
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ· *Αρ. 583 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1967 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό ττερί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμος του 1967, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 

είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 τού* Συντάγματος. 

'Αριθμός 33 τοΰ 1967 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟ

ΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛ

ΛΗΛΩΝ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ · 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ Ε Ι Σ 
ΤΗΝ ΔΗΜΟΣ Ι ΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Μέρος Ι . -Ε Ι Σ ΑΓΩΓΙ ΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίας Ύπηρε- Συνοπτικός 

σίας Νόμος τοΰ 1967. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«αρμοδία αρχή» σημαίνει τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας ενερ
γούντα συνήθως δια του παρ' αύτω Υφυπουργού ώς προς τήν 
Προεδρίαν, το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενεργούν συνήθως δια 
της Γραμματείας αύτοΰ, τον Πρόεδρον της Βουλής των 'Αντιπρο
σώπων ενεργούντα συνήθως δια του Διευθυντού του Γενικού Γρα
φείου της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ώς προς το έν λόγω Γρα
φεΐον, Ύπουργόν ενεργούντα συνήθως δια του Γενικού Διευθυν
τού του Υπουργείου αύτοΰ ώς προς το Ύπουργεΐον αύτοΰ καΐ παν 
Τμήμα ύπαγόμενον εις το Ύπουργεΐον αύτοΰ, ή τον Προϊστάμενον 
'Ανεξαρτήτου Γραφείου ώς προς το τοιούτον Γραφεΐον' 

«δημοσία θέσις» σημαίνει θέσιν έν τη Δημοσία Υπηρεσία* 
«δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει τον κατέχοντα δημοσίαν θέσιν 

εϊτε μονίμως εϊτε προσωρινώς εϊτε άναπληρωτικώς' 

(555) 
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'Εφαρμογή 
τοΰ παρόντος 
Νόμου. 

'Επιτροπή 
Δημοσίας 
'Υπηρεσίας. 

«.δημοσία υπηρεσία» σημαίνει πάσαν ύπαγομένην εις την Δημο
κρατίας ύπηρεσίαν άλλην ή την δικαστικήν ύπηρεσίαν της Δημο
κρατίας ή ύπηρεσίαν εις τάς Ένοπλους Δυνάμεις της Δημοκρα
τίας ή τάς Δυνάμεις 'Ασφαλείας της Δημοκρατίας η ύπηρεσίαν ε'ις 
την θέσιν του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας ή του Γενι
κού 'Ελεγκτού ή του Γενικού Λογιστοΰ ή τών Βοηθών αυτών ή 
ύπηρεσίαν έν οιαδήποτε θέσει ώς προς την οποίαν γίνεται διάφο
ρος πρόνοια δια νόμου ή ύπηρεσίαν ύπό προσώπων τών όποιων ή 
αμοιβή υπολογίζεται έπί ημερησίας βάσεως' 

«Επιτροπή» σημαίνει τήν Έπιτροπήν Δημοσίας Υπηρεσίας' 
•χθέσις» σημαίνει δημοσίαν θέσιν' 
νκαθωρισμένος» σημαίνει καθωρισμένος δια Κανονισμών ή διοι

κητικής πράξεως εκδιδομένων ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου 
ή δια γενικών ή ειδικών οδηγιών διδομένων ή διαταγών εκδιδο
μένων ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου και «καθορίζειν» ερμη
νεύεται αναλόγως' 

,ι:νόμος» περιλαμβάνει πάσαν διάταξιν νομοθετικής φύσεως και 
τον Προϋπολογισμόν' 

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρον τής Επιτροπής Δημοσίας 
Υπηρεσίας' 

«Προϊστάμενος Τμήματος» σημαίνει τόν ύπεύθυνον Λειτουργόν 
Τμήματος και προκειμένου περί 'Ανεξαρτήτου Γραφείου τόν Προϊ
στάμενον αύτοΰ και περιλαμβάνει τόν Άρχιπρωτοκολλητήν ώς 
προς τό Άνώτατον Δικαστήριον, τόν Πρόεδρον 'Επαρχιακού Δι
καστηρίου ώς προς τό Δικαστήριον τοΰτο και πάντα άλλον Λει
τουργόν δστις ήθελεν όρισθή ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου 
ώς Προϊστάμενος Τμήματος δια τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου" 

«υπάλληλος» σημαίνει δημόσιον ύπάλληλον' 
«Υπουργεΐον» περιλαμβάνει πάν Τμήμα ύπαγόμενον εις τό 

Υπουργεΐον" 
«υπηρεσία» σημαίνει δημοσίαν ύπηρεσίαν. 

