
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ' Άρ. 398 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1965 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των "Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής 

Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμος του 1965, τό 
κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον 
εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρ'θρω 52 του Συν
τάγματος. 

'Αριθμός 12 του 1965 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗ

ΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟ
ΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡ
ΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 

'Επειδή ή ύπό τής Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως άσκησις Προοίμιον. 
των αρμοδιοτήτων αυτής και ή έν γένει λειτουργία ταύτης κατέστη 
έκ των πραγμάτων αδύνατος, λ 

Και επειδή ή άσκησις των αρμοδιοτήτων ταύτης καθίσταται έπι > 
βεβλημένη διά τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν τής πολιτείας και ουσι
ωδών αυτής υπηρεσιών, 

ΚαΙ επειδή ή Ελληνική Κοινοτική Συνέλευσις έκάλεσε τήν Βουλή,ν 
των 'Αντιπροσώπων δπως μεριμνήστ) τό ταχύτερον δπως αϊ αρμοδιό
τητες ταύτης περιέλθωσιν εις τήν έξουσίοα/ τής Δημοκρατίας, 

Και επειδή κατέστη έπάναγκες δπως ληφθώσιν έπί τούτω νομοθε
τικά μέτρα μέχρις ου ό Κυπριακός λαός εκφέρη τήν άποψιν αύτοΟ 
έπί τών ζητημάτων τούτων : 

ΝΥΝ, ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ, ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακο
λούθως : 

Μέρος Πρώτον.ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Μεταβιβάσεως τής Συνοπτικός 

'Ασκήσεως τών 'Αρμοδιοτήτων τής 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύ τίτλος, 
σεως και περί 'Υπουργείου Παιδείας Νόμος τοΰ 1965. 

2. Έν τώ παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΟ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
αντίθετος έ'ννοια— 

«Συνέλευσις» σημαίνει τήν Έλληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν' 

(325) 
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Παϋσις 
λειτουργίας 
Συνελεύσεως 
καΐ μεταδίβα

σις ασκήσεως 
αρμοδιοτήτων 
αυτής· 

"Αντικατά
στασις δρου 
είςτήν 
κειμένην 
νομοθεσίαν. 

Σύστασις 
'Υπουργείου. 

«Ύπουργεΐον» σημαίνει τό δια τοΟ παρόντος Νόμου Ιδρυόμενον 
Ύπουργεΐον Παιδείας και «Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν 
Παιδείας. 

Μέρος Δ ε ύ τ ε ρ ο ν .  Α Σ Κ Η Σ Ι Σ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 

3.—(1) Άπό της ενάρξεως Ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου ή Συνέ
λευσις και πάσαι αί υπηρεσίαι αυτής θεωρούνται ώς παύσασαι λει
τουργουσαι καΐ άπό της ημερομηνίας ταύτης πασαι αϊ £δραι των 
μελών αυτής θεωρούνται ώς κενωθεΐσαι. 

(2) Ή άσκησις τών κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως Ισχύος του" 
παρόντος Νόμου νομοθετικών αρμοδιοτήτων τής Συνελεύσεως μετα
βιβάζεται άπό τής ημερομηνίας ταύτης είς τήν Βουλήν τών Αντι
προσώπων και ή ασκησις τών διοικητικών αρμοδιοτήτων τής Συνε
λεύσεως μεταβιβάζεται άπό τής αυτής ημερομηνίας, τηρουμένων τών 
διατάξεων του εδαφίου (3), είς τό Ύπουργεΐον. 

(3) Ή άσκησις τών κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως Ισχύος 
του παρόντος Νόμου διοικητικών αρμοδιοτήτων τής Συνελεύσεως— 

(α) επί πάντων τών εκπαιδευτικών, μορφωτικών και διδακτικών 
θεμάτων, μεταβιβάζεται άπό τής ημερομηνίας ταύτης είς 
τό διά του παρόντος Νόμου συνιστώμενον Ύπουργεΐον Παι
δείας καΐ ασκείται υπό τούτου' 

(β) έπι υΙοθεσίας και νομιμοποιήσεως διά δικαστικής αποφά
σεως μεταβιβάζεται άπό τής ημερομηνίας ταύτης είς τό 
Τμήμα Ευημερίας του "Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι
κών "Ασφαλίσεων και ασκείται ύπό τούτου' 

(γ) επί θεμάτων αναφερομένων είς τήν άσκησιν έλεγχου τών 
συνεργατικών παραγωγών και καταναλωτών και τών πι
στωτικών 'ιδρυμάτων μεταβιβάζεται άπό τής ημερομηνίας 
ταύτης είς τό Ύπουργεΐον Εμπορίου καΐ Βιομηχανίας και 
ασκείται ύπό τούτου' 

(δ) έν σχέσει προς τους δήμους μεταβιβάζεται άπό τής ημερο
μηνίας ταύτης ,είς τό Ύπουργεΐον 'Εσωτερικών και ασκείται 
ύπό τούτου' 

(ε) έπί πάντων τών υπολειπομένων θεμάτων μεταβιβάζεται άπό 
τής ημερομηνίας ταύτης είς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον καΐ 
ασκείται ύπό τοιούτου οργάνου, αρχής ή προσώπου και κατά 
τοιούτον τρόπον ώς ήθελε, δι* αποφάσεως αύτου, καθορίσει 
τό Ύπουργικόν Συμβούλιον. 

