γ ρ α π τ ώ ς εις τό Οίκο
νομικόν Τμήμα υπ ο τοΰ ενδιαφερομένου λειτουργού, προ της ημερο
μηνίας της άφυπηρετήσεως αύτοΟ. 

* " Α ρ θ ρ ο ν 27 
Έ ά ν ή υπηρεσία εις τήν δημοσίαν υπηρεσία^ της Συνελεύσεως 

ενός λειτουργού, δστις εύρίσκετο εις τήν δημοσίαν ύπηρεοίαν αμέσως 
προ της ημερομηνίας, καθ' ην τό Σ ύ ν τ α γ μ α ετέθη έν ίσχύϊ. ή όστις 
ών διδάσκαλος εισέπραττε πληρωμήν έκ του προϋπολογισμού της 
'Αποικίας της Κύπρου, και του οποίου ή θέσις υπήχθη εις τήν αρμο
διότητα της Συνελεύσεως συμφώνως προς τό Σύνταγ'μα, και όστις 
διωρίσθη εις θέσιν της δημοσίας υπηρεσίας της Συνελεύσεως υπό 
του 'Εκτελεστικού Σ ώ μ α τ ο ς και άφυπηρέτησεν ώς προνοείται είς τό 
"Αρθρον 25, όμοΰ μετά της υπηρεσίας του, ήτις συνεπάγεται σύνταξιν 
συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν τήν ίσχύουσαν προ της ημερομηνίας, 
καθ ' ην τό Σ ύ ν τ α γ μ α ετέθη έν ίσχύϊ και ήτις νομιοθεαία έτέλει έν 
ίσχύϊ αμέσως προ της έν λ ό γ ω ημερομηνίας, είναι δέκα έτη, ή μεγα
λύτερα, τότε ό έν λ ό γ ω λειτουργός λαμβάνει σύνταξιν και φιλοδώ
ρημα διά τήν ύπηρεοίαν του είς την μόνιμον δημοσίαν ύπηρεοίαν της 
Συνελεύσεως ώς ορίζεται εις τό "Αρθρον 26. 

" Α ρ θ ρ ο ν 28 
^ Οιοσδήποτε λειτουργός, δστις άφυπηρετεΐ, ή υποχρεούται νά 

άφυπηρετήση προτού συμπλήρωση δέκα έτη υπηρεσίας είς τήν μόνι

4 μον δημοσίαν ύπηρεοίαν της Συνελεύσεως, κατόπιν αποφάσεως του 
'Εκτελεστικού Σ όμματος, ανεξαρτήτως του όρου περί κατωτάτου 
ορίου υπηρεσίας δσον άφορα τήν πσροχήν συντάξεως και φιλοδωρή
ματος, δύναται νά λάβη φιλοδο>ρημα. εις άναλογίαν μή ύπερβαίνου
σαν τό πενταπλάσιον της συντάξεως, είς τήν οποίαν θα έδικαιουιο 
δυνάμει της παραγράφου (1) του "Αρθρου 26. 
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ΟΑυ,σδήπυτε λειτουργός, όστις απολύεται συμφώνως προς τό 
άρθρον 9, λαμβάνει— ,. 

(V) Σύνταξιν και φιλοδώρημα ώς προνοείται δυνάμει τοΟ 
άρθρου 26 ή φιλοδώρημα ώς προνοείται εις τό άρθρον 28, εάν ή\ 
συντάξιμος υπηρεσία του είναι μικρότερα τών δέκα ετών, ή σύν
ταξιν και φιλοδώρημα ώς προνοείται δυνάμει τοΟ άρθρου 26, Ανε
ξαρτήτως του δρου περί κατωτάτου ορίου υπηρεσίας άναφορικώς 
προς σύνταξιν, και επιπροσθέτως,' 

(2) Έτησίαν ούνταξιν είς άναλογίαν ενός εξηκοστού τών συν
ταξίμων άτιολαυών του δι ' έκάστην πλήρη περίοδον τριών ετών 
συνταξίμου υπηρεσίας : 

Νοείται δτι— 
(α) ή επιπρόσθετος σύνταξις ή αναφερομένη είς τήν παρά

γραφον (2) ανωτέρω δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τό fv Μκτον 
τών συνταξίμων απολαύων του, καΐ 

(β) ή επιπρόσθετος αϋτη σύνταξις δέν πρέπει νά ύπερβαίνη 
όμου μετά του ύτχοΧοίηου της συντάξεως τοΟ λειτουργού, 
τήν σύνταξιν είς τήν οποίαν θά έδικαιούτο έάν έσυνέχιζε 
νά κατέχη τήν θέσιν, τήν οποίαν κατείχε κατά τήν ήμερο
μηνίαν της αναγκαστικής άφυπηρετήσεώς του μέχρι της 
άφυπηρετήσεως της προνοουμένης είς τό άρθρον 25. 

