
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ' 'Αρ. 460 τής 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Ε π ι τ ρ ο π ή ς Δημοσίας 'Υπηρεσίας (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος 

του 1965, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς 
την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 72 του 1965 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡ1ΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΝ ΤΗΣ ΕΠΙ
ΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

'Επειδή λ ό γ ω των έπικρατουσών συνθηκών καθίσταται αδύνατος Προοίμιον. 
ή κατά νόμον συγκρότησις και λειτουργία τής 'Επιτροπής Δημοσίας 
Υπηρεσίας : 

και 
'Επειδή μέχρι τής οριστικής νομοθετικής διευθετήσεως ζητημάτων 

άφορώντων ε'ις την Έπιτροπήν Δημοσίας Υπηρεσίας και την Δημο-
σίαν Ύπηρεσίαν έν γένει καθίσταται απαραίτητος ή λήψις προσω
ρινών νομοθετικών μέτρων δσον άφορα τήν συγκρότησιν και λειτουρ
γ ίαν τής 'Επιτροπής Δημοσίας Υπηρεσίας . 

Διά ταύτα ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Επιτροπής Δήμο Συνοπτικός 
σίας Υπηρεσίας (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1965. τίτλος. 

2 . 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη άν "Ερμηνεία, 
τίθετος έννοια— 

«'Επιτροπή» σημαίνει τήν Έπιτροπήν Δημοσίας Υπηρεσίας, 
«νόμος» περιλαμβάνει οιανδήποτε έν ίσχύϊ νομοθετικής φύσεως 

διάταξιν. 

3 . 'Ανεξαρτήτως τής διατάξεως οιουδήποτε νόμου ή Ε π ι τ ρ ο π ή Συγκρότηση 
σύγκειται έξ ενός προέδρου καΐ τεσσάρων άλλων μελών διοριζομέ- Επιτροπής, 
νων ύπό του Προέδρου τής Δημοκρατίας : 

Νοείται δτι πάς νομίμως κατέχων, κατά τήν ήμέραν ενάρξεως τής 
'ισχύος του παρόντος Νόμου, τό αξ ίωμα του προέδρου ή μέλους τής 
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Επιτροπής θα εξακολούθηση κατέχων τούτο ύπό τους ιδίους δρους 
μέχρι λήξεως της θητείας του, έκτος έάν νεώτερος νόμος ήθελεν άλ
λως προβλέψει. 

Κανονισμός 4.— (1) Έάν καθ* οιανδήποτε συνεδρίαν ό πρόεδρος άπουσιάζη 
συνεδριάσεων. τ α π α ρ θ ν τ α μέλη έκλέγουσι μεταξύ αυτών τον πρόεδρον της συνε

δριάσεως. 
(2) Ό πρόεδρος και δύο μέλη παρόντα καθ' οιανδήποτε συνεδρία

σιν άποτελουσιν άπαρτίαν και έάν ό πρόεδρος δεν εΐναι παρών τότε 
τέσσαρα μέλη παρόντα άποτελουσιν άπαρτίαν. 

(3) Πάσαι αί αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειο
ψηφίαν των παρόντων και ψηφιζόντων μελών. Έν περιπτώσει ισο
ψηφίας ή πρότασις απορρίπτεται. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία· 


