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Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία Έκφρα
σης Γνώμης και Πολιτικά Δικαιώματα Υπαλλήλων) Νόμος του 1990 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

3.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη στους οικείους νόμους 
ή σε Κανονισμούς που έγιναν με βάση αυτούς και αφού τηρηθούν οι 
διατάξεις του άρθρου αυτού, για όλους τους υπαλλήλους συντάσσονται 
Υπηρεσιακές Εκθέσεις κατά τον καθορισμένο τρόπο και χρόνο. 

(2) Οι Υπηρεσιακές Εκθέσεις συντάσσονται, όπου τούτο είναι δυ
νατόν, από τριμελή ομάδα αξιολόγησης και κοινοποιούνται μετά τη 
σύνταξη τους στους υπαλλήλους που αφορούν. 

(3) Δε μετέχει στην αξιολόγηση ενός υπαλλήλου πρόσωπο που του 
είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του 
τέταρτου βαθμού: 

Νοείται ότι αν λόγω του κωλύματος της συγγένειας δεν καθίσταται 
δυνατή η σύνταξη Υπηρεσιακής Έκθεσης για ένα υπάλληλο οι δια
τάξεις του εδαφίου αυτού δεν εφαρμόζονται. Σε μια τέτοια περίπτωση 
σημειώνεται η ύπαρξη της συγγένειας στην Υπηρεσιακή Έκθεση. 

(4) Δε συντάσσεται δυσμενής Υπηρεσιακή Έκθεση για ένα υπάλ
ληλο, πριν δοθεί σ* αυτόν η ευκαιρία να ακουστεί και να υποβάλει τις 
παραστάσεις του. 

(5) Μετά από κάθε προαγωγή, ο δικηγόρος κάθε προσώπου που έχει 
έννομο συμφέρον να προσβάλει την προαγωγή δικαιούται να επι
θεωρήσει τους φακέλους των Υπηρεσιακών Εκθέσεων ή οποιωνδήποτε 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Αριθμός 155 του 1990 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΛΕΥ

ΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩ
ΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία Έκφρασης Γνώμης και 
Πολιτικά Δικαιώματα Υπαλλήλων) Νόμος του 1990. 

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία 
έννοια: 

«καθορισμένος» σημαίνει καθορισμένο με κανονισμούς που εκ
δίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων και «καθο
ρίζεται» ερμηνεύεται ανάλογα* 

«νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» σημαίνει κάθε νομικό πρό
σωπο δημοσίου δικαίου ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημοσίου 
δικαίου που έχει ιδρυθεί η θα ιδρυθεί για το δημόσιο συμφέρον από 
νόμο, των οποίων τα κεφάλαια είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα 
από τη Δημοκρατία* 

«οικείοι νόμοι» σημαίνει τους νόμους οι οποίοι διέπουν τη σύ
σταση και λειτουργία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου· 

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου. 

Αξιολόγηση 
υπαλλήλων. 
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άλλων εκθέσεων αξιολόγησης του ιδίου και του προσώπου ή των 
προσώπων που έχουν προαχθεί. 

Ελευθερία 4.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη στους οικείους νόμους 
έκφρασης ή σ ε Κανονισμούς που έγιναν με βάση αυτούς και τηρουμένων των 

διατάξεων του εδαφίου (2), οι υπάλληλοι είναι ελεύθεροι να εκφράζουν 
είτε κατ' ιδίαν είτε δημόσια, με ομιλίες, διαλέξεις, ανακοινώσεις, 
μελέτες ή άρθρα, τη γνώμη τους πάνω σε ζητήματα που ανάγονται στην 
επιστήμη, την τέχνη, τη θρησκεία ή πάνω σε ζητήματα γενικού 
ενδιαφέροντος. 

(2) Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν από 
την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή άλλο μέσο οποιαδήποτε ύλη η οποία 
αναφέρεται στην άσκηση των καθηκόντων τους χωρίς την προηγούμενη 
άδεια της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τους οικείους νόμους. 

(3) Κανένας υπάλληλος δεν επιτρέπεται να πληρωθεί για οποιαδήποτε 
δημοσίευση ή εκπομπή χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα 
με τους οικείους νόμους. 

Πολιτικά 5.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη στους οικείους νόμους 
δικαιώματα, ή σ ε Κανονισμούς που έγιναν με βάση αυτούς και τηρουμένων των 

διατάξεων του Νόμου αυτού, κάθε υπάλληλος δικαιούται να εκφράζει 
ελεύθερα τα πολιτικά του φρονήματα και τις πολιτικές απόψεις και 
πεποιθήσεις του, είτε δημόσια είτε κατ' ιδίαν, όχι όμως κατά τη 
διάρκεια των ωρών εργασίας του. 

(2) Επιτρέπεται σε υπάλληλο να είναι απλό μέλος πολιτικού κόμματος 
της εκλογής του, νοουμένου ότι δεν κατέχει θέση που έχει μισθοδοτική 
κλίμακα τουλάχιστον ΑΙ3 ή την αντίστοιχη της στο μέλλον. 

(3) Κάθε υπάλληλος δικαιούται να παρευρίσκεται σε πολιτικές 
συγκεντρώσεις ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις. 

(4) Απαγορεύεται σε υπάλληλο να αναμειγνύεται στην οργάνωση 
συγκεντρώσεων ή άλλων εκδηλώσεων κομματικού χαρακτήρα ή που 
αποβλέπουν στην προώθηση των πολιτικών επιδιώξεων οποιουδήποτε 
προσώπου ή κόμματος ή να εκφωνεί λόγους σ* αυτές. 

(5) Απαγορεύεται σε υπάλληλο όπως, χρησιμοποιώντας τη θέση του ή 
ασκώντας την επιρροή του, προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες που 
αποσκοπούν στην προσχώρηση οποιουδήποτε προσώπου σε πολιτικό 
κόμμα ή οργάνωση κομματικού χαρακτήρα ή στον επηρεασμό οποιου
δήποτε προσώπου υπέρ πολιτικού κόμματος ή πολιτικού προσώπου. 

(6) Σε υπάλληλο που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για αξίωμα 
του οποίου η κατοχή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου, 
χορηγείται άδεια χωρίς απολαβές όχι για λόγους δημόσιου συμφέροντος 
για χρονική περίοδο διάρκειας δύο μηνών πριν από τη διεξαγωγή των 
εκλογών και για χρονική περίοδο διάρκειας ενός μηνός μετά από την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών. Κατά τη διάρκεια της 
χρονικής αυτής περιόδου οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (4) δε θα 
εφαρμόζονται. Σε περίπτωση επιτυχίας του στις εκλογές αυτός αφυπη
ρετεί αυτοδικαίως από τη θέση που κατέχει, οπότε εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Συντάξεων Νόμου που αφορούν τα 
ωφελήματα αφυπηρέτησης για τερματισμό υπηρεσίας προς το δημόσιο 
συμφέρον, αν πρόκειται περί εκλογής στο αξίωμα του Προέδρου της 
Δημοκρατίας ή του Μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων, ή την 
πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση, αν πρόκειται για εκλογή σε άλλο 
αξίωμα. Η υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων που επανέρχονται 
στην υπηρεσία τους δεν επηρεάζεται από τη δραστηριότητα τους και τις 
γνώμες που έχουν εκφράσει κατά την προεκλογική περίοδο. 


