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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 1328 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί 'Ορισμένων Πειθαρχικών Παραπτωμάτων (ΔιεΕαγωγή Έρεύνης και 
Εκδίκασις) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 

εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τοϋ 
Συντάγματος. 

Αριθμός 3 τοϋ 1977 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΞΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕ-
ΝΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1974 ΚΑΙ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΕΩΣ ΤΟΥΤΩΝ 

Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ώρισμένων Πει

θαρχικών Παραπτωμάτων (Διεξαγωγή Έρεύνης και Έκδίκασις) 
Νόμος τοΟ 1977. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
Έίσαγωγικαί διατάξεις 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος 'έάν έκ τοΟ κειμένου προκύπτη 
διάφορος έννοια— 

«Επιτροπή» σημαίνει τήν υπό του άρθρου 4 κοΦιδρυομένην Έπι
τροπήν και περιλαμβάνει πάσαν ύπεπιτροπήν ταύτης' 

«οικείος Νόμος» σημαίνει έν σχέσει — 
(α) προς δημόσιον ύπάλληλον όριζόμενον έν τω άρθρω 2 

του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου του 1967 τόν Νόμον 
τοΟτον* 

(β) προς έκπαιδευτικόν λειτουργόν ώς οδτος ορίζεται είς τό 
άρθρον 2 τοΟ περί Δημοσίας 'Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
Νόμου τοΟ 1969 τόν Νόμον τούτον 

(γ) προς άστυνομικόν ώς ούτος ορίζεται είς τό άρθρον 2 
τοΟ περί 'Αστυνομίας Νόμου τόν Νόμον τούτον* 

(5) 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Ερμηνεία. 

33 τοϋ 1967. 

ΙΟτοΰ 1969. 

Κεφ. 285 
2 6 τ ο ϋ 1 9 5 9 
19 τοϋ 1960 
21 τοϋ 1964 
2 9 τ ο ϋ 1 9 6 6 
5 9 τ ο ϋ 1 9 6 6 
5 3 τ ο ϋ 1 9 6 8 
43 τοϋ 1972. 
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8 τ ο ϋ 1 9 6 1 
16 to0 1962 
51 τοϋ 1963 
77 του 1966 
4 6 τ ο ΰ 1 9 7 3 
2 8 τ ο ΰ 1 9 7 5 
46το0 1975. 
20τοΰ 1964 
49τοϋ 1964 
68 του 1964 
2 6 τ ο ϋ 1 9 6 5 
2 7 τ ο ϋ 1 9 6 5 
44 του 1965 

5 τοϋ 1966 
14τοϋ1966 
41 τοϋ 1966 
7 6 τ ο ϋ 1 9 6 6 
38 τοϋ 1967 
7 0 τ ο ΰ 1 9 6 7 
6 6 τ ο ϋ 1 9 6 8 
9 5 τ ο ϋ 1 9 6 8 
24 του 1975 
36 του 1975 
33 του 1976. 

Κεφ. 302 
20 τοϋ1960 
34 τοϋ 1962 
25 τοϋ 1963. 
61 τοϋ 1970. 

Κεφ. 300Α 
4 6 τ ο ϋ 1 9 5 9 
20 τοϋ 1960 
21 τοϋ 1960 
27 τοϋ 1961 
69 τοϋ 1961 
2 6 τ ο ϋ 1 9 6 2 
39 τοϋ 1963. 
61 τοϋ 1970. 

Κεφ. 171 
1 0 τ ο ϋ 1 9 6 0 
1 6 τ ο ϋ 1 9 6 0 
24 τοϋ 1963 
4 5 τ ο ϋ 1 9 6 9 . 
61 τοϋ 1970. 