4. "Οπου είς τους κείμενους νόμους αναφέρεται ή Ελληνική Κοι
νοτική Συνέλευσις ή οιαδήποτε επιτροπή ή δργανον ταύτης νοείται 
εφεξής έν σχέσει προς τήν άσκησιν νομοθετικής εξουσίας ή Βουλή 
τών Αντιπροσώπων και έν σχέσει προς τήν άσκησιν διοικητικής αρμο
διότητος τό Ύπουργεΐον ή ή οίκεία αύτου υπηρεσία ή άλλο όργανον 
ή αρχή ή πρόσωπον είς δ θά άνήκη ή άσκησις τής αρμοδιότητος ταύ
σης συμφώνως προς τό άρθρον 3. 

Μέρος Τρίτον.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
5.—(1) Συνιστάται Ύπουργεΐον Παιδείας είς δ υπάγεται εφεξής 

ή άσκησις πασών τών μέχρι ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου 
ασκουμένων διοικητικών αρμοδιοτήτων τής Συνελεύσεως έπΐ πάντων 
τών εκπαιδευτικών, μορφωτικών και διδακτικών θεμάτων τών μετα
βιβαζομένων δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 3. 

(2) Δι* αποφάσεως τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου δύνανται νά άνα
τεθώσιν είς τ5» Ύπουργεΐον καϊ άλλαι αρμοδιότητες ώς ήθελον καθο
ρισθή έν τη αποφάσει. 
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(3) Πάσα έν ίσχϋί νομοθετικής φύσεως διάταξις έπι θεμάτων έφ' 
ών δέν γίνεται ειδική -πρόνοια έν τω παρόντι Νόμω. εφαρμόζεται έπΐ 
τοΰ Ύπουργοΰ και τοΰ 'Υπουργείου. 

6. (Ί) Ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον Ύπουργόν Υπουργός. 
Παιδείας. 

(2) Ό 'Υπουργός 
(α) προΐσταται τοΰ 'Υπουργείου, έχει τήν άνωτάτην διεύθυνσιν 

των υπηρεσιών τούτου, άσκεΐ έποπτείαν καΐ έλεγχον έπ' αυ
τών και επαγρυπνεί δια τήν υπό τών υπηρεσιών οιαχείρισιν 
τών υποθέσεων συμφώνως προς τους κείμενους νόμους' 

(6) καθορίζει τάς γενικάς κατευθυντηρίους γραμμάς της εκπαι
δευτικής πολιτικής εντός τών ορίων τών κειμένων νόμων 
προς ύποβολήν εις τό Ύπουργικόν Συμβούλιον* 

(γ) μεριμνφ διά τήν σύνταξιν διαταγμάτων ή κανονισμών άφο
ρώντων είς τό Ύπουργεΐον προς ύποβολήν εις τό Ύπουργι
κόν Συμβούλιον 

(δ) εκτελεί τους είς τήν αρμοδιότητα του 'Υπουργείου αναφε
ρομένους νόμους, προβαίνει είς τήν έκδοσιν διαταγών και 
γενικών οδηγιών προς έκτέλεσιν τούτων καΐ οιουδήποτε δια
τάγματος ή κανονισμοΰ έρειδομένου έπί τοιούτου νόμου' 

(ε) προπαρασκευάζει προς ύποβολήν ε'ις τό Ύπουργικόν Συμ
βούλιον τό τμήμα του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας τό 
άναφερόμενον είς τό Ύπουργεΐον και προς τόν σκοπόν τού
τον αποστέλλει είς τόν Ύπουργόν Οίκονομικών τάς προ
βλέψεις του Υπουργείου έν σχέσει προς τό ο'ικονομικόν έτος 
δστις, δια τους σκοπούς συντάξεως τοΰ πλήρους προϋπολο
γισμοΰ της Δημοκρατίας, χρησιμοποιεί ταύτας κατά τόν αυ
τόν τρόπον ώς τάς υποβληθείσας προβλέψεις τών άλλων 
υπουργείων και ανεξαρτήτων υπηρεσιών της Δημοκρατίας. 

7.—(1) Προς άσκησιν τών διά τοΰ άρθρου 3 μεταβιβαζομένων δι ·γπηρεσ(άι 
οικητικών αρμοδιοτήτων Ιδρύονται αϊ ανάλογοι ύπηρεσίαι, κατόπιν 
αποφάσεως τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου δπερ καθορίζει καΐ τήν 
διάρθρωσιν τούτων : 

Νοείται δτι ή κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος τοΰ,παρόν
τος Νόμου υφισταμένη οιάρθρωσις θά . έξακολουθή νά έφαρμόζηται 
μέχρι της εφαρμογής της δι' αποφάσεως τοΰ Υπουργικού Συμβου
λίου έπί τη βάσει τοΰ παρόντος εδαφίου γενομένης διαρθρώσεως. 

