
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ *Αρ. 106 της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής τών 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί 'Αποκαταστάσεως Δημοσίων 'Υπαλλήλων Νόμος του 
1961, το κείμενον τοΟ όποιου ακολουθεί, εκδίδεται υπό τοΰ Προέδρου και του 
'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. 

Αριθμός 48 του 1961 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ ΔΗ
Μ Ο Σ Ι Ω Ν ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ, Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Ω Σ 
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ, "Η ΥΠΟΒίΒΑΣΘΕΝΤΩΝ ΕΚ ΛΟΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Η Σ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΗΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 1955 ΚΑΙ ΤΗΣ 19ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 
1959. 

"Η Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : — 

1. Ό παρών νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Άποκατα- Συνοπ-ηκός 
στάσεως Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμος του 1961. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι νό|*ω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κει Ερμηνεία. 
μένου— 

«αποκατασταθείς» και «άποκατάστασις» σημαίνουν τήν ύπό τίνος 
δικαιουμένου υπαλλήλου άνάκτησιν τής δημοσίας θέσεως κα ι του 
βαθμοΰ δν κατείχε κατά τήν ήμερομηνίαν τήν αμέσως προηγου
μένην της σχετικής ημερομηνίας ή ετέρας Ισοδυνάμου δημοσίας 
θέσεως καΐ βαθμοΟ και τήν καταβολήν' τών αποδοχών και τήν 
άποκατάστασιν αύτοϋ είς άπαντα τά δικαιώματα και προνόμια 
ών οΟτος άπήλαυεν κατά τήν τοιαύτη ν ήμερομηνίαν' 

«άπολαβαΐ» περιλαμβάνει τόν μισθόν ώς και τά πάσης φύσεως 
επιδόματα πλην τά τών άναπληρωτικών διορισμών τοιαύτα' 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δημοκρατίαν τής Κύπρου' 
«δημοσία θέσις» σημαίνει θέσιν τινά έν τη δημοσία ύηγ)ρεσί<^ της 

Κυβερνήσεως τής 'Αποικίας τής Κύπρου τής οποίας κατά τήν 
καθωρισμένην ήμερομηνίο:ν ό μισθός προεβλέπετο έν "Αρθρω 1 
οιουδήποτε κεφαλαίου οΐόυοήποτε προϋπολογισμού (πλην τών τής 
έκτακτου ανάγκης τοιούτων)* 
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«δημοσία υπηρεσία» σημαίνει, άναφορικώς προς οιανδήποτε πε
ρίοδον προγενεστέραν της 16ης Αυγούστου, 1960, την δημοσίαν 
ύπηρεσίαν της Κυβερνήσεως της 'Αποικίας της Κύπρου, καΐ άνα
φορικώς προς οιανδήποτε περίοδον άπό ή μεταγενεστέραν της 
16ης Αυγούστου, 1960, τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν της Δημοκρατίας, 
περιλαμβανομένης υπηρεσίας έν τοΐς σώμασιν ασφαλείας της Δη
μοκρατίας ' 

«δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει τον κάτοχον δημοσίας τινός 
θέσεως, μονίμου ή μή, δστις εΐναι πολίτης της Δημοκρατίας ή δι
καιούται, συμφώνως τω δικαίω της ιθαγενείας ως τοΰτο εκτίθεται 
έν τω άρθρω 198 του Συντάγματος , δπως τω παρασχεθή ή ιθα
γένεια της Δημοκρατίας ' 

«δικαιούμενος υπάλληλος» σημαίνει δημόσιον ύπάλληλον, δστις 
κατά τήν καθωρισμένην περίοδον— 

(α) απελύθη ή ούτινος έτερματίσθησαν αί ύπηρεσίαι ή 
(β) έγκαταλείψας τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν έλογίξετο απολυ

θείς ή 
( γ ) άφυπηρέτησεν άναγκαστ ικώς ή 
(δ) ύπεβιβάσθη, 

αποκλειστικώς έκ λόγων πολιτικών" 
«καθορισμένη περίοδος» σημαίνει τήν περίοδον μεταξύ της 1ης 

'Απριλίου, 1955, και της 19ης Φεβρουαρίου, 1959, αμφοτέρων τών 
ημερομηνιών περιλαμβανομένων' 