(δ) τιρός μέλος του Στρατού τους περί ΣτρατοΟ της Δημο
κροπίας (Σύνθεσις, Κατάταξις και Πειθαρχία) Νόμους τοΰ 
1961 €ως 1975 και έ·ν σχέσει προς μέλος της Εθνικής 
Φρουράς τους περί 'Εθνικής Φρουράς Νόμους τοΰ 1961 
εως 1976' 

(ε) προς πρόσωπον εις την ύπηρεσίαν του 'Οργανισμού Τηλε
πικοινωνιών Κύπρου τόν περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών 
Νόμον καΐ τόν περί 'Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (Ρύθ
μισις θεμάτων Προσωπικού) Νόμον του 1970' 

(στ) προς πρόσωπον εις την ύπηρεσίαν του Ραδιοφωνικού 'Ιδρύ
ματος Κύπρου τόν περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 
Νόμον και τόν περί Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (Ρύθ
μισις θεμάτων ΠροσωπικοΟ) Νόμον του 1970' 

(ζ) προς πρόσωπον εις τήν ύπηρεσίαν του Όργοη/ισμου Ήλεκ
τρισμοΟ Κύπρου τόν περί 'Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νό
μον και τόν περί 'Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (Ρύθ
μισις θεμάτων Προσωπικού) Νόμον το0 1970' 

(η) προς πάν έτερον πρόσωπον τό όποιον είναι εις την ύπη
ρεσίαν 'Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου ίδρυθέντος προς 
τό δημόσιον συμφέρον δι' είδικοΰ έπί τούτω Νόμου του 
όποιου τά κεφάλαια εϊτε παρέχονται είτε εΐναι ήγγυη
μένα ύπό της Δημοκρατίας τόν Νόμον τοΟτον, 

και περιλαμβάνει και την δυνάμει των Νόμων τούτων έκδο
θεΐσαν δευτερογενή νομοθεσίαν 

«πειιθαριχίίκόν ποοράτοτωμα» περιλαμβάνει πλην τών ύπό τών 
οικείων Νόμων προβλεπομένων πειθαρχικών παραπτωμάτων πασαν 
πραξιν ή παράλειψιν ένέχουσαν Μλλειψιν πίστεως και άφοσιώσεως 
προς τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν και σεβασμού προς τους Νό
μους αυτής ή αποσκοπούσαν εις την προπαρασκευήν του πραξι
κοπήματος ή καθ' οιονδήποτε τρόπον τείνουσαν εις τήν πρααγω
γήν τούτου ή εις την άνατροπήν τής συνταγμοαικής τάξεως ή τοΟ 
πολιτειακού καθεστώτος. 
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«Πειθαρχικόν Συμβούλισν» σημαίνει το ύπό τοΰ άρθρου 8 καθι
δρυόμενον πειθαρχικόν συμβούλισν και περιλαμβάνει παν τμήμα 
αύτοΰ' 

«πραξικόπημα» σημαίνει τό κατά την 15ην ' Ιουλίου, 1974, δια
πραχθέν πραξικόπημα κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας 'Αρχι
επισκόπου Μακαρίου και της Κυβερνήσεως Αύτοΰ καΐ δια του 
οποίου προσωρινώς ανετράπη ή συνταγματική τάξις' 

«υπάλληλος» περιλαμβάνει δημόσιον ύπάλληλον 6πό την εννοιαν 
του άρθρου 2 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου του 1967, έκπαι 36τοθ 1967. 
δευτικόν λειτουργόν ύπό την έ"ννοιαν του άρθρου 2 του περί Δημο
σίας 'Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1969, άστυνομικόν ίο τοΰ 1969. 
υπό τήν εννοιαν του άρθρου 2 του περί 'Αστυνομίας Νόμου, μέλος 
τοΰ Στράτου της Δημοκρατίας καί της 'Εθνικής Φρουράς, ύπάλ
ληλον του 'Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, του 'Οργανισμού 
'Ηλεκτρισμού Κύπρου, του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου καί 
παντός έτερου 'Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου ίδρυθέντος προς 
τό δημόσιον συμφέρον ύπό Νόμου τά κεφάλαια του οποίου είτε 
παρέχονται είτε είναι ήγγυημένα ύπό της Δημοκρατίας' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Δικαιοσύνης. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Διεξαγωγή έρεύνης 

3.—(1) Πάν πρόσωπον δύναται εντός £ξ μηνών άπό της ήμερομη Καταγγελία 
νιας ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος Νόμου νά όποβάλη εις τόν διαπράξεως 
Ύπουργόν ένυπόγραφον εγγραφον καταγγελίαν δτι υπάλληλος δυ Τ!