(2) 'Ανεξαρτήτως της γενικότητος τοΰ εδαφίου (1) συνίσταται 
παρά τω Ύπουργείω πενταμελής επιτροπή εκπαιδευτικής υπηρεσίας 
(έν τω παρόντι άρθρω αναφερομένη ώς «επιτροπή») προς άσκησιν 
τών έν τω έδαφίω (3) αναφερομένων αρμοδιοτήτων, αποτελούμενη 
έκ— 

(α) τριών καταλλήλων προσώπων, ών τό εν απαραιτήτως δέον 
νά έχη νομικάς γνώσεις, διοριζομένων έπ! συμβατικής βά
σεως ύπό τοΰ Προέδρου της Δημοκρατίας' 

(β) τοΰ διευθυντού τοΰ τμήματος προσωπικοΰ, της Δημοκρα
τίας' και 

(γ) αναλόγως της περιπτώσεως— 
(ί) τοΰ ανωτάτου λειτουργού τοΰ Υπουργείου τοΰ έχον

τος τήν διεύθυνσιν της ανωτέρας και μέσης εκπαιδεύ
σεως έάν ή άσκησις αρμοδιότητος άφορα είς επιθεω
ρητή ν μέσης εκπαιδεύσεως ή καθηγητή ν, ή 

(Η) τοΰ ανωτάτου λειτουργού τοΰ Υπουργείου τοΰ έχον
τος τήν διεύθυνσιν της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως 
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ΊσχύςκαΙ 
εφαρμογή 
νόμων Συνε
λεύσεως. 

έάν ή άσκησις αρμοδιότητος άφορα εις έπιθεωρητήν 
στοιχειώδους εκπαιδεύσεως ή διδάσκαλον" ή 

(i i i) τοΰ ανωτάτου λειτουργού του 'Υπουργείου του έχον
τος τήν διεύθυνσιν της τεχνικής, γεωργικής και έν.γέ
νει επαγγελματικής εκπαιδεύσεως έάν ή άσκησις αρ
μοδιότητος άφορα είς έπιθεωρητήν τεχνικής, γεωργι
κής ή επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, ή είς καθηγη
τήν ή έκπαιδευτήν τεχνικών ή γεωργικών ή επαγγελ
ματικών σχολών. 

Ό Πρόεδρος τής Δημοκροπίας διορίζει έκ τών μελών τής επι
τροπής τόν Πρόεδρον αυτής. 

(3) "Εργον τής επιτροπής εΐναι οί διορισμοί, κατατάξεις, μονιμο
ποιήσεις, προαγωγαί, μεταθέσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις και απο
χωρήσεις επιθεωρητών εκπαιδεύσεως, καθηγητών καΐ διδασκάλων 
και ή έπ' αυτών ασκησις πειθαρχικής εξουσίας περιλαμβανομένης 
εξουσίας απολύσεως ή απαλλαγής τών καθηκόντων αυτών. 

(4) Ό Πρόεδρος τής επιτροπής συγκαλεί τάς συνεδριάσεις αυτής 
και προεδρεύει αυτών. 

(5) Τρία μέλη τής επιτροπής, έξ ών ό εις δέον νά εΐναι ό συμφώ
νως προς τό εδάφιον (2) αρμόδιος ανώτατος λειτουργός, ή έν περι
πτώσει απουσίας ή άνικανότητος αύτου ό άναπληρών αυτόν, αποτε
λούν άπαρτίαν. 

(6) Ή επιτροπή διά κανονισμών γενομένων υπ' αυτής καθορίζει 
τήν ύπ' αυτής άκολουθησομένην διαδικασίαν έν γένει και είδικώτε
ρον παν θέμα άφορων είς τήν σύγκλησιν τών συνεδριάσεων αυτής, 
τήν διαδικασίαν τών συνεδριάσεων ώς και τόν τρόπον τής λήψεως 
αποφάσεων και τήν τήρησιν τών πρακτικών. 

(7) Χηρεία θέσεως μέλους τής επιτροπής δέν επηρεάζει τήν νόμι
μον αυτής συγκρότηση/ και λειτουργίαν. 

8.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 9 πάντες οί κατά 
τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως Ισχύος του παρόντος Νόμου ισχύοντες νό
μοι τής Συνελεύσεως θέλουσιν εξακολουθήσει Ισχύοντες κατά τήν 
ρηθεΐσαν ήμερομηνίαν και μετ* αυτήν, μέχρις οδ τροποποιηθώσιν ή 
κοτταργηθώσι δι' οιουδήποτε νόμου ψηφιζομένου ύπό τής Βουλής τών 
'Αντιπροσώπων άπό τής ημερομηνίας δέ ταύτης θά έρμηνεύωνται και 
εφαρμόζονται μέ τάς αναγκαίας προς τήν διά του παρόντος Νόμου 
δημιουργουμένην νέαν διάρθρωσιν προσαρμογάς. 

