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Ό περί 'Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (Ρύθμισις θεμάτων Προσωπικού) 
Νόμος του 1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Χονοπτικός 
τίτλος. 

Ι\εψ. 302 
2 0 ι ο 0 1960 
34 ιοΟ 1 962 
2 3 τ ο 0 1963 
Κεψ. 300Α. 
46 τοΟ 1 959 
20 τοΟ 1 960 
21 τοΟ 1 960 
27 τοΟ 1 961 
69το0 1961 
26 τοΟ 1 962 
39 τοΟ 1 963 
Κβφ. 171 
10το0 1960 
H t o C 1 9 6 0 
24 τοΟ 1963. 

'Αριθμός 61 τοΟ 1970 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΡΩΝ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Α1ΤΙΝΕΣ ΠΡΟ
ΕΚΥΨΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 21ην ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1963 ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ
ΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΝ, ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣ1Ν, ΠΡΟΑΓΩ. 
ΓΗΝ, ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣ1Ν, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ ΚΑΙ ΕΝ 
ΓΕΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙ
ΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. 

"Επειδή συνεπεία των μετά τήν 21ην Δεκεμβρίου 1963 δημιουργη
θεισών συνθηκών καθίσταται αδύνατος δ διορισμός, ή μονιμοποίή
σις, ή προαγωγή, ή άφυπηρέτησις, ό'πειθαρχικός έλεγχος καΐ έν 
γένει ή απρόσκοπτος λειτουργία τοΰ προσωπικού της Αρχής Τηλε
πικοινωνιών Κύπρου, του Ραδιοφωνικού 'Ιδρύματος Κύπρου καΐ τής 
"Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, οργανισμών δημοσίου δικαίου, ώς έν 
τω νόμω προνοείται : 

Και επειδή είναι επιβεβλημένη ή απρόσκοπτος συνέχισις τής λει
τουργίας τοΟ προσωπικού τούτων, μή παρακωλυομένης υπό των συ
νεπεία των μετά τήν 21 η ν Δεκεμβρίου 1963 δημιουργηθεισών συν
θηκών : 

Και επειδή κατέστη έπάναγκες δπως ληφθώσιν έπί τούτω νομοθε
τικά μέτρα μέχρις οδ ό Κυπριακός λαός έκφέρη τήν αποψιν αύτου 
έπί τών ζητημάτων τούτων : 

Διά ταΟτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τών 'Οργανισμών 
Δημοσίου Δικαίου (Ρύθμισις θεμάτων Προσωπικοί}) Νόμος τοΟ 1970 
και θά άναγινώσκηται δμου μετά τοΟ περί Υπηρεσίας Τηλεπικοι
νωνιών Νόμου, τοΟ περί Ραδιοφωνικού Ίορύμοπος Κύπρου Νόμου 
και τοΟ περί 'Αναπτύξεως ΉλεκτρισμοΟ Νόμου, αναλόγως τής περι
πτώσεως. 
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ΈρμηνκΙα. 

Κεφ. 201. 
20 τοΰ 1 ί ' 0 
34 τοΟ 1' ·>2 
25 τοΰ 1 »63. 
Κεφ. 300Α 
46το0 1959 
20 τοΰ 1960 
21 το0 1960 
27το0 1961 
69το0 1961 
26το0 1962 
39 τοΰ 1963. 
Κεφ. 171. 
ΙΟτοΟ 1960 
1 6 τοΰ 1 960 
24 τοΰ 1963. 

2. Έν χω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΟ κειμένου προκύπτη διά
φορος έννοια— 

«νόμος» περιλαμβάνει πασαν διάταξιν νομοθετικής φύσεως* 
«οίκεΐος νόμος» σημαίνει τόν περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών 

Μόμον έν σχέσει προς τόν Όργανισμόν Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, 
τόν περί Ραδιοφωνικού ' Ιδρύματος Κύπρου Νόμον έν σχέσει προς 
τό Ραδιοφωνικόν " ίδρυμα Κύπρου καΐ τόν περί 'Αναπτύξεως "Ηλεκ
τρισμού Νόμον έν σχέσει προς τόν Όργανισμόν 'Ηλεκτρισμού 
Κύπρου' 