3 . Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, ό παρών Νό
μος εφαρμόζεται έπι απάντων τών μελών τής δημοσίας υπηρεσίας 
πλην εκείνων τα όποια δεν έμπίπτουσιν εις τήν δικαιοδοσίαν τής 
Επιτροπής Δημοσίας Υπηρεσίας ή περί τών οποίων γίνεται διάφο
ρος πρόνοια δυνάμει οιουδήποτε έτερου εκάστοτε έν Ισχύϊ νόμου. 

Μέρος Π.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
4.—(1) Συνιστάται Επιτροπή Δημοσίας Υπηρεσίας συνισταμένη 

έξ ενός Προέδρου και τεσσάρων έτερων μελών διοριζομένων ύπό του 
Προέδρου τής Δημοκρατίας. 

(2) Ή θητεία τής Επιτροπής είναι εξαετής. 
(3) Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας δύναται, ανεξαρτήτως τής δια

τάξεως του εδαφίου (1) του άρθρου 13, καθ' οιονδήποτε χρόνον να 
τερματίση τόν διορισμόν τοΰ Προέδρου ή οιουδήποτε ετέρου μέλους 
τής Επιτροπής, εάν θεωρή δτι τούτο είναι προς τό δημόσιον συμ
φέρον : 

Νοείται δτι πάν μέλος τής Επιτροπής δύναται νά ύποβάλη οποτε
δήποτε ίδιογράφως παραίτησιν άπευθυνομένην προς τόν Πρόεδρον 
τής Δημοκρατίας. 

(4) 'Εάν κατά τήν διάρκειαν οιασδήποτε χρονικής περιόδου οιον
δήποτε μέλος τής Επιτροπής ευρίσκεται έπ' αδεία ή αδύνατη λόγω 
απουσίας έκ Κύπρου ή ασθενείας ή οιουδήποτε άλλου λόγου νά έκ
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τελέση τα καθήκοντα αύτου ή να άσκηση τάς αρμοδιότητας αύτου 
ο̂ ς μέλους της Επιτροπής δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, ό Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας δύναται να διορίση οιονδήποτε πρόσωπον, τό όποι
ον κατέχει τα προσόντα δια να είναι μέλος τής Επιτροπής, ώς προ
σωρινόν μέλος δια την χρονικήν περίοδον διαρκούσης τής οποίας τό 
μέλος ευρίσκεται έπ' αδεία ή έν άνικανότητι, ώς προανεφέρθη. 

(5) Ουδείς διορίζεται ή διατελεί μέλος τής Επιτροπής, έκτος 
εάν— 

(α) είναι πολίτης τής Δημοκρατίας, ηθικού χαρακτήρος κα ι 
κατέχη τά προσόντα προς έκλογήν ώς μέλους τής Βουλής 
των 'Αντιπροσώπων' 

(β) είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή άλ
λου ισοδυνάμου προσόντος ή εχη αποκτήσει μακράν πεΐραν 
σχετικήν προς την δημοσίαν ύπηρεσίαν. 

(γ) δεν εΐναι Υπουργός ή μέλος τής Βουλής των 'Αντιπροσώ
πων ή τής δημοσίας υπηρεσίας ή συντεχνίας ή οργανώσεως 
συνδεδεμένης μετά Συντεχνίας. 