(2) Δι ' οίονδήποτε τοιούτον νόμον διατηρούμενον έν ισχύϊ συμφώ
νως τω έδαφ.ίω (1) ίσχύουσι τά ακόλουθα έκτος έάν έκ τής χρή
σεως δρου έν δεδομένη τινί αλληλουχία προκύπτη διάφορόν τ ι : 

(α) οΙαδήποτε μνεία τής Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως 
ερμηνεύεται έν σχέσει προς τήν άσκησιν νομοθετικής εξου
σίας ώς σημαίνουσα τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και έν 
σχέσει προς τήν άσκησιν διοικητικής αρμοδιότητος ώς ση
μαίνουσα τό οίκεΐον Ύπουργεϊον, δργανον, αρχήν ή πρόσω
πον δπερ δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οι
ασδήποτε άλλης έν Ισχύϊ νομοθετικής φύσεως διοαάξεως, ώς 
θά ήτο ή περίπτωσις, άσκεΐ τήν αρμοδιότητα ταύτην" 

(δ) οίαδήποτε μνεία του Προέδρου τής Ελληνικής Κοινοτικής 
Συνελεύσεως ή τής 'Επιτροπής Επιλογής καί Διοικήσεως 
ταύτης ερμηνεύεται ώς σημαίνουσα τόν άρμόδιον Ύπουρ
γόν ή δργανον δπερ δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου ή οίασδήποτε άλλης έν ίσχύί νομοθετικής φύσεως δια
τάξεως, ώς θά ήτο ή περίπτωσις. άσκεΐ τήν περί ής πρό
κειται αρμοδιότητα' 
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( γ ) οιαδήποτε μνεία οιασδήποτε επιτροπής, αρχής ή οργανισμού 
ή οιουδήποτε άλλου προσώπου κατέχοντος θέσιν έν τη 
Συνελεύσει ερμηνεύεται ώς σημαίνουσα τήν ύπηρεσίαν, αρ
χήν, όργανισμόν ή δημόσιον ύπάλληλον, οΐτινες ασκούν δυ
νάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιασδήποτε άλ
λης έν Ισχύϊ νομοθετικής φύσεως διατάξεως, ώ ς θά ήτο ή 
περίπτωσις, τήν άντίστοιχον λειτουργίαν ή ύπηρεσίαν' 

(δ) οιαδήποτε μνεία οιουδήποτε έτερου προσώπου ερμηνεύεται 
ώς σημαίνουσα τό πρόσωπον δπερ δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου ή οιασδήποτε άλλης έν ίσχύϊ νομοθετι
κής φύσεως διατάξεως, ώς θά ήτο ή περίπτωσις, άσκεΐ τήν 
άντίστοιχον λειτουργίαν ή ύπηρεσίαν. 

(3) Οιονδήποτε Δικαστήριον έφαρμόζον τάς διατάξεις οιουδήποτε 
νόμου διατηρουμένου έν Ισχύϊ συμφώνως προς τό εδάφιον (1) εξα
κολουθεί νά έφαρμόζη αύτάς μέ τήν άναγκα ίαν προσαρμογήν προς 
συμμόρφωσιν αυτών προς τήν διά του παρόντος Νόμου δημιουργου
μένην διάρθρωσιν. 

(4) Έ ν τω παρόντι άρθρω ό δρος «προσαρμογή» περιλαμβάνει 
τροποποίησιν, εύθυγράμμισιν και κατάργησιν. 

9.—(1) Οί εις τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος αναφερόμενοι νόμοι κατάργησις 
της Συνελεύσεως καταργούνται . καίτροπο

ποίησις 
νόμων της 
Συνελεύσεως. 

(2) ΟΙ εις τήν πρώτην στήλην του Δευτέρου Μέρους τοΰ Πίνακος πίναξ. 
αναφερόμενοι νόμοι της Συνελεύσεως θά εφαρμόζωνται μέ τάς εις 
τήν δεύτερον στήλην του Πίνακος έναντι έκαστου τοιούτου νόμου 
άναφερομένας τροποποιήσεις. 

10.—(1) 'Ανεξαρτήτως της κενώσεως των εδρών των μελών της Έπιφύλαξις 
Συνελεύσεως οί π α ρ ά ταύτη αντιπρόσωποι τών θρησκευτικών όμά δικαιώματος 
δων τών 'Αρμενίων, Λατίνων καί Μαρωνιτών θά έξακολουθήσωσι μέ ^ ^ Ρ 0 0 ^ 
χρι λήξεως τής θητείας των όπως άντιπροσωπευσωσι τήν οίκείαν σκευτικων 
ομάδα έν σχέσει προς θέματα υπαγόμενα είς τήν αρμοδιότητα τής ομάδων. 
Συνελεύσεως και προς τόν σκοπόν τούτον— 

(α) θά έχωσι τό δ ικαίωμα δπως θέτωσι τάς απόψεις τής ομά
δος αυτών έφ* οιουδήποτε μέτρου λαμβανομένου έπί οίου
δήποτε τοιούτου θέματος δπερ άφορα εις ταύτην ή δπως 
προδαίνωσιν εις α ν α γ κ α ί α ς παραστάσεις έπί τών τοιούτων 
θεμάτων άφορώντων είς τήν ομάδα των ενώπιον οίουδήποτε 
αρμοδίου οργάνου ή επιτροπής της Βουλής ή οργάνου ή αρ
χής τής Δημοκρατίας" 

(β) ή Βουλή τών Αντιπροσώπων διά τής αρμοδίας αυτής επι
τροπής πρό τής λήψεως οίουδήποτε νομοθετικού μέτρου έπι 
οίουδήποτε τοιούτου θέματος καί οίονδήποτε δργανον ή αρ
χή τής Δημοκρατ ίας πριν ή προβή είς τήν άσκησιν διοικητι
κής αρμοδιότητος έπι οιουδήποτε τοιούτου θέματος θά ζητή 
τάς απόψεις τών είρη μένων αντιπροσώπων τής οίκείας 
ομάδος. 