" Α ρ θ ρ ο ν 30 
Έάν οιοσδήποτε λειτουργός, ών μέλος της μονίμου υπηρεσίας της 

Συνελεύσεως, κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του καΐ ούχι 
έξ Ιδίας ύπαιτιότητος ύποστή σωματικήν βλάβην, ώς έκ τών συνθη
κών, ύπό τάς όποιας έκτελεϊ τά καθήκοντα του, ήτις καθιστφ τούτον 
άνίκανον νά έκτελή τά καθήκοντα του καΐ έάν ή κατάστασις αύτου 
πιστοποιηθή δι ' εκθέσεως ίατρικοΟ συμβουλίου, ό έν λόγω λειτουργός 
άφυπηρετεΐ και λαμβάνει— 

(1) Τήν σύνταξιν και τό φιλοδώρημα, διά τά όποια προνοεί τό 
άρθρον 26" ή έάν ή συντάξιμος υπηρεσία του είναι μικρότερα τών 
δέκα ετών, φιλοδώρημα ώς προνοείται είς τό άρθρον 28 η\ ανεξαρ
τήτως του κατωτάτου ορίου υπηρεσίας διά σύνταξιν, σύνταξιν καΐ 
φιλοδώρημα ώς προνοείται είς τό άρθρον 26" καΐ επιπροσθέτως, 

(2} Έτησίαν σύνταξιν ϊσην προς τά κατωτέρω αναφερόμενα μέρη 
τών συνταξίμων απολαύων του κατά τήν ήμερόμηνίαν της άφυπήρε
τήσεώς του : — 

Έάν ή ικανότης του δι* αύτοσυντήρησιν— 
(ςχ) επηρεάζεται πολύ ελαφρώς, πέντε εξηκοστά' 

ί
&) επηρεάζεται αρκούντως, δέκα εξηκοστά' 
γ") ' επηρεάζεται ουσιωδώς, δεκαπέντε εξηκοστά' 
ο) καταστρέφεται τελείως, είκοσι εξηκοστά, 

Ό<?άκις ή σωματική βλάβη δέν εΐναι ή μόνη αΙτ ία δι ' άφυπηρέ
τήσιν,,τό Εκτελεστικ.όν Σώμα δύναται νά πρόβ$ είς εϋλογον μείωσιν 
too πόρ·όΟ τή< συντάξεως, της δεικνυομένης ανωτέρω. 

" Α ρ θ ρ ο ν 31 
'Ρσάκις οίοσδήποτε άρρην λειτουργός τή*ς μονίμου δημοσίας 

υπηρεσίας τη*ς Συνελεύσεως αποθνήσκει κατά τήν έκτέλεσιν τών 
καθηκόντων του, ουχί έξ Ιδίας ύπαιτιότητος, λόγω, τών ειδικών συν? 
θηκών τών σχετικών μέ τήν φύσιν τών καθηκόντων του— 

( ί ) Έάν δ αποβιώσας λειτουργός κοπαλίπη σύζυγον, δύναται 
νά> παρέχεται εις αυτήν, έν δσω εΐναι άγαμος καΐ καλόΟ ναρακτήρος, 
ίτύνταξτς: είς άναλογίαν μή ύπερβαίνουσαν τά δέκα εξηκοστά τών 
ετησίων συνταξίμων απολαύων, τάς οποίας έλάμβάνεν ό έν λόγω 

λειτουργός, f) δέκα καΐ πέντε Μράς: κατ' Ετος, επιλεγομένου μετίχξφ 
ι&ν δύο τοΟ \x&yoiK&iipQ!0* 
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(2) Έάν δ αποβιώσας λειτουργός καταλίπτι σύζυγον, είς την 
οποίαν παρέχεται σύνταξις δυνάμει της παραγράφου (1) ανωτέρω 
καΐ τέκνον ή τέκνα, ετησία σύνταξις μη υπερβαίνουσα το εν δγδοον 
της ετησίας συντάξεως της οριζόμενης δυνάμει της παραγράφου 
(1) ανωτέρω, καταβάλλεται δΓ εκαστον τέκνον ηλικίας κάτω των 
δέκα και οκτώ ετών, μέχρις δτου το τοιούτον τέκνον φθάση είς τήν 
ήλικίαν των δέκα και οκτώ ετών. 

(3) 'Εάν ό αποβιώσας λειτουργός καταλίπη τέκνον ή τέκνα. 
αλλ" ουχί σύζυγον, ή έάν δεν παρέχεται σύνταξις είς την σύζυγον. 
ετησία σύνταξις διπλασία του ποσοΰ του καθοριζομένου είς την παρά
γραφο ν (2) ανωτέρω καταβάλλεται δΓ εκαστον τέκνον ηλικίας κάτω 
ιών δέκα και οκτώ ετών. μέχρις δτου το τοιούτον τέκνον q»Ocxoji είς 
τήν ήλικίαν τών δέκα καί οκτώ ετών. 

