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Ό περί Κρατικών Υπαλλήλων (Προσωριναί Διακανονιστικαί Διατάξεις) 
Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έιτίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνάς τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 54 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΣ, 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ «ΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΡΥΘΜΟΥ ΚΑΤΑ Σ ΤΑ Σ ΕΩΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Δεδομένου δτι συνεπεία της από της Τουρκικής εισβολής κατοχής Προοίμιον. 

μεγάλου μέρους του Κυπριακού εδάφους ύπό των Τούρκων έδημι
ουργήθησαν, εν σχέσει προς κρατικούς υπαλλήλους, ώρισμέναι συν
θήκαι αΐτινες καθιστούν άναγκαίαν καΐ άπαραίτητον την λήψιν νομο
θετικών μέτρων δια τήν «νακατανομήν καΐ τον διακανονισμόν άρ

"* μοδιοτήτων εν σχέ'σει προς την μετάθεσιν, άπόσπασιν, άξιολόγησιν 
και πειθαρχίαν αυτών. 

Δια ταύτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Κρατικών Ύπαλ- Συνοπτικός 
λήλων (Προσωριναί Διακανονιστικαί Διατάξεις) Νόμος του 1975. τίτλος. 

2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«έκρυθμος κατάστασις» σημαίνει τήν συνεπεία της Τουρκικής 
εισβολής δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν ή οποία εξακολουθεί να 
υφίσταται μέχρις δτου το Ύπουργικόν Συμβούλιον, δια γνωστο
ποιήσεως ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας, όρίση ήμε
ρσμηνίαν λήξεως τής τοιαύτης καταστάσεως" 

«κρατικός υπάλληλος» σημαίνει δη'μόσιον ύπάλληλον και έκπαι
δευτικόν λειτουργόν ώς καθορίζεται έν τοις σχετικοΐς δροις του 
περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου του 1967 και του περί Δημοσίας 33τοΰΐ967 
'Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου τοΟ 1969, και περιλαμβάνει παν ιοτοθΐ969. 
πρόσωπον άπασχολούμενον επί συμβάσει, επί ήμερομισθίω και επί 
ωριαίας βάσεως. 
(2) "Οροι μη καθοριζόμενοι έν τω παρόντι Νόμω κέκτηνται τήν 

ε'ις τους δρους τούτους άποδιδομένην εννοιαν ύπό του περί Δημοσίας 33τοΰΐ967 
'Υπηρεσίας Νόμου του 1967 και του περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής ιοτοθΐ969. 
Υπηρεσίας Νόμου του 1969. 

3. Διαρκούσης τής έκρυθμου καταστάσεως και παρά τάς διατάξεις Είδικαΐ 
τοΟ περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου του 1967 και του περί Δήμο- διατάξεις, 
σίας 'Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1969, εφαρμόζονται αί ?QTO"1969 
ακόλουθοι διατάξεις ώς προς τήν μετάθεσιν, άπόσπασιν, άξιολόγη-

*> σιν και πειθαρχίαν κρατικών υπαλλήλων : 
(α) Έάν δι' οιονδήποτε λόγον κρατικός υπάλληλος δεν δύναται 

νά άπασχοληθή συμφώνως προς τά καθήκοντα και τάς εόθύ-



Ν. 54/75 1006 

33 τοϋ1967 
10 τοΰ 1969. 

"Εναρξις 
Ισχύος τοΟ 
παρόντος 
Νόμου καΐ 
ειδική διάτα
ξις δια μετα
θέσεις η" 
αποσπάσεις 
γενομένας 
από της 1ης 
Σεπτεμβρίου 
1974. 