ι6
^

ρχικου 

νατόν νά εχη διαπράξει πειθαρχικόν παράπτωμα: βήματος. 
Νοείται δτι, έάν συνεπεία τής απουσίας έκ Κύπρου ή της νόσου 

του προσώπου, τοΰ υπαλλήλου ή ουσιώδους ιμάρτυρος ή της μή εγκαί
ρου συλλογής ή τής άποκρύψεως τών αναγκαίων στοιχείων ή τής 
καθ* οιονδήποτε έτερον τρόπον ευλόγου παρειμποδίσεως της υποβολής 
καταγγελίας εντός τής περιόδου τών εξ μηνών δέν κατέστη δυνατή 
ή υποβολή τής καταγγελίας, παρατείνεται 6πό του Υπουργού ή 
εξάμηνος αϋτη προθεσμία διά τοσούτον χρονικόν διάστημα ώστε νά 
καθίσταται ευλόγως εφικτή ή υποβολή τοιαύτης καταγγελίας. 

(2) Ό Υπουργός, έπί τή είς αυτόν υποβολή καταγγελίας σύμφω
νος προς τό εδάφιον (1) , διαβιβάζει αμελλητί συνοπτικήν περίληψιν 
του αντικειμένου τής καταγγελίας όμοΰ μετά τών είς αυτόν υποβλη
θέντων προς ύποστήριξιν ταύτης στοιχείων προς τήν Επιτροπή ν δπως 
διεξαχθή υπ' αυτής έρευνα έπί τής γενομένης καταγγελ ίας: 

Νοείται δτι ό Υπουργός διαβιβάζει προς την 'ΕπίΓτροπήν αύτου
σίαν τήν τοιαύτη ν καταγγελίαν έάν τούτο ήθελε ζητηθη παρά του 
ύποβαλόντος ταύτην προσώπου. 

(3) Ό Υπουργός κέκτηται έξουσίαν δπως, οσάκις καθ' οίσνδή
ποτε χρόνον ευλόγως πιστεύη δτι πρόσωπον €χει ύπό τόν έ'λεγχον 
ή τήν κατοχήν του οιονδήποτε στοιχεΐον περί τήν διάπραξη/ πειθαρ
χικού παραπτώματος, ζήτηση παρά του προσώπου τούτου τήν είς 
αυτόν ύποβολήν εντός τακτής προθεσμίας του στοιχείου τούτου. 

Παν πρόσωπον τό όποιον αρνείται ή παραλείπει, άνευ ευλόγου 
αίτιας, νά ύποβάλη εις τόν Ύπουργόν εντός τής ταχθείσης προθε
σμίας παν τοιούτον στοιχεΐον εΐναι έ"νοχον αδικήματος καί υπόκειται 
είς πρόστιμον πέντε λιρών δι ' έκάστην ήμέραν τής τοιαύτης αρνή
σεως ή παραλείψεως ή εις φυλάκισιν ;μή ύπερβαίνουσαν τους £ξ μήνας 
ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 
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(4) Ό 'Υπουργός κέκτηται έξουσίαν δπως, έάν έκ των εις αυτόν 
υποβληθέντων στοιχείων δυνάμει του εδαφίου (3) δύναται να θεμε
λιωθή καταγγελία δια διάπραξιν πειθαρχικού παραπτώμοοτος, ύπο
βάλη αυτεπαγγέλτως την τοιαύτην καταγγελίαν διαβιβάζων ταύτην 
όμου μετά των υποβληθέντων είς αυτόν στοιχείων προς την Έπιτρο
πήν δπως διεξαχθή έρευνα έπί ταύτης. 

(5) Παν πρόσωπον είς την κατοχήν ή υπό τον &λεγχον του όποιου 
ευρίσκονται στοιχεία περί την διάπραξιν πειθαρχικού παραπτώματος 
υποχρεούται δπως ύποβάλη ταύτα εις τόν Ύττουργόν δια να κατα
τεθούν υπ' αύτοΟ ενώπιον της Έτατροπής. 

(6) Δια τους σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου «πρόσωπον» περιλαμ
βάνει οιονδήποτε ύπάλληλον ή προϊστάμενον οιασδήποτε υπηρεσίας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οργανισμού δημοσίου δικαίου, ώς 
οΰτος ορίζεται είς τάς παραγράφους ( ε ) , (ατ) , (ζ) καΐ ( η ) ' τ ο υ 
ορισμού «οικείος Νόμος» είς τό άρθρον 2. 