(4) Έάν ό αποβιώσας λειτουργός καταλίπη τέκνον η τέκνα 
καί σύζυγον, εις την οποίαν παρέχεται σύνταξις ο«»νάμ»:ι της ιταρα
γράφου (1) άνωαέρω, καί ή σύζυγος ακολούθως άποθάη]. ετησία 
σύνταξις καταβάλλεται δΓ εκαστον τέκνον ηλικίας κάτω τών δέκα 
καί οκτώ ετών άπό της ημερομηνίας του θανάτου της συζύγου μέχρις 
δτου τό τοιούτον τέκνον φθάση είς την ήλικίαν τών δέκα καί δκτώ 
ετών, είς άναλογίαν διπλασίαν της οριζόμενης είς τήν παράγραφον 
(2) ανωτέρω. 

(5) Έάν ό αποβιώσας λειτουργός δεν καταλίπη σύζυγον, ή έάν 
δεν παρέχεται σύνταξις είς τήν σύζυγοι αύτου, καί έάν ή μήιηρ 
αυτού ήτο καθ" ολοκληρίαν ή κυρίως εξαρτώμενη εξ αυτού, ετησία 
σύνταξις καταβάλλλεται είς τήν μηιέραν, έν δσω εϊνα» καλοί» χαρα
κτήρας καί στερείται επαρκών μέσων συντηρήσεως, εις άναλογίαν 
μη ύπερβαίνουσαν τήν σύνταξιν, ή όπ<:)ία δυνατόν νά παρεχωρεϊτο 
ί.

:
ίς ιήν σύζυγον του εν λόγω λειτουργού : 

Νοείται ότι— 
(α) σύνταξις δεν καταβάλλεται, δυνάμει τοΰ όρθροι» τούτου, 

διά περισσότερα τών εξ τέκνων, 
(β) είς περίπτωσιν, καθ' ην παρέχεται σύνταξις δυνάμει της 

παραγράφου (5) ανωτέρω, έάν ή μήτηρ είναι χήρα κατά 
τον χρόνον της παροχής της συντάξεως καί ακολούθως 
ύπανδρεύθη έκ νέου, ή τοιαύτη σύνταξις παύει παρεχο
μένη άπό της ημερομηνίας τοΟ νέου γάμου της" καί έάν 
φανή είς τό Έκτελεστικόν Σώμα καθ' οιονδήποτε χρόνον, 
δτι ή μήτηρ διαθέτει επαρκή άλλα μέσα συντηρήσεως, ή 
τοιαύτη σύνταξις παύει παρεχομένη άπό της τοιαύτης ημε
ρομηνίας, ώς ήθελεν άποφασίση τό Έκτελεστικόν Σώμα" 

(γ) σύνταξις παρεχομένη είς θήλυ τέκνον δυνάμει τοΟ άρθρου 
τούτου παύει παρεχομένη άμα τώ γαμώ της εϊς ήλικίαν 
κάτω τών δέκα καί οκτώ ετών, άπό της ημερομηνίας του 
γάμου. 

" Α ρ θ ρ ο ν 32 
Ουδεμία σύνταξις καταβάλλεται είς λειτουργόν. όστις παραιτεί

τα ι ή δστις απολύεται : 
Νοείται, δτι δύναται νά καταβληθή φιλοδώρημα είς οιονδήποτε 

λειτουργόν, δυνάμει τοΰ άρθρου 28, δστις παρητήθη διά νά άναλάβη 
άλλα καθήκοντα προς τό συμφέρον τής Κοινότητος, τη έγκρίσει τοΰ 
'Εκτελεστικού Σώματος. 

" Α ρ θ ρ ο ν 33 
Ό διορισμός τών λειτουργών τής μονίμου δημοσίας υπηρεσίας 

τής Συνελεύσεως έπί μονίμου, προσωρινής ή δοκιμαστικής βάσεως, 
καθώς καί ή έπικύρωσις αύτου, γίνεται ύπό του Εκτελεστικοί) 
Σώματος. 
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"Α ρ θ ρ ρ ν 34 
. "Ολα τά θέματα τα σχετικά με προαγωγήν, μετάθεσιν καΐ λήψιν 

πειθαρχικών μέτρων, εξαιρέσει τής απολύσεως, τά όποια άφορρΟν 
δλρυς τους λειτουργούς της δημοσίας υπηρεσίας τής Συνελεύσεως, 
τυγχάνουν εξετάσεως ύπό του 'Εκτελεστικού Σώματος. 