νας της θέσεως του, ό Υπουργός Οικονομικών ή ό Γενικός 
'Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δεόντως εξουσιο
δοτημένος ύπ' αύ'τοΟ, δύναται, εν συνεννοήσει μετά της οι
κείας αρμοδίας αρχής, να προβαίνη εις μ'ετάθεσιν ή άπόσπα
σιν τούτου, προς έκτέ'λεσιν οιωνδήποτε έτερων καθηκόντων, 
εις οιανδήποτε ύπηρ'εσίαν αναλόγως τών αναγκών της υπη
ρεσίας. Ή τοιαύτη μετάθεσις ή άπόσπασις γίνεται εις οιον
δήποτε μέρος της Δημοκρατίας καΐ δι' οιονδήποτε χρονικόν 
διάστημα ώς ήθελε θεωρηθή άναγκαΐον δια τους σκοπούς 
της υπηρεσίας. 

(β) Πλην τών υπαλλήλων τών κατεχόντων εναλλάξιμους θέσεις, 
δια τους οποίους ή αξιόλογησις διά τών εμπιστευτικών εκθέ
σεων θα έξακολουθή'ση γινομένη βάσει της καθιερωμένης 
τακτικής, πάς.έτερος κρατικός ύπάλλη'λος όστις μετατίθεται 
ή αποσπάται δυνάμει τής παραγράφου (α), θα υπόκειται ε'ις 
άξιολόγησιν βάσει τής αξίας αύτου προ της τοιαύτης μετα
θέσεως ή αποσπάσεως του, λαμβανομένης ύπ' δψιν και τής 
'ειδικής εκθέσεως ήτις θα ύποβάλληται προς τον προϊστάμε
νον τής υπηρεσίας είς ήν όργανυκώς οδτος ανήκει ύπό του 
προϊσταμένου τής νέας του υπηρεσίας εις ή ν μετετέθη ή 
άπεσπάσθη και ήτις θά καλύπτη, Ιδίως, έ'κτίμησιν του χα
ρακτήρος, του ήθους, τής άφοσιώσεως προς το καθήκον, τής 
νομιμοφροσύνης και τής διακριτίκότητος καΐ Ικανότητος προς 
συνεργασίαν, ώς και γενικήν έκτίμηίσιν τής αποδόσεως 
αύτου : 

Νοείται δτι, εάν εν οιαδήποτε περιπτώσει ή έκτίμησις τής 
αποδόσεως δεν συνάδη προς τήν προηγουμένην έ'κτίμησιν 
αυτής εν σχέσει προς τά καθήκοντα και τάς εύθύνας τής 
οργανικής αύτου θέσεως, ουδέν το μειωτικόν θά άναφέρηται 
εις τήν προς τήν Έπιτροπήν Δημοσίας Υπηρεσίας ή τήν 
Έπιτροπήν Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αναλόγως τής περι
πτώσεως, 'εκθεσιν : 

Νοείται περαιτέρω δτι εν ουδεμία περιπτώσει ή σταδιο
δρομία και τά δικαιώματα ή διεκδικήσεις διά προαγωγήν 
οιουδήποτε μετατιθεμένου ή αποσπώμενου υπαλλήλου δυνά
μει τής παραγράφου (α) θά παραβλάπτωνται ή επηρεά
ζονται δυσμενώς εκ τής αξιολογήσεως τής αποδόσεως του 
εν συγκρίσει προς μή μετατιθεμένους ή αποσπώμενους συ
ναδέλφους αύτου. 

(γ) Ή διάπραξις πειθαρχικού αδικήματος υπό κρατικού υπαλ
λήλου δστις μετετέθη ή άπεσπάσθη δυνάμει τής παραγράφου 
(α) καταγγέλλεται είς τήν ο'υκείαν άρμοδίαν αρχήν και εξε
τάζεται συμφώνως προς τάς σχετικάς δισπάξεις του περί 
Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου του 1967 ή του περί Δημοσίας 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1969, αναλόγως τής 
περιπτώσεως. 

4. Ή ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ώς άρξαμένη άπό τής 
1ης Σεπτεμβρίου 1974, πάσα δε μετάθεσις ή άπόσπασις κρατικού 
υπαλλήλου γενομένη άπό τής ρηθείσης ημερομηνίας προς έκτέλεσιν 
καθηκόντων έτερων ή τής θέσεως του είς οιανδήποτε ύπηρ'εσίαν θεω
ρείται ώς γενομένη δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

Έτυπώθη εν τόρ Τυττογραφείω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