Επιτροπή 4.—(1) Προς τόν σκοπόν διεξοτ/ωγής έρεύνης έπί καταγγελίας δια 
ρευνης. διάπραξιν πειθαρχικού παραπτώμοττος καθιδρύεται 'Επιτροπή συνι

σταμένη έξ ουχί όλιγωτέρων τών πέντε κα ι ουχί πλέον των επτά 
μελών διοριζομένων ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου κατ" επιλογήν 
έκ προσώπων ανωτάτου ήθικοΰ* επιπέδου έξ ων τρία τουλάχιστον νά 
έχωσι νομικάς γνώσεις. Έ κ τών τριών τούτων προσώπων τό εν 
διορίζεται ώς Πρόεδρος της Επιτροπής. 

(2) Ό Πρόεδρος κχχί τά μέλη της 'Επιτροπής υπηρετούν υπό τοι
ούτους δρους και δικαιούνται εις τοιαύτην άντιμισθίαν (honorarium, 
κατ' άποκοπήν ή έπί μηνιαίας βάσεως) ώς τό Ύπουργικόν Συμβού
λιον ήθελε καθορίσει. 

(3) Ή 'Επιτροπή κέκτηται έξουσίαν δπως άναθέτη εις ύπεπιτρο
πήν, συνισταμένην έκ μελών αυτής, ώς αϋτη ήθελε καθορίσει, έξ ών 
εν έχον νοιμυκάς γνώσεις ορίζεται ώς πρόεδρος τής όπεπιιτροπής, τήν 
άσκησιν οιασδήποτε τών είς αυτήν χορηγουμένων εξουσιών. 

(4) Ή 'Επιτροπή κανονίζει τά τών συνεδριάσεων αυτής, τόν τρό
πον και τόν χρόνον συγκλήσεως αυτών, τήν κατ' αύτάς άκολουθου
μένην διαδικασίαν, περιλαμβανομένων της απαρτίας καί του τρόπου 
λήψεως τών αποφάσεων αυτής ώς καί οιασδήποτε ύπεπιτροπης ταύ
της. 

"Ερευνα 5.— (1) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε έτερου Νόμου 
ύπατης ή 'Επιτροπή διεξάγει τήν έρευναν έπί του Ισχυριζόμενου πειθαρχικού 
•Επιτροπής. παραπτώματος τό ταχύτερον έν πάση δέ περιπτώσει συμπληροΐ ταύ

την ουχί άργότερον τών τριάκοντα ήμερων άπό της ημέρας τής είς 
αυτήν διαβιβασθείσης καταγγελίας. 

(2) Κατά τήν διεξαγωγήν τής έρεύνης ή 'Επιτροπή κέκτηται έξου
σίαν δπως κλητεύη καί άκούη οιουσδήποτε μάρτυρας ή λαμβάνη 
έγγραφους καταθέσεις παρ' οιουδήποτε προσώπου, τό όποιον 
δυνατόν νά Ι χη γνώσιν οιουδήποτε των γεγονότων της υποθέσεως, 
παν δέ τοιούτο πρόσωπον οφείλει νά δώση πασαν είς γνώσιν αύτοΟ 
πληροφορίαν καί ύπογράψη πασαν κατάθεσιν ούτω δοθεΐσαν άφ' ου 
αυτή αναγνωσθή εις αυτόν. 

Πας δστις αρνείται ή άμελεΐ, άνευ ευλόγου αιτίας, νά παρουσια
σθή ενώπιον της 'Επιτροπής ή νά δώση τήν πληροφορίαν είναι ένοχος 
αδικήματος καί υπόκειται είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς εκατόν 
λίρας ή εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους Μξ μήνας ή είς άμφο
τέρας τάς ποινάς ταύτας. 

