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Ο περί Ορισμένων Πειθαρχικών Παραπτωμάτων (Διεξαγωγή Έρεύνης 
και Έκδίκαοις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1977 εκδίδεται διά δημοσι
εύσεως ε ίς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώ
νως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Άριβμός 38 τοΟ 1977 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν ΠΕΙΘΑΡ

Χ Ι Κ Ω Ν ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ (Δ ΙΕΞΑΓΩΓΉ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ 
Ε Κ Δ Ι Κ Α Σ Ι Σ ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1977. 

Ή Βουλή των Άλ*πιπρασώιπω.ν ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό ιταρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό ιτερί Ώρισμένων ΠειΘαρ- Συνοπτικός 
χικών Παραπτωμάτων (Διεξαγωγή Έρεύνης καΐ Έκδίκασις) (Τρο τίτλος, 
ποποιητικός) Νόμος του 1977 και θά άναγιγνώσκηται όμου μετά 
του περί 'Ωρισμένων Πειθαρχικών Παραπτωμάτων (Διεξαγωγή 
Έρεύνης καΐ Έκδίκασις) Νόμου του 1977 (έν τοις εφεξής άναφε 3τοθΐ977. 
ρομένου ώς «ό (δασικός νόμος») καΐ ό δασικός νόμος καΐ ό παρών 
Νόμος θά αναφέρονται άμοϋ ώς σΐ περί Ώρυσ>μένων Πειθαρχικών 
Παραπτωμάτων (Διεξαγωγή Έρεύνης και Έ'κδίίΚθ3σις) Νόμοι του 
1977. 

2. Τό άρθρον 3 του (δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροπσποίη

(α) Διά της καταργήσεως της επιφυλάξεως του εδαφίου (1) Q ^ ^ ^ Q 
αύτοΰ και της αντικαταστάσεως αυτής διά της ακολούθου βασικοϋ 
νέας επιφυλάξεως : νόμου. 

«Νοείται δτι— 
(α) έάν συνεπεία της απουσίας έκ Κύπρου του υπαλ

λήλου ή λόγω εκκρεμούσης δικαστικής προσφυγής γενο
μένης υπ' αύτοΰ κατά τυχόν απολύσεως αύτοΰ ή τής απου
σίας έκ Κύπρου ή τής νόσου του προσώπου ή ουσιώδους 
μάρτυρος ή τής μή εγκαίρου συλλογής ή τής άποκρύψεως 
των αναγκαίων στοιχείων ή τής καθ* οίονδήποτε τρόπον 
ευλόγου παρεμποδίσεως τής υποβολής καταγγελίας εντός 
τής περιόδου των £ξ μηνών δέν κατέστη δυνατή ή υπο
βολή τής καταγγελίας, παρατείνεται ύπό του Υπουργού ή 
εξάμηνος αυτή προθεσμία διά τοσούτο χρονικόν διάστη
μα ώστε νά καθίσταται ευλόγως εφικτή ή υποβολή τοιαύ
της καταγγελίας" 

(β) έάν ό 'Υπουργός Μχη οίονδήποτε έτερον βάσιμον 
λόγον νά πιστεύη δτι ή υποβολή τής καταγγελίας δέν κα
τέστη δυνατή εντός τής πίεριόδου των Ι ξ ιμηνών αϋτη παρα
τείνεται ύπό του 'Υπουργού διά τοσούτο χρονικόν διά
στημα μή υπερβαίνον έν πάση περιπτώσει τους £ξ μήνας 
ώστε νά καθίσταται ευλόγως εφικτή ή υποβολή τής τοιαύ
της καταγγελίας.». 
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Τροποποίησα, 
τοϋ άρθρου 4 
τοϋ δασικού 
νόμου. 

1 ρυποποιησις 
τοϋ άρθρου 6 
τοϋ βασικού 
νόμου. 

Ίροιιοτιοίησις 
τοϋ άρθρου 7 
τοϋ 6t σικοΰ 
νόμοι;. 

(β) Δια της προσθήκης μετά το εδάφιον (2) τοΟ ακολούθου νέου 
εδαφίου, τών υφισταμένων εδαφίων (3), (4), (5) και (6) άνα
ριθμουμένων καταλλήλως : 

«(3) Ό 'Υπουργός έπί τη διαβιβάσει καταγγελίας προς 
την Έπιτροπήν προς Ιρευναν δυνάμει του εδαφίου (2) κέ
κτηται έξουσίαν δπως ζητήση παρά τοϋ 'Υπουργικού Συμ
βουλίου, έάν το δημόσιον συμφέρον άπαιτή τούτο, νά θέση 
είς διαθεσιμότητα τόν ύπάλληλον διαρκούσης της έρεύνης 
και μέχρι της τελικής συμπληρώσεως τής υποθέσεως καί 
το Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως θέση 
τόν ύπάλληλον είς διαθεσιμότητα οπότε εφαρμόζονται α'ι 
διατάξεις του άρθρου 89 του περί Δημοσίας 'Υπηρεσίας 
Νόμου 1967, τηρουμένων τών αναλογιών.». 

3. Το εδάφιον (3) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της διαγραφής τών λέξεων «συνισταμένων έκ μελών αυτής» 
(γραμμή 2) καί αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «συνιστα
μένων έξ ενός ή πλειόνων μελών αύτής».; 

4. Το εδάφιον (2) του άρθρου 6 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται 
διά τής είς αυτό προσθήκης ευθύς μετά τάς λέξεις «καί διαβιβάζει» 
(γραμμή 4) τών λέξεων «διά του* Υπουργού Δικαιοσύνης». 

5. Τό άρθρον 7 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής είς αυτό 
προσθήκης μετά τήν λέξιν «βιαβι'βάζει» (γραμμή 1) τών λέξεων 
«διά τοΟ 'Υπουργού Δικαιοσύνης». 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