«'Οργανισμός» σημαίνει, αναλόγως *τής περιπτώσεως, τόν δυ
νάμει τοΟ οικείου νόμου συσταθέντα ύπό τήν έπωνυμίαν «'Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου» όργανισμόν, τόν δυνάμει του οίκείου 
νόμου συσταθέντα ύπό τήν έπωνυμίαν «Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα 
Κύπρου» όργανισμόν, καί τόν δυνάμει τοΟ οίκείου νόμου συστα
θέντα ύπό τήν έπωνυμίαν «'Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου» όργανι
σμόν 

«προσωπικόν» περιλαμβάνει τόν Γενικόν Διευθυντήν έκτος είς 
περίπτωσιν καθ' ήν δυνάμει του οίκείου νόμου ό διορισμός τούτου 
υπάγεται είς τήν αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου, τόν 
Γραμματέα και απαντάς τους έτερους υπαλλήλους καί ύπηρέτας 
τοΟ 'Οργανισμού. 

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων τοΟ οίκείου νόμου υπάγεται Αρμοε.ύιητ̂  
είς τήν αρμοδιότητα έκαστου 'Οργανισμού ό διορισμός, ή έπικύρω Όργανιομοο 
σις διορισμού, ή ένταξις είς τό μόνιμον προσωπικόν, ή προαγωγή, ή
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μετάθεσις, ή άπόσπασις καί ή άφυπηρέτησις τοΟ προσωπικού του σ^-η^όν. 
'Οργανισμού ώς καί ή έπ' αύτοΰ ασκησις πειθαρχικού έλεγχου, πε
ριλαμβανομένων της απολύσεως ή της απαλλαγής άπό των καθη
κόντων μελών του προσωπικού. 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (3), οιαδήποτε τών 
έν τω έοαφίω (1) αναφερομένων αρμοδιοτήτων ασκείται' ύφ* έκα
στου 'Οργανισμού συμφώνως προς τάς διατάξεις του οίκείου νόμου 
ή οίώνδήποτρ δυνάμει αύτοΟ εκδοθέντων f\ έκδοβησομένων κανονι
σμών ή κανόνων, τάς ρυθμίζουσας τό θέμα έν σχέσει προς τό όποιον 
ασκείται ή άρμοδιότης. 

(3) 'Οσάκις ό οίκεΐος νόμος δέν περιλαμβάνη διάταξιν ρυθμίζου
σαν ή χορηγούσαν είς τόν Όργανισμόν έξουσίαν προς έκδοσίν κα
νονισμών ή κανόνων ρυθμιζόντων οίονδήποτε τών θεμάτων έν σχέσει 
προς τά όποια δύναται νά άσκηθή ύπό του 'Οργανισμού άρμοδιότης 
δυνάμει τοΰ εδαφίου (1), δ οίκεΐος νόμος θά έρμηνευητάι καί έφαρ
μόζηται ώς έάν περιελαμβανετο έν αύτώ διάταξις χορηγούσα είς τον 
Όργανισμόν έξουσίαν προς έ*κδοσιν κανονισμών ή κανόνων ρυθμι
ζόντων το θέμα τούτο. 

4 . Οίαδήποτε πραξις ή παράλειψις 'Οργανισμού ώς προς τόν διο Μεταβατική 
ρισμόν, έπικύρωσιν διορισμού, έ"νταξιν είς τό μόνιμον προσωπικόν,
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προαγωγήν, μετάθεσιν, άπόσπασιν καί άφυπηρέτησιν τοΰ προσωπι
κού του "Οργανισμού ώς καί τήν έπ' αύτοΰ ασκησιν πειθαρχικού 
έλεγχου, περιλαμβανομένων τής απολύσεως ή της απαλλαγής άπό 
τών καθηκόντων μελών τοΰ προσωπικού, γενομένη πρό της ενάρξεως 
τής ίσχύος τοΰ παρόντος Νόμου, θά θεωρήται ώς γενομένη βάσει των 
διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 