5. Πλην των περιπτώσεων περί των οποίων γίνεται ειδική πρό Άρμοδιό
νοια έν τω παρόντι ή έν οίωδήποτε έτέρω νόμω ώς προς οιονδήποτε τητεςτής^ 
θέμα έκτιθέμενον έν τω παρόντι άρθρω και τηρουμένων των διατά

 Ειχιτ
Ρ

οπ
πζ· 

ξεων του παρόντος ή οιουδήποτε έτερου εκάστοτε έν Ίσχύϊ νόμου, 
αποτελεί καθήκον τής Επιτροπής ό διορισμός, ή έπικόρωσις διορι
σμού, ή ενταξις είς τό μόνιμον προσωπικόν, ή προαγωγή, ή μετάθε
σις, ή άπόσπασις και ή άφυπηρέτησις δημοσίων υπαλλήλων καΐ ή 
έπ' αυτών άσκησις πειθαρχικού έλεγχου περιλαμβανομένων τής απο
λύσεως ή τής απαλλαγής άπό των καθηκόντων αυτών. 

6. Εις τον Πρόεδρον και τά λοιπά μέλη τής 'Επιτροπής καταβάλ Απόλαβαt. 
λεται τοιαύτη αντιμισθία οία ήθελε καθορισθή ύπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου. 

7. Ό Πρόεδρος και τά λοιπά μέλη ύπηρετουσιν έπί πλήρει άπα Φύσις ύπη
σχολήσει και υπόκεινται είς τό διά τους δημοσίους υπαλλήλους έκά Ρ

εσίσ
ς· 

στοτε όριζόμενον ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου ώράριον ερ
γασίας. 

8. Ό Πρόεδρος και τά λοιπά μέλη τής 'Επιτροπής δεν επιτρέπεται Ιδιωτική 
νά άσκώσιν οιονδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή νά άσχολώνται άπασχόλησις. 
είς οιανδήποτε έμπορικήν, βιομηχανικήν ή γεωργικήν έπιχείρησιν 
ή νά δέχωνται οίανδήποτε άλλην έπί πληρωμή άπασχόλησιν εκτός 
των καθηκόντων αυτών, ειμή μόνον τη άδεια του Υπουργικού Συμ
βουλίου. 

9. Εις τον Πρόεδρον καΐ τά λοιπά μέλη τής 'Επιτροπής δυνατόν "Αδεια και 
νά χορηγήται τοιαύτη άδεια απουσίας, αναρρωτική άδεια και άλ λοιπά ώψε
λα ωφελήματα ώς ήθελον κοΦορισθή ύπό του Υπουργικού Συμ

 λ
^

ατα
· 

βουλίου. 
10.—(1) Ό Πρόεδρος προΐσταται τής 'Επιτροπής και του Γρα Πρόεδρος, 

φείου αυτής, συγκαλεί τάς συνεδριάσεις τής 'Επιτροπής και προε
δρεύει τούτων και υπογράφει τά πρακτικά και πάσαν σημαντικήν 
άλληλογραφίαν ή έγγραφα. 

(2) Ό Πρόεδρος καταρτίζει την ήμερησίαν διάταξιν εκάστης 
συνεδριάσεως καΐ μέριμνα δπως αυτή κοινοποιήται εις εκαστον μέ
λος τής Επιτροπής ε'ικοσιτέσσαρας τουλάχιστον ώρας πρό τής συνε
δριάσεως. Έν περιπτώσει επειγούσης ανάγκης ή ημερησία διάτα
ξις δύναται νά κυκλοφορήση μεταξύ των μελών αμέσως πρό τής 
συγκροτήσεως τής συνεδριάσεως. 
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Έργασία ι 
κατά τάς 
συνεδριάσεις 
καΐ πρακτικά. 

Προνομία 
πρακτικών 
κ.λ.π. 

Κ ενωΟεΐσα 
θέσις. 

(3) Ό Πρόεδρος αναγράφει εις την ήμερησίαν διάταξιν οιονδή
ποτε θέμα, έάν τοΰτο ήθελε ζητηθή παρ' οιουδήποτε μέλους της 
Επιτροπής ουχί άργότερον των τεσσαράκοντα οκτώ ωρών πρό τής 
συγκροτήσεως τής συνεδριάσεως, έάν το θέμα τοΰτο δύναται πρόσ
φορος νά έξετασθή κατά τήν τοιαύτην συνεδρίασιν, άλλως το θέμα 
περιλαμβάνεται εις τήν ήμερησίαν διάταξιν μελλοντικής συνεδριά
σεως κατά τήν οποίαν τούτο δύναται προσφόρως νά έξετασθή, αλλ' 
έν πάση περιπτώσει ουχί άργότερον τών δεκαπέντε ήμερων άπό της 
ημερομηνίας κατά τήν οποίαν έζητήθη τουτό. 