(3) Ό υπάλληλος δικαιούται νά γνωρίζη τήν κατ' αύτου ύπόθεσιν, 
παρέχεται δέ είς αυτόν ή ευκαιρία δπως άκουσθή. 
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(4) Μετά την συμπλήρωσιν της έρεύνης ή 'Επιτροπή εκθέτει αμέ
σως τό πόρισμα αυτής είς τον Ύπουργόν μετά πλήρους αιτιολογίας, 
συνυποβάλλουσα άπαντα τα σχετικά έγγραφα. 

6.—(1) "Αμα τη λήψει της εκθέσεως της 'Επιτροπής 6 Υπουργός 
παραπέμπει αμέσως ταύτην είς τον Γενικόν Εισαγγελέα της Δημο
κρατίας μετά πάντων των υποβληθέντων έγγραφων προς γνωμοδό
τησιν. 

(2) Ό Γενικός Είσαγγελεύς της Δημοκρατίας εξετάζει (μετά πά
σης δυνατής ταχύτητος τό ζήτημα και έν περιπτώσει καθ' ήν, κατά 
τήν γνώμην του, δύναται νά διατυπωθή κατηγορία κατά του ύπαλ
λήλου προβαίνει είς διατύπωσιν της κατηγορίας και διαβιβάζει άπαν
τα τά είς αυτόν άποσταλέντα έγγραφα μετά της γνωμοδοτήσεως 
αύτου αμελλητί είς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον. 

'Υποβολή 
εκθέσεως 
'Επιτροπής 
είς τό 
Ύπουργικόν 
Συμβούλιον 
μετά γνω
ματεύσεως 
τοϋ Γενυκοϋ 
Είσοτγγελέως 
της Δημοκρα
τίας. 

7. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διαβιβάζει τό ταχύτερον τήν ύπό Υποβολή 
του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας διοαυπωθεΐσαν κατηγο κατηγορίας 
ρίαν μεθ' δλων των είς αυτό υποβληθέντων έγγραφων προς τό Πει

 ει<
3Πειθαρ

θαρχυκόν Συμβούλιον προς έκδίκασυν, έκτος έάν κατά τήν γνώμην β^χ
ν
ιον

αμ 

του, υφίστανται Ισχυροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος δπως μή χωρή
ση περαιτέρω διαδικασία: 

Νοείται δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως, 
αντί της πειθαρχικής διώξεως του υπαλλήλου, τερματίση τήν ύπη
ρεσίαν αύτου προς τό δημόσιον συμφέρον. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 

Έκδίκασις πειθαρχικών παραπτωμάτον 

8.—(1) Καθιδρύεται Πειθαρχικόν Συμβούλιον αποτελοόμενσν έξ πειθαρχικόν 
εννέα μελών, έξ ων ό είς Πρόεδρος, διοριζομένων ύπό του Ύπουργι Συμβού
κοΰ Συμβουλίου κατ' επιλογήν έκ προσώπων ανωτάτου ήθικου έπι

 λιον
· 

πέδου έξ ών τέσσαρα τουλάχιστον νά έχωσι νομικάς γνώσεις, προς 
έκδίκασιν παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε έτερου Νόμου τών εις 
αυτό ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διαβιβαζαμένων, συμφώνως 
προς τό άρθρον 7, υποθέσεων: 

Νοείται δτι ό Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου δέον νά είναι 
πρόσωπον έχον νομικάς γνώσεις. 

(2) Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον άσκεΐ τάς αρμοδιότητας αύτου 
είτε έν ολομέλεια είτε κατά τμήματα. Ή ολομέλεια συγκροτείται 
έκ του Προέδρου και τεσσάρων έτερων μελών οριζομένων 6πό του 
Προέδρου και έκαστον τμήμα συντίθεται έκ τριών μελών, ύπό τήν 
προεδρίαν ενός έκ τούτων, απάντων οριζομένων ύπό του Προέδρου: 

Νοείται δτι ό Πρόεδρος τμήματος του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
δέον νά είναι μέλος έχον νομικάς γνώσεις. 

(3) Ό Πρόεδρος και τά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου ύπη
ρετοΰν ύπό τοιούτους δρους και ό Πρόεδρος και τ ά μέλη δικαιούνται 
είς τοιαύτην άντιμισθίαν (honorarium, κατ' άποκοπήν ή έπί μηνιαίας 
βάσεως) ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε καθορίσει. 

