
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ UPOTON 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ* 'Αρ. 32 της Πης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος ό ύπό της Βουλής τών 'Αντιπρο

σώπων ψηφισθείς περί "Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου ("Οροι 
Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Νόμος, !96Ι, το κείμενον τοΟ οποίου ακολουθεί, 
εκδίδεται ύπό τοΟ Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια 
δημοσιεύσεως είς την Έπίσημον "Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 4 του 1961. 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΣθΙΑΣ ΚΑ! ΤΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:— 

Ι. Ό : παρών νόμος θα αναφέρεται ώς ό περί "Ανωτάτου Συν Συνοπτικός 
ταγματικοΟ Δικαστηρίου (Όροι 'Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Νόμος, τ(τλο<; 
1961. 

2. Έν τω παρόντι νόμω, εκτός έάν εκ τοΟ κειμένου προκυπτη Ερμηνεία. 
αντίθετος έννοια— 

«Δικαστήριον» σημαίνει το "Ανώτατον Συνταγματίκόν Δικαστή
ριον της Δημοκρατίας της Κύπρου το καθιδρυθέν δυνάμει τοΟ 
Συντάγματος· 

«Σύνταγμα» σημαίνει τό Σύνταγμα της Δημοκρατίας τής 
Κύπρου· 

«υπάλληλος του δικαστηρίου» σημαίνει Οπάλληλον τής 
Γραμματείας τοΟ "Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου. 

(3) 
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Ύϋάλληλοι 

Δικαστηρίου 

Προσωρινή 
ΑντιμιοθΙσ 
θέσ€θν. 
ΠΙνβξ. 

3.—(Ι) θ ά υφίστανται ύττάλληλοι τοΟ Δικαστηρίου ώς 2χει καθο-
ρισθή διά τοΟ διαδικαστικού κανονισμοΟ γενομένου δυνάμει των 
διατάξεων τοΟ άρθρου 135 τοΟ Συντάγματος, καΐ δημοσιευθέντος 
είς το Δεύτερον Παράρτημα της "Επισήμου 'Εφημερίδος τής ΔημΟΓ 
κρατίας Οπό ήμερομηνίαν 20 Όκτωβρίου, I960, εξαιρουμένων 
των έν αύτω αναφερομένων κλητήρων, όπως υπηρετούν ώ ς 
υπάλληλοι του Δικαστηρίου, αί δέ έξουσίαι καΐ τά καθήκοντα των 
υπαλλήλων τούτων τοΰ Δικαστηρίου θά είναι τά διά -διαδικαστικού 
κανονισμού τοΰ Δικαστηρίου εκάστοτε καθοριζόμενα. 

(2) ΟΊ υπάλληλοι τοΰ Δικαστηρίου θά είναι μόνιμοι υπάλληλοι 
της δημοσίας υπηρεσίας της Δημοκρατίας καΐ θά διορίζωνται 
ύπο τής 'Επιτροπής Δημοσίας 'Υπηρεσίας Οπό τους αυτούς δρους 
ώς κα.Ι τά λοιπά μέλη τής δημοσίας υπηρεσίας τής Δημοκρατίας. 

4. "Η αντιμισθία των θέσεων των άπάριθμουμένων έν τή πρώτη 
στήλη τοΰ Πίνακος θά είναι ώς καθορίζεται, έν σχέσει προς έκάστην 
θέσιν, έν τη δευτέρα στήλη τοΰ Πίνακος, καΐ θά είναι προσωρινή. 

& 

ΠΙΝΑΞ. 
( " Α ρ θ ρ ο ν 4.) 

θέσεις . Μισθοί. 
Πρωτοκολληταί 'Ανωτάτου Συν

ταγματικού Δικαστηρίου . . £1,020x36—1.200 
Διερμηνείς 'Ανωτάτου Συνταγμα

τικού Δικαστηρίου £720x30—990 
Στενογράφοι Δικαστηρίου : 

Ι η τάξις \Συνηνωμέναι Γ£570 χ 24—690 χ 30—720; 
2α τάξις / κλίμακες \ £426 χ 24—642 

Έπιδότης Δικαοτηρίου : 
Ιη τάξις \Συνηνωμέναι Γ£354χ 18—42&χ24τ522 
2α τάξις / κλίμακες \ £264 χ 18—426 
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Έτνηώθη ίν τφ TunoypctyaUp tffc Κυπριακές Δημοκρατίας, 6ν ΛιυκοσΙα. 