(4) Ό Πρόεδρος αναγράφει εις τήν ήμερησίαν διάταξιν, εντός 
μιας εβδομάδος άπό τής λήψεως αιτήσεως προς τούτο, παν θέμα 
παραπεμπόμενον εις αυτόν υπό τής αρμοδίας αρχής. 

(5) 'Αποτελεί καθήκον του Προέδρου νά μέριμνα δπως πάσα άπό
φασις τής 'Επιτροπής έκτελήται δεόντως. 

11.—(1) Έάν ό Πρόεδρος άδυνατή νά παραστή εις οιανδήποτε 
συνεδρίασιν και προεδρεύση ταύτης, τά παρόντα μέλη έκλέγουσιν 
εν έξ αυτών δπως προεδρεύση κατ' αυτήν. 

(2) Ό Πρόεδρος και δύο Μτερα μέλη παρόντα καθ' οιανδήποτε 
συνεδρίασιν ή έάν ό Πρόεδρος δεν εΐναι παρών τέσσαρα παρόντα 
μέλη άποτελουσιν άπαρτίαν. Ουδεμία άπόφασις εΐναι έγκυρος, 
εκτός έάν ληφθή διά τριών ψήφων. 

(3) Τηρούνται πρακτικά τών εργασιών έκαστης συνεδριάσεως έν 
τοις όποίοις καταχωρούνται έν περιλήψει τά τής συνεδριάσεως. Πάν 
μέλος παρόν κατά την συνεδρίασιν δύναται νά ζητήση δπως αϊ από
ψεις του, αϊ όποΐαι είναι ουσιώδεις ώς προς άπόφασίν τίνα, καταχω
ρηθώσιν εις τά πρακτικά. 

(4) Άντίγραφον τών πρακτικών διανέμεται τό ταχύτερον εις 
τά μέλη, έν πάση δέ περιπτώσει ουχί άργότερον τών επτά ήμερων 
μετά τήν συνεδρίασιν. Οιαδήποτε παρατήρησις έπί τών ούτω δια
νεμηθέντων πρακτικών υποβάλλεται εγγράφως εις τον Πρόεδρον 
εντός τεσσαράκοντα οκτώ ωρών άπό τής διανομής των και λαμβά
νεται έπ' αυτής άπόφασις κατά τήν έπομένην συνεδρίασιν, δτε και 
έπικυρουνται τά πρακτικά. Έάν μηδεμία τοιαύτη παρατήρησις γί
νη εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος τά πρακτικά 
θεωρούνται ώς έπικυρωθέντα. 

(5) Τά πρακτικά υπογράφονται, δταν έπικυρωθώσιν, ύπό τοΰ προ
έδρου τής συνεδριάσεως και τηρούνται έν ε'ιδικώ βιβλίω ή φακέλ
λω πρακτικών. 

(6) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή Επιτρο
πή δύναται νά ρύθμιση τήν έσωτερικήν αυτής λειτουργίαν. 

12. Τά πρακτικά οιασδήποτε συνεδριάσεως ή άλλων εργασιών 
τής Επιτροπής και πάσα έκθεσις, δήλωσις, κοινοποίησις ή άλλο έγ
γραφον λαμβανόμενον ύπό τής Επιτροπής έν τή ασκήσει τών δυνά
μει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτής εΐναι προνομιούχα και 
δεν προσάγονται εις οιανδήποτε νομικήν διαδικασίαν, έκτος έάν ό 
Πρόεδρος πιστοποίηση, τή συμβουλή του Γενικού Εισαγγελέως τής 
Δημοκρατίας, δτι ή τοιαύτη προσαγωγή δεν αντιτίθεται εις τό δη
μόσιον συμφέρον ή έάν τό Δικαστήριον ζητήση νά λάβη γνώσιν 
τούτων. 