9.—(1) Ή διαδικασία ενώπιον τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου άρχε Διαδικασία 
ται διά τής κλήσεως του εγκαλουμένου ενώπιον αύτου και της δια ενώπιον 
τυπώσεως τής κατηγορίας ή όποια εστάλη συμφώνως προς τό άρθρον Πειθαρχικοί) 
7 ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου και συμπληρουται διά της άκρο

 Σ υ
μ

6 ο υ λ ί ο υ 

άσεως τής υποθέσεως και τής εκδόσεως τής αποφάσεως. 
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(2) Το Πειθαρχικόν Σ υμδούλιον κατά την άκρόασιν της υποθέσεως 
κέκτηται τάς αύτάς εξουσίας και προνομίας ώς το Δικαστήριον κατά 
την άκρόασιν ποινικής υποθέσεως έκδικαζομένης συνοπτικώς καΐ 
ακολουθεί, κατά τό δυνατόν, την αυτήν διαδιχασίαν νοουμένου δτι 
κέκτηται έξουσίαν — 

(α) όπως καλέση μάρτυρας και απαίτηση την προσέλευσιν αυτών 
ώς και την προσέλευσιν του υπαλλήλου ώς εις τάς συνοπτι
κώς διεξαγομένας δίκας' 

(β) δπως απαίτηση προσαγωγήν παντός έγγραφου σχετιζομέ
νου προς τήν κατηγσρίαν' 

(γ) δπως άποδεχθή οιανδήποτε μαρτυρίαν, εγγραφον ή προφορι
κήν, έστω ικαι έάν αυτή δέν θά έγίνετο δεκτή εις πολιτικήν 
ή πουνικήν διαδικασίαν" καΐ 

(δ) δπως άναδάλλη τήν άκρόασιν, άπό καιρού εις καιρόν, νοου
ιμένου δτι ή άκρόασις προχωρεί τό ταχύτερον δυνατόν. 

(3) Εις πασοον διαδικασίαν ιένώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
δικαιούται δπως συμμε,τέχη ό Γενικός ΕΊσαγγελεύς της Δημοκρατίας 
ή ό ύπ' αύτου οριζόμενος Δυκηγόρος της Δημοκρατίας και ό υπάλ
ληλος κέκτηται άπαντα τά ύπό τοΟ Συντάγματος χορηγούμενα δικαι
ώματα είς διάδικον ενώπιον Δικαστηρίου. 

10. Τό Πειθαρχικόν Συμδούλιον κατά τήν άκρόασιν της υποθέ
σεως ενώπιον αύτου έφοορμόζ€ΐ τάς διοπάξιεις του οΙκείου Νάμου, 
ώς οδτος «νοεπροσηρμόσθη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, και έν περιπτώσει καταδίκης τούτου επιβάλλει άντι της υπό 
του οικείου Νόμου προνοουμένης ποινής τήν ύπό τάς περιστάσεις 
ενδεικνυομένη ν πειθαρχικήν ποινήν έκ των ακολούθων: 

(α) Χρηματικήν ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς άπολαδάς ενός 
έτους· 

(β) ύποδιδασμόν είς τήν μισθοδοτικήν κλίμακα και επιπροσθέ
τως δυνατόν νά έπιδληθη στέρησις αυξήσεως της κλίμακος 
ταύτης δια περίσδον μή ύπερδαίνουσαν τά πέντε έτη" 

(γ) ύποδιδασμόν είς καπτωτέραν θέσιν δτε δεν δύναται νά γίνη 
προαγωγή διά π&ρίοδον τριών ετών 

(δ) άναγκαστικήν ά({>υπηρέτησιν· και 
(ε) άπόλυσιν. 

u u u t , t v l l ! ) 11. Ουδέν τών έν τω παρόντι Νόμω κωλύει οιανδήποτε έτερον 
παρόντι Νόμφ διαδικασίαν ή τήν λήψιν οιουδήποτε έτερου μέτρου δυνάμει διατά
έπηρεάζει ξεως οιουδήποτε εκάστοτε έν Ίσχύϊ Νόμου. 
οιανδήποτε . 
έτέραν δια

δικασίαν. 

Έφαρμοστέον 
δίκαιον. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