(2) Οί έν τω έδαφίω (1) αναφερόμενοι αντιπρόσωποι θά έξακο
λουθήσωσι μέχρι λήξεως τής θητείας των νά άπολαύωσι τής αυτής 
ασυλίας ής άπήλαυον κατά τήν ημερομηνία^ ενάρξεως 'ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

(3) Ό μελλοντικός τρόπος εκπροσωπήσεως τών έν λ ό γ ω θρησκευ
τικών ομάδων θά ρυθμισθή δι' ειδικής νομοθεσίας. 
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"Ασκησις 
αρμοδιοτήτων 
ελληνικών

 ; 

κοινοτικών 
δικαστηρίων. 

14το0 1960 
50το0 1962 
11 τοΟ 1963 
33 τοΟ 1964 

14 τοΟ 1960 
50 τοΟ 1962 
11 τοΟ 1963 
33 τοΟ 1964 
Κανονισμοί. 

Διαδοχή είς 
περιουσίαν. 

Δικαιώματα 
καΐ υπο

χρεώσεις. 

ΈκκρεμοΟσαι 
καΐ αλλαι 
υποθέσεις. 

11.— (1) Πάσα άρμοδιότης ασκούμενη, κατά την ήμερομηνίαν 
ενάρξεως Ισχύος του παρόντος Νόμου, ύπό των πρωτοβαθμίων Ελ
ληνικών κοινοτικών δικαστηρίων μεταβιβάζεται και ασκείται άπό 
της ημερομηνίας ταύτης ύπό τών κατά τόπον αρμοδίων επαρχιακών 
δικαστηρίων συμφώνως προς τάς διατάξεις του περί Δικαστηρίων 
Νόμου καΐ του περί 'Απονομής τής Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατά
ξεις) Νόμου του 1964 και πάσα άρμοδιότης ασκούμενη κατά την 
ήμερομηνίαν ενάρξεως Ισχύος του παρόντος Νόμου ύπό τοΟ δευ
τεροβαθμίου κοινοτικού δικαστηρίου μεταβιβάζεται καί ασκείται 
άπό τής ημερομηνίας ταύτης υπό του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου, συμ
φώνως προς τάς διατάξεις τών προειρημένων νόμων. 

(2) Πάσα ύπόθεσις εκκρεμούσα, κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως 
Ισχύος του παρόντος Νόμου, ενώπιον Ελληνικού κοινοτικού δικαστη
ρίου, πρωτοβαθμίου ή δευτεροβαθμίου ώς θά ήτο ή περίπτωσις, μετα
βιβάζεται άπό τής ημερομηνίας ταύτης ενώπιον του κατά τόπον αρ
μοδίου επαρχιακού δικαστηρίου ή του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου, ώς 
θά ήτο ή περίπτωσις, είς δ στάδιον έχει φθάσεΐ( καί άπό τής ημερο
μηνίας ταύτης συνεχίζεται ή έκδίκασις τής υποθέσεως ταύτης ύπό 
τοΰ έπαρχιακοΟ τούτου δικαστηρίου ή του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
ώς θά ήτο ή περίπτωσις, συμφώνως προς τάς διατάξεις του περί Δι
καστηρίων Νόμου καί του περί "Απονομής τής Δικαιοσύνης (Ποικί
λαι Διατάξεις) Νόμου του 1964. 

12. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανονισμούς, 
δημοσιευόμενους είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας διά 
τήν καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

Μέρος Πέμπτον.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
13. Πάσα κινητή καί ακίνητος περιουσία οιασδήποτε φύσεως, ήτις 

αμέσως πρό τής ημερομηνίας ενάρξεως Ισχύος τοΰ παρόντος 
Νόμου άνήκεν είς τήν Συνέλευσιν ή έτέλει ύπό τήν διαχείρισιν ταύ
της ή οιουδήποτε έτερου προσώπου έξ ονόματος τής Συνελεύσεως, 
άπό τής ημερομηνίας ταύτης ανήκει είς τήν Δημοκρατίαν ή διαχειρί
ζεται ύπό ή έκ μέρους αυτής. 

14.—(1) ΑΙ αμέσως πρό τής ημερομηνίας ενάρξεως Ισχύος του 
παρόντος Νόμου υποχρεώσεις, εύθυναι καί δικαιώματα, όπτινα αμέ
σως πρό τής ημερομηνίας ταύτης άφεώρων είς θέματα εμπίπτοντα 
είς τήν αρμοδιότητα τής Συνελεύσεως, άπό τής ημερομηνίας ταύτης 
θεωρούνται ώς υποχρεώσεις, εύθυναι καί δικαιώματα τής Δημο
κρατίας. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, υποχρεώσεις, εύθυναι 
καί δικαιώματα περιλαμβάνουν υποχρεώσεις, εύθύνας καί δικαιώ
ματα έκ συμβάσεως ή οίασδήποτε άλλης αιτίας. 