«πολιτικοί λόγοι» σημαίνει πάντα λόγον άφορώντα εις τήν 
πραγματ ικήν ή ύποτιθεμένην συμμετοχήν εις τίνα ή προσεταιρι
σμόν μετά τίνος, ομάδος ή οργανώσεως λογιζόμενης ύπό της τότε 
Κυβερνήσεως της 'Αποικίας της Κύπρου ώς προαγούσης πολιτι
κούς σκοπούς ή εις τήν πραγματ ικήν ή ύποτιθεμένην συμμετοχήν, 
αμέσως ή εμμέσως, εις ενεργείας λογιζομένας ύπό της τοιαύτης 
Κυβερνήσεως ώς ύποκινουμένας έκ κινήτρων πολιτικών' 

•συμβεβηκόςί· σημαίνει τον θάνατον τοΰ δικαιουμένου υπαλλή
λου ή δτι ούτος κατελήφθη ύπό τοΰ ορίου ηλικίας αναγκαστ ικής 
άφυπηρετήσεως ή τήν συντυχίαν οιουδήποτε έτερου συμβεβηκότος 
καθιστώντος άναγκαίαν τήν άφυπηρέτησιν του δικαιουμένου υπαλ
λήλου και συνιστώντος προϋποθεσιν τταροχί\ς συντάξεως, φιλοδω
ρήματος ή έτερου οφέλους παρεχομένου έπί τη άφυπηρετήσει δυ

κεφ. .ΉΙ. νάμει τών διατάξεων του περί Συντάξεων Νόμου' 
«Συμβούλιον» σημαίνει το δυνάμει τοΰ άρθρου 3 καθιδρυόμε

νον Συμβούλιον ' 
«σχετική ημερομηνία» σημαίνει τήν ήμερομηνίαν καθ' ην ό 

δικαιούμενος υπάλληλος απελύθη ή έτερματίσθησαν αί ύπηρεσίαι 
αύτοΰ ή έλογίζετο απολυθείς ή άναγκαστ ικώς άφυπηρετήσας ή τήν 
ήμερομηνίαν καθ" ην ήναγκάσθη να παραιτηθή ή ύπεβιβάσθη. 

Σομβοόλιον. 3.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιον συγκείμενον έκ τριών μελών 
διοριζομένων ύπό τού 'Υπουργικού Συμβουλίου (έξ ών εις ορίζε
ται ώς ό «Πρόεδρος» τού Συμβουλίου) δπερ εξετάζει και αποφαίνε
ται έάν πρόσωπον τι είναι δικαιούμενος υπάλληλος. 

(2) Τό Συμβούλιον καθορίζει τήν ύπ' αύτοΰ άκολουθητέαν διαδι

κασίαν και άπασαι αί αποφάσεις αύτοΰ λαμβάνονται δια πλειοψη

φίας. 

Αιτήσεις 4.—(1) Πας δστις άξιοΐ δτι κέκτηται τήν Ιδιότητα του δικαιουμέ
άποκατα ν 0 υ υπαλλήλου δέον δπως, εντός μηνός άπό της ενάρξεως της Ισχύος 
στάσεως. T O Q π αρόντος νόμου, ύποδάλτ) εις τό Συμβούλιον αΐτησιν αποκατα

Πσράρτημσ. στάσεως έν τω τύπω τω έκτιθεμένω έν τω Παραρτήματι του παρόν

τος Νόμου. 
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(2) "Αμα τη υποβολή αιτήσεως τίνος δυνάμει τοΰ εδαφίου 
(1) το Συμβούλιον θα προβαίνη το ταχύτερον είς την έξέτασιν της 
τοιαύτης αιτήσεως καΐ θα άποφαίνηται έάν ό αϊτών κέκτηται τήν 
Ιδιότητα του δικαιουμένου υπαλλήλου. 

(3) "Αμα ώς ληφθή ή τοιαύτη άπόφασις άντίγραφον ταύτης δια
βιβάζεται πάραυτα είς τήν άρμοδίαν διορίζουσαν αρχήν. 

