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Ο περί Δημοσίας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδε-
ται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

άρθρου 31 
του δασικοΟ 

Άρυ&μός 31 του 196Q 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1967 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίας Ύπηρε- Συνοπτικός 

σίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1980 και θ'ά άναγινώσκηΓται όμου τ^λος· 
μετά του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου του 1967 (έν τοις έφε- 33τοθΐ967. 
ξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και 
ό παρών Νόμος θά αναφέρονται όμου ώς οί περί Δημοσίας Υπηρεσίας 
Νόμοι του 1967 και 1980. 

2. Το άρθρον 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς έξης: Τροποποΐ
(α) Διά της μετά τό εδάφιον (1) προσθήκης της ακολούθου 2σ£Ι°° 

επιφυλάξεως: 
«Νοείται δτι ουδεμία τοιαύτη δημοσίευσις γίνεται είς νόμου, 

περίπτωσιν πληρώσεως τοιαύτης κενής μονίμου θέσεως δή
μιο υργηιθείση,ς Εναντι ή συνεπεία καταργήσεως ή αντικα
ταστάσεως ετέρας αντιστοίχου προσωρινής θέσεως οπότε 
ή Επιτροπή πληροί τήν θέσιν ταύτην διά του διορισμού ή 
προαγωγής, ώς θά ήτο ή περίπτωσις, του υπαλλήλου του 
υπηρετούντος ήδη εις τήν οι>τω καταργηθεΐσαν προσωρινήν 
θέσιν και οσάκις ό αριθμός των οϋτω δηιμιουργηιθεισών 

# θέσεων είναι μικρότερος του άριθμσΟ των αντιστοίχων 
προσωρινών θέσεων τινές των οποίων καταργούνται ή Επι
τροπή πληροί τάς θέσεις ταύτας κατ* επιλογήν μεταξύ των 
υπαλλήλων των υπηρετούντων εις τάς προσωρινάς θέσεις 
και οιουδήποτε έτερου υπαλλήλου υπηρετούντος έπι απο
σπάσει ή από μηνός είς μήνα είς ύφισταμένην μόνιμον Ιδίαν 
θέσιν.»' καίι 

(β) διά της μετά τό εδάφιον (3) προσθήκης της ακολούθου 
επιφυλάξεως: 

«Νοείται ότι οσάκις ή δημοσιευομένη θέσις εΐναι μόνιμος 
Ιδέν είναι άνοογκαία ή υποβολή αΙτήσεως έκ μέρους υπαλλή
λων οΐτινες, επιλεγέντες καΐ διορισθέντες ύπό της Επιτρο
πής, υπηρετούν είς τήν θέσιν είτε έπι αποσπάσει είτε άπό 
μηνός είς μήνα ή οΐτινες υπηρετούν είς προσωρινήν θέσιν 
ύπό τόν αυτόν τίτλον καΐ διεπομένην ύπό των αυτών σχεδίων 
υπηρεσίας.». 
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Άντικατά
στασις τοΟ 
άρθρου 59 
τοϋ βασικοϋ 
νόμου. 

3. Τό άρθρον 59 του δασικού νόμου διαγράφεται και άντικαθίοτα-
ται διά του ακολούθου άρθρου :» 
«Τρόπος 69, Οίοΰδήιποτε τυχόν διαφορά άνοοφυοιμένη μεταξύ της 
ο̂ αφοσδ°ς Δημοκρατίας και δημοσίων ύπαλλήλον και σχετιζόμενη 
σχΐτ^ιένης προς τήν ά^ασχόίληισίιν f\ τους δρους (3ίττοΰσχολή<τεως έξετά-
πρόςάπασχό ζεται Kocxa τόν καθω ριομέ νο ν τρόπον.». 
λησιν ή δρους 
απασχο
λήσεως. 
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