15.—(1) Οιαδήποτε ύπόθεσις εκκρεμούσα ενώπιον οιουδήποτε δι
καστηρίου κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως Ισχύος τοΰ παρόντος 
Νόμου εις τήν οποίαν ή Συνέλευσις ή οιαδήποτε επιτροπή ταύτης 
εΤναι διάδικος θά συνεχίζεται κατά τήν ήμερομηνίαν ταύτην καί εφε
ξής ύποκαθισταμένου ώς διαδίκου του Γενικού Εισαγγελέως τής Δη
μοκρατίας. 

(2) Άγωγαί έκ μέρους οιουδήποτε προσώπου κατά τής Συνελεύ
σεως, τοΰ Υπουργείου ή τοΰ Υπουργού θά έγείρωντα* εναντίον του 
Γενικού ΕΙσαγγελέως τής Δημοκρατίας καί θά έκδικάζωνται κατά 
τόν αυτόν τρόπον, ώς προς τάς άλλας απόψεις, ώς καί δίκαι μεταξύ 
ιδιωτών διαδίκων. 
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16. (1) Τηρουμένων τώ\ διατάξεων τών εδαφίων (4) και (5), Υπάλληλοι 
πάν πρόσωπον δπερ αμέσως πρό της ημερομηνίας ενάρξεως Συνελεύοεο3 
Ισχύος του παρόντος Νόμου έτέλει έν τη υπηρεσία της Συνελεύσεως 
ώς μέλος τοΰ προσωπικού τών γραφείων αυτής μεταφέρεται, άπό 
της ημερομηνίας ταύτης, είς την ύπηρεσίαν της Δημοκρατίας και είτα 
τοποθετείται ύπό της αρμοδίας αρχής της Δημοκρατίας έν αυτή, έφ' 
δσον τοΰτο εΐναι πρακτικώς δυνατόν, είς θέσιν αϊ λειτουργίαι της 
οποίας είναι ανάλογοι προς τάς λειτουργίας τής κατεχόμενης θέσε
ως έν τή υπηρεσία τής Συνελεύσεως : 

Νοείται δτι πάν τοιούτο πρόσωπον μέχρι τής κατά τό παρόν εδά
φιον τοποθετήσεως αύτου εξακολουθεί νά κατέχη τήν θέσιν ήν κατεί
χε ευθύς αμέσως πρό τής ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου. 

(2) Ή παρά τή Δημοκρατία υπηρεσία παντός τοιούτου προσώπου 
τελεΐ υπό τους αυτούς δρους υπηρεσίας οΐτινες ισχύον δι' αυτό πρό 
τής ημερομηνίας ταύτης : 

Νοείται δτι ή αντιμισθία της θέσεως ήν τό πρόσωπον τούτο κατείχε 
ώς εμφαίνεται έν τω τελευταίω προϋπολογισμοί» τής Συνελεύσεως 
θεωρείται ώς προσωπική αντιμισθία του προσώπου τούτου. 

(3) Ή παρά τή Δημοκρατία υπηρεσία παντός τοιούτου προσώπου 
θεωρείται ώς άνευ διακοπής συνέχισις τής παρά τή Συνελεύσει υπη
ρεσίας αύτου : 

Νοείται δτι πάς δημόσιος υπάλληλος έπιλέξας ύπηρεσίαν παρά 
τή Συνελεύσει λαβών έπι τούτω οιονδήποτε επίδομα λόγω αποχω
ρήσεως, σύνταξιν, πρόσθετον χορήγημα ή άλλο παρόμοιον ωφέλημα 
(έν τοις εφεξής καλουμένων ώς «ωφέλημα έπΐ τή αποχωρήσει») άνα
φορικώς προς περίοδον χρόνου υπηρεσίας πρό τής τοιαύτης επιλογής 
δύναται εντός ενός μηνός άπό τής ημερομηνίας τής κατά τό εδάφιον 
(1) τοποθετήσεως αύτου, δπως έπιλέξη ή τήν έπιστροφήν τοΟ λη
φθέντος ωφελήματος έπί αποχωρήσει, οπότε διά σκοπούς ωφελημά
των έπι τή αποχωρήσει ή περίοδος υπηρεσίας αύτου θά λογίζεται 
ολόκληρος ή υπηρεσία αύτου έξ ύπαρχής ή νά μή έπιστρέψη τό τοι
ούτο ωφέλημα έπι αποχωρήσει, οπότε διά τοιούτους σκοπούς Λ περί
οδος υπηρεσίας αύτου θά λογίζεται ώς αρχομένη άπό τής ημερο
μηνίας αναλήψεως υπηρεσίας παρά τή Συνελεύσει. 

(4) Πας εκπαιδευτικός (ήτοι επιθεωρητής εκπαιδεύσεως, καθηγη
τής, διδάσκαλος ή άλλο πρόσωπον άσκοΟν εκπαιδευτικά καθήκοντα), 
ή πρόσωπον τελούν έν τή υπηρεσία τής Συνελεύσεως και υπηρετούν 
παρά τινι σχολή ούχί.ώς καθηγητής ή διδάσκαλος, δστις αμέσως 
πρό τής ημερομηνίας ενάρξεως Ισχύος του παρόντος Νόμου έτέλει 
έν ενεργώ υπηρεσία και έλάμδανεν άντιμισθίαν καταβαλλομένην ύπό 
τής Συνελεύσεως, μετά τήν ήμερομηνίαν ταύτην θά εξακολούθηση 
νά όπηρετή ύπό τους αυτούς δρους υπηρεσίας οϊτινες ισχύον δι ' αυ
τόν πρό τής ημερομηνίας ταύτης άλλα θά λαμβάνη τήν άντιμισθίαν 
αυτού παρά τής Δημοκρατίας. Ή μετά τήν ήμερομηνίοα/ ενάρξεως 
Ισχύος του παρόντος Νόμου υπηρεσία θά θεωρήται ώς άνευ διακοπής 
συνέχισις τής προηγουμένης αύτοΰ υπηρεσίας. 