(4) Πάς δστις έν τη αιτήσει τή ύποβληθείση δυνάμει τοΰ εδα
φίου (1) προβαίνει, έν γνώσει του γεγονότος, είς δηλώσεις αΐτι
νες είναι αναληθείς έ'ν τινι ούσιώδει σημείω, είναι ένοχος αδικήματος 
και έπί τή καταδίκη του υπόκειται είς φυλάκισιν διά χρονικήν περίο
δον μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή είς πρόστιμον μη υπερβαίνον 
τάς τριακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως 
και τοΰ προστίμου. 

5.—(1) "Αμα ώς το Συμβούλιον άποφασίση δτι πρόσωπον τ ι Άποκατά
κέκτηται την ιδιότητα του δικαιουμένου υπαλλήλου, ό τοιούτος
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υπάλληλος ανεξαρτήτως παντός έν οίωδήποτε έτέρω νόμω διαλαμ υπαλλήλου 
βανομένου αποκαθίσταται, και λογίζεται κατέχων τήν τοιαύτην θέσιν 
και βαθμύν άπό τής σχετικής ημερομηνίας μέχρι τής ημερομηνίας 
τής άποκοπαστάσεως αύτοΰ. 

(2) Όσάκις έπαναπροσληφθείς έν τή δημοσία υπηρεσία δικαιού
μενος υπάλληλος προήχθη πρό τής ενάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόν
τος νόμου, ούτος θά αποκαθίσταται έν τή θέσει και βαθμώ δν κατείχε 
κατά τήν ήμερομηνίαν τήν αμέσως προηγουμένην τής σχετικής ημε
ρομηνίας ή έ'ν τινι έτερα ισοδυναμώ θέσει και £αθμώ και λογίζηται 
κατέχων τήν τοιαύτην θέσιν και βαθμόν άπό τής σχετικής ημερομη
νίας μέχρι τής ημερομηνίας τής αμέσως προηγουμένης τής ημερομη
νίας τής προαγωγής αύτοΰ. 

(3) Όσάκις λόγω τής συντυχίας συμβεβηκότος τινός, ή άποκατά
στασις δικαιουμένου τινός υπαλλήλου καθίσταται αδύνατος, ούτος θά 
λογίζεται αποκατασταθείς έν τή δημοσία θέσει και βαθμω δν ούτος 
κατείχε κατά τήν ήμερομηνίαν τήν αμέσως προηγουμένην τής σχε
τικής ημερομηνίας ή έν τινι ετέρα ισοδυναμώ θέσει και βαθμω και 
ώς κατέχων τήν τοιαύτην θέσιν και βαθμόν άπό τής σχετικής ημερο
μηνίας μέχρι τής συντυχίας τοΰ συμβεβηκότος τούτου. 

6. Έ κ των απολαβών είς ας δικαιοΰται κατά ή μετά τήν άποκα Εκπτώσεις 
τάστασιν αύτοΰ δικαιούμενος τις υπάλληλος, εκπίπτονται τά ακό
λουθα : — 

(α) άπασαι αϊ πληρωμαί αΐτινες έγένοντο είτε υπό μοοφήν 
μισθού, χορηγίας, συντάξεως, χαριστικής (exgratia) πληρω
μής είτε άλλως πως, έκ δημοσίων ταμείων, διαρκούσης τής 
καθωρισμένης περιόδου είς τον τοιοΰτον ύπάλληλον ή είς 
οιονδήποτε μέλος τής οικογενείας αύτοΰ' 

(6) άπασαι αϊ πληρωμαί αΐτινες έγένοντο έκ ταμείων ιδιωτι
κού τίνος ιδρύματος ευημερίας ή φιλανθρωπικού τοιούτου, 
ή έκ τίνος άλλου ταμείου βοηθείας διαρκούσης τής καθωρι
σμένης περιόδου, είς τον τοιοΰτον ύπάλληλον ή είς οιονδή
ποτε μέλος τής οικογενείας αύτοΰ' 

(γ ) πάν έτερον εισόδημα ληφθέν υπό τοΰ τοιούτου υπαλ
λήλου, διαρκούσης τής καθωρισμένης περιόδου, έκ τής ένα
σκήσεως επαγγέλματος τίνος ή έκ μισθωτών υπηρεσιών 