" Λ ρ θ ρ ρ ν 35 
Ή άφυπηρέτησις και άπόλυσις των λειτουργών της μονίμου δημο

σίας υπηρεσίας τής Συνελεύσεως εξετάζεται τή αΐτήσει χού Εκτε 
λεστικού Σώματος, ύπό. Δικαστικού Συμβουλίου, απαρτιζόμενου 

. έκ δύο δικαστών των Κοινοτικών Δικαστηρίων καΐ ενός άτομου κατέ
χοντος νομικάς γνώσεις ή. πεΐραν και διοριζομένου δι* αποφάσεως 
τής Συνελεύσεως δι* είδικήν περίοδον. Ό ανώτερος δικαστής των 
Κοινοτικών Δικαστηρίων εκτελεί καθήκοντα προέδρου τοΰ Δικαστι
κού Συμβουλίου

Ή διαδικασία τού Δικαστικού Συμβουλίου είναι νομική καΐ ό 
ενδιαφερόμενος λειτουργός δικαιούται νά άκουσθή και νά κάμη τήν 
ΰπεράσπιοίν του. 

"Α ρ θ ρ ο ν 36 
Τά άρθρα 11 και 12 του Νόμου τούτου δέν αφορούν τους διδα

σκάλους τους ύπηρετρύντας εις τήν μόνιμον δημοσίαν ύπηρεσίαν τής 
Σ υνελεύσεο^ς. 

Τά άρθρα 26, 27, 28, 29 και 30 τού Νόμου τούτου δέν αφορούν τάς 
γυναίκας λειτουργούς άπό τής ημερομηνίας του γάμου των. 

" Ά ρ θ ρ ο ν 37 . . 
Έν τω Νόμω τούτω «περίοδος υπηρεσίας καθιστώσα ύπάλληλον 

προσοντοΰχον διά σύνταξιν» σημαίνει άδιάσπαστον ύπηρεσίαν είς τήν 
μόνιμον δημοσίαν ύπηρεσίαν τής Συνελεύσεως και περιλαμβάνει 
πασαν περίοδον προσωρινής ή δοκιμαστικής, υπηρεσίας είς οίανδή
ποτε θέσιν τής υπηρεσίας τής Συνελεύσεως, πρό τής είρημένης ανω
τέρω υπηρεσίας :■ Νοείται, δτι ή περίοδος τής αδείας άνευ μισθού 
λαμβάνεται ύπ" όψιν ώς συντάξιμος υπηρεσία. 

Τή έγκρίσει τοΰ 'Εκτελεστικού Σώματος, οίαιδήποτε διακοπαΐ 
ε!.ς τήν έν λόγω περίοδον υπηρεσίας δεν εξασθενούν τόν'δρον τόν 
περί αδιάσπαστου περιόδου υπηρεσίας, αύται δέ περιλαμβάνονται 
εις τήν περίοδον ταύτην. 

«Συντάξιμοι άπολαυαί» σημαίνει τόν αριθμόν πλήρων λιρών του 
τελευταίου ετησίου βασικού μισθού τοΰ λειτουργού, έάν κατά τήν 
διάρκειαν τής περιόδου τών τριών ετών, τής αμέσως προηγουμένης 
τής ημερομηνίας τής άφυπηρετήσεως, ό έν λόγω λειτουργός κατείχε 
τήν αυτήν θέσιν' ή έάν ό ενδιαφερόμενος λειτουργός μετετέθη άπό 
μιας θέσεως είς αλλην κατά τήν διάρκειαν τής έν λόγω τριετούς 
περιόδου, τόν αριθμόν πλήρων λιρών του ετησίου μέσου δρου τοΰ 
συνολικού βασικού μισθοΰ, τοΰ εισπραχθέντος κατά τήν διάρκειαν 
τής έν λόγω τριετοΰς υπηρεσίας. 

" Α ρ θ ρ ο ν 38 
Έκτος έάν τό κείμενον πρόνοοι άλλως, ό δρος «λειτουργός» λαμ

βάνεται ώς δηλωτικός λειτουργού; δστις είναι μέλος τής μονίμου 
δημοσίας υπηρεσίας τής '.Συνελεύσεως. 

" Α ρ θ ρ ο ν 39 
Πάντες οι ισχύοντες Νόμοι, ol σχετικοί μέ τά θέματα, έφ' ών ελή

φθη άπόφασις καΐ τά όποΐα έρρυθμίσθησαν διά τών προνοιών τοΟ 
Νόμου τούτου, επαναλαμβάνονται ύπό τοΰ Νόμου τούτου. 

" Α ρ θ ρ ο ν 40 
Ό Νόμος ούτος τίθεται έν ίσχύϊ άπό τής 19ης 'Οκτωβρίου, 1960. 

Έτυπώθη έν τφ ΓυιτογραφβΙφ Τής Κυπριακές Δημοκρατίας, βν ΛβυκωσΙα. 