(5) Πας καθηγητής ή διδάσκαλος δστις αμέσως πρό τής ενάρξεως 
Ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου έτέλει εν τή ύπηρεσίςχ τής Συνελεύσεως 
ώς μέλος του προσωπικού τών γραφείων αυτής δύναται εντός ενός 
μηνός άπό τής κατά τό εδάφιον (1) τοποθετήσεως αύτου δπως έπι
λέξη δπως μή οϋτω τοποθετηθή έν τή υπηρεσία τής Δημοκρατίας 
άλλα δπως υπηρέτηση ώς καθηγητής ή διδάσκαλος οπόταν αϊ δια
τάξεις τοΰ εδαφίου (4) έφαρμόζωνται mutatis mutandis έπ* αύτου. 

(6) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «δροι υπηρεσίας» 
περιλαμβάνουσιν, έπιφερομένων τών αναγκαίων προσαρμογών συμ
φώνως προς τήν διά τοΰ παρόντος Νόμου δημιουργουμένην διάρθρω
σιν, τά άφορώντα είς τήν άντιμισθίαν, άδειαν παΰσιν ή άποχώρησιν, 
και τά έπί τή αποχωρήσει χορηγούμενα ωφελήματα. 
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Π Ι Ν Α Ξ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο Ν 
( "Αρθρον 9 ( 1 ) ) . 

Καταργούμενο ι νόμοι της Συνελεύσεως. 
1. Ό περί Σ υ ν ε ρ γ α τ ι κ ώ ν Π α ρ α γ ω γ ώ ν κ α ι Καταναλωτών κ α ι Πι 

στωτ ικών Ι δ ρ υ μ ά τ ω ν ( "Ασκησ ις Έ λ ε γ χ ο υ ) Κοινοτ ικός Νόμος του 
1960 (1 του 1960). 

2. Ό περί Επι τροπής ' Επ ι λογής κ α ι Διο ικήσεως Νόμος του 1960 
(2 του 1960). 

3. Ό περί τών 'Αρμοδ ιοτήτων τής 'Επιτροπής τής Συνελεύσεως 
κ α ι τής 'Ασκήσεως τούτων Νόμος του 1960 (3 του 1960). 

4. Ό περί 'Οργανώσεως τής Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Υπηρεσ ίας τών Γραφε ίων 
τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινοτ ικής Συνελεύσεως Νόμος το0 1960 (4 του 
I 9 6 0 ) . 

5. Ό περί 'Οργανώσεως του Γραφε ίου Παιδε ίας Νόμος του 1960 
(7 του 1960). 

6. Ό περί Συνθέσεως τής "Ελλην ικής Κοινοτ ικής Συνελεύσεως 
Νόμος του 1960 (8 του 1960). 

7. Ό περί 'Αποζημιώσεως του Προέδρου, 'Αντ ιπροέδρου κ α ι Με

λών τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινοτ ικής Συνελεύσεως Νόμος τοΟ 1960 (9 του 
1960). 

8.. Ό περί Κοινοτ ικού Οικονομ ι κού "Ετους κ α ι Κοινοτ ικού Προϋπο

λ ο γ ι σ μ ο ύ Νόμος τοΟ 1960 (10 τοΰ 1960). 
9. Ό περί Δημοσιονομικών τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινοτ ικής Συνελεύ 

σεως Νόμος του 1961 (2 του 1961). 
10. Ό περί Γραφείου ' Ε λ έ γ χ ο υ τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινοτ ικής Συνε 

λεύσεως Νόμος του 1961 (3 του 1961). 
11 . Ό περί 'Οργανώσεως Φοροθετ ικου Γραφε ίου τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς 

Κοινοτ ικής Συνελεύσεως Νόμος του 1961 (5 του. 1.961). 
12. Ό περί 'Οργανώσεως του Γραφε ίου Σ υ ν ε ρ γ α τ ι κ ή ς Α ν α π τ ύ 

ξεως Νόμος του 1961 (7 του 1961). 
13: Ό περί Υποτροφιών Νόμος του 1961 (13 του 1961). 
14. Ό περί Καθορισμού του αρ ιθμού τών Μελών, τής Συνθέσεως 

κ α ι τής θ η τ ε ί α ς τής ' Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινοτ ικής Συνελεύσεως (Τροπο

ποιητ ικός) Νόμος του 1961 (14 τοΟ 1961). 
ΐ $ . Ό περί 'Οργανώσεως του Γραφε ίου Παιδε ίας (Τροποποιητ ι 

κός) Νόμος του 1962 (6 του 1962). 
16. Ό περί ' Ελλην ι κών Κοινοτ ικών Δικαστηρ ίων Νόμος του 1962 

(9 του 1962). 
17. Ό περί 'Οργανώσεως τής Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Υπηρεσ ίας τών Γραφεί 

ων τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινοτ ικής Συνελεύσεως (Τροποποιητ ικός) Νό

μος τοΟ 1962 (10 του 1962). 