(δ) άπασαι αϊ είσφοραί ή καταθέσεις είς άς ό τοιούτος υπάλ
ληλος θά προέβαινε διαρκούσης τής καθωρισμένης περιόδου 
δυνάμει τών διατάξεων τών εκάστοτε ισχυόντων Νόμων και 
Κανονισμών : 

Νοείται δτι αϊ τοιαΰται εκπτώσεις θά γίνωνται έν ώ τρόπω καΐ 
ύφ* οΰς δρους ήθελε καθορίσει ό Υπουργός ΟΙκονομικών. 
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άκις δικαιούμενος τις υπάλληλος, είς δν έγένετο, πρό της 
της Ισχύος τοΟ παρόντος νόμου, πρότασις επαναδιορισμού 

ημοσίαν ύπηρεσίαν ήν ούτος άπέρριψεν, αποκαθίσταται δυ
Γών διατάξεων του παρόντος νόμου, ή περίοδος μεταξύ της 
ηνίας της τοιαύτης προτάσεως και της ημερομηνίας της απο

στάσεως αύτοΰ λογίζεται ώς περίοδος καθ ' ήν ό δικαιούμενος 
υπάλληλος άπουσίαζεν έπ* αδεία άνευ δικαιώματος μισθού. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
("Αρθρον 4 (1) .) 

Α Ι Τ Η Σ Ι Σ Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ 
Μέρος 1. 

(δέον δπως πληρωθή ύπό τοΰ αίτουντος) 
Πρόεδρον, 
Συμβουλίου 'Αποκαταστάσεως Δημοσίων Υπαλλήλων, 
Λευκωσία. 

Διά ταύτης άξιώ δτι κέκτημαι την ιδιότητα τοΰ δικαιουμένου υπαλ
λήλου δι' απαντάς τους σκοπούς του περί 'Αποκαταστάσεως Δημο
σίων Υπαλλήλων Νόμου, υπ' άρ . 48 τοΰ 1961, και έξαιτοΰμαι όπως 
ή ύπόθεσίς μου έξετασθή ύπό τοΰ Συμβουλίου τοΰ καθιδρυθέντος 
δυνάμει τοΰ άρθρου 3 (1) τοΰ ώ ς εΐρηται νόμου. 

2. Ε κ θ έ τ ω τά ακόλουθα στοιχεία άτινα, έξ δσων κάλλιον γνωρίζω 
και πιστεύω, είναι αληθή : — 

(1) Πλήρες όνομα 
(Πρώτον τό Έπώνυμον 
με κεφαλαία γ ρ ά μ μ α τ α ) . 

(2) θέσις ήν κατεΐχον έν τή 
Κυβερνητική Υπηρεσία κατά τον 
χρόνον καθ' όν άπελύθην κ.λ.π. 

(3) (i) Μισθοδοτική κλΐμαξ και πραγματ ικός 
μισθός δν έλάμβανον κατά τον χρόνον 
καθ' δν άπελύθην κ.λ.π. 

(ii) 'Ημερομηνία προσαυξήσεως 
(4) Ε π ι δ ό μ α τ α πληρωτέα κατά τόν χρόνον 

τής απολύσεως. 
(i) Τιμαριθμικόν Ε π ί δ ο μ α . 

(5) Ποσά πληρωθέντα έκ Ταμείων ίδιωτικοΰ τινός ' ιδρύματος 
ευημερίας ή φιλανθρωπικού τοιούτου, ή έκ τίνος άλλου Τα
μείου Βοηθείας διαρκούσης τής περιόδου απολύσεως κ.λ.π. 

(i) ΕΙς τόν αιτούντα. 
(ii) Ε'ις τά μέλη τής οικογενείας αύτοΰ. 

(6) Εισόδημα ληφθέν διαρκούσης τής περιόδου απολύσεως 
κ.λ.π. εκ τής ένασκήσεως ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς τίνος ή έκ μισθω
τών υπηρεσιών. 

, Έ γ ώ .χ έκ 
διά της παρούσης επισήμως δηλώ δτι τά έν τή παρούσρ αιτήσει εκτι

θέμενα στοιχεία είναι, έξ δσων κάλλιον γνωρίζω και πιστεύω, αληθή 
χο4 φκρι&η. '. ι} . 

Υπογραφή 

'Ημερομηνία. 

Διεύθυνσις.. 

,..;1961. 