18. Ό περί ' Ε κ λ ο γ ι κ ώ ν Νόμων (Παράτασ ι ς τής Ι σ χ ύ ο ς ) Κοινοτ ι 

κός Νόμος του 1962 ( Π του 1962). 
19. Ό περί 'Ασκήσεως τών Δ ιο ι κη τ ι κών 'Εξουσιών τής ' Ελλην ι κής 

Κοινοτ ικής Συνελεύσεως Νόμος τοΰ 1962 (15 τοΰ 1962). 
20. Ό περί Συνθέσεως τής ' Ελλην ι κής Κοινοτ ικής Συνελεύσεως 

(Τροποποιητ ικός) Νόμος τοΰ 1963 (2 τοΰ 1963). 
21. Ό περί 'Οργανώσεως τοΰ Γραφε ίου Παιδε ίας Νόμος (Τροπο

ποιητ ικός) Νόμος τοΰ 1963 (3 τοΰ 1964). 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
("Αρθρον 9 (2)). 

Τροποποιούμενοι Νόμοι της Συνελεύσεως. 
1. Ό περί Μέσης 'Εκπαιδεύσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1960 
(5 του 1960). 

2. Ό περί Ταμείου Συντάξεων και 
'Εκτάκτων Επιδομάτων των έκ των 
πεσόντων και των θυμάτων του αγώ
νος εξαρτωμένων και των αναπήρων 
αύτοΰ Νόμος τοΰ 1962 (4 του 1962). 

(«) 

( β ) 

Το εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 23 του 
δασικού Νόμου ώς τούτο εκτίθεται 
εις τό άρθρον 3 καταργείται και 
αντικαθίσταται διά του κάτωθι : 

«(2) Οι διορισμοί των Σχολι
κών Εφορειών γίνονται υπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου». 
1. "Οπου είς τον νόμον αναφέρεται 

ή 'Επιτροπή Άνακουφίσεως Παθόν
των αύτη υποκαθίσταται διά της ύπό 
τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου διορι
ζόμενης προς τοΰτο επιτροπής συνι
σταμένης έκ τριών μελών οριζομένων 
ύπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου ύφ' 
οϋς δρους τοΰτο ήθελε καθορίσει. 

2. Τό άρθρον 3 τροποποιείται ώς 
έξης 

διά της διαγραφής έκ τοΰ τέ
λους τοΰ εδαφίου (2) τών λέ
ξεων «και παν δ,τι διά κοινοτι
κού νόμου δέον νά κατατίθε
ται είς τοΰτο». 
διά τής υποκαταστάσεως τών 
εδαφίων (3) και (4) διά τών 
κάτωθι : 
«(3) Τό Ταμεΐον αποτελεί χω

ριστόν ταμεΐον και ή κατάστα
σις αύτοΰ δείκνυται διά δημο
σιεύσεως τοΰ προϋπολογισμού 
και απολογισμού αύτοΰ εις 
τήν έπίσημον εφημερίδα τής 
Δημοκρατίας. 

(4) Διαχειριστής τοΰ Ταμείου 
είναι ή 'Επιτροπή Άνακουφί
σεως Παθόντων, χρησιμοποι
ούσα διά τάς άνάγκας τής 
διαχειρίσεως τάς υπηρεσίας 
τοΰ προσωπικοΰ τοΰ Υπουρ
γείου ΟΙκονομικών. Πάσα 
πραξις διαχειρίσεως υπόκει
ται εις τήν έγκρισιν τοΰ Υ
πουργού ΟΙκονομικών». 

(γ) Τά άρθρα 4 και 5 τοΰ νόμου 
υποκαθίστανται διά τών κάτω
θι : 

4. Ό τρόπος επενδύσε
ως τών κεφαλαίων τοΰ Τα
μείου αποφασίζεται ύπό 
τοΰ Υπουργοΰ ΟΙκονομι
κών. 

5. Τό Ταμεΐον ελέγχεται 
ύπό τοΰ Γενικού Ελεγ
κτού». 

«Έπένδυσις 
κεφαλαίων 
Ταμείου. 

"Ελεγχος 
ΙαιιεΙου 
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3. Ό Προϋπολογισμός, της Ελλη 
νικής Κοινοτικής Συνελεύσεως του 
1965. 

1. Ό Προϋπολογισμός θεωρείται 
ώς ενσωμάτου μένος εϊς τόν Προϋπο
λογισμόν τής Δημοκρατίας μέ τάς 
αναγκαίας προσαρμογάς ώς έκ της 
δια του παρόντος Νόμου δημιουργού
μενης νέας διαρθρώσεως. 

2. Ό 'Υπουργός Οικονομικών προ
βαίνει εις τάς αναγκαίας μεταθέσεις, 
συγχωνεύσεις και έν γένει άναπροσ
αρμογάς των διαφόρων κονδυλίων. 

Έτυπώθη έν τω Ιυιτογραφεΐψ τής Κυι\ριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