13.—(1) "Οταν ό Πρόεδρος ή έτερον μέλος τής Επιτροπής 
παύση νά κατέχη τά διά τήν θέσιν αύτοΰ απαιτούμενα προσόντα ή 
άπουσιάζη αδικαιολογήτως έκ τριών συνεχών συνεδριάσεων τής 
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Επιτροπής, ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας τερματίζει τον διορισμόν 
αύτοΰ και προβαίνει είς νέον διορισμόν δια τό ύπόλοιπον χρονικόν 
διάστημα της θητείας της Επιτροπής. 

(2) Έ ν περιπτώσει τερματισμού του διορισμού τοΰ Προέδρου ή 
έτερου μέλους της Επιτροπής εϊτε δυνάμει του εδαφίου (1) του πα
ρόντος άρθρου εϊτε δυνάμει τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4, ή έν πε
ριπτώσει καθ' ήν ή θέσις έν τη Επιτροπή κενοΰται έξ οιουδήποτε 
λόγου, ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας προβαίνει είς νέον διορισμόν 
δια τό ύπόλοιπον χρονικόν διάστημα τής θητείας της Επιτροπής. 

(3) Ή έγκυρότης οιασδήποτε πράξεως ή εργασίας τής Επιτρο
πής δεν επηρεάζεται λόγω' χηρείας θέσεως μέλους αυτής έφ' όσον 
ό αριθμός των μελών δεν εΐναι όλιγώτερος των τριών. 

14.—(1) Ή Επιτροπή έχει ίδιον Γραφεΐον. Γραφεΐον της 
Λ "Επιτροπής. 

(2) Εις τό Γραφεΐον τής Επιτροπής τοποθετείται εκ του εναλλά
ξιμου προσωπικού αριθμός δημοσίων υπαλλήλων δσος ήθελεν άπο
φασισθή ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, έκ τών οποίων εις ενερ
γεί ώς Γραμματεύς. 

(3) Ό Γραμματεύς είναι υπεύθυνος διά τό Γραφεΐον τής 'Επιτρο
πής, συμφώνως δε προς οιασδήποτε οδηγίας αϊ όποΐαι δυνατόν να 
δοθώσιν είς αυτόν ύπό τοΰ Προέδρου, παρίσταται είς τάς συνεδριά
σεις αυτής και τηρεΐ τά πρακτικά αυτών. Ό Γραμματεύς διαβιβά
ζει άπάσας τάς αποφάσεις τής Επιτροπής είς πάσαν ένδιαφερομένην 
αρχήν ή πρόσωπον, τηρεΐ την άλληλογραφίαν και τά αρχεία τής 
Επιτροπής και θέτει ταΰτα είς την διάθεσιν παντός μέλους, έάν 
άπαιτηθή ύπ' αύτοΰ προς έκτέλεσιν τών καθηκόντων του. 

15.—(1) Ό Πρόεδρος και εκαστον έτερον μέλος τής Επιτροπής Ύποχρέωσις 
θεωρεί και χειρίζεται ώς απόρρητον πάν ζήτημα έγερθέν ή συζητη προςέχε
θέν καθ' οιανδήποτε συνεδρίασιν ή άλλη ν έργασίαν τής 'Επιτροπής ^ύθειαν· 
και πάσαν πληροφορίαν, έ'γγραφον ή προφορικήν, περιελθοΰσαν είς 
γνώσιν αύτοΰ έν τη εκτελέσει τών καθηκόντων του και δεν αποκα
λύπτει ή μεταδίδει οιονδήποτε τοιούτο ζήτημα ή πληροφορίαν άνευ 
τής συγκαταθέσεως τής Επιτροπής διδομένης εγγράφως ύπό τοΰ 
Προέδρου, ειμή μόνον διά την δέουσαν έκτέλεσιν τών καθηκόντων 
αύτοΰ. 

(2) Ό Πρόεδρος ή έτερον μέλος τής Επιτροπής τό όποιον ενερ
γεί κατά παράβασιν τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (1) ή παραλείπει 
νά συμμορφωθή προς ταύτας εΐναι ενοχον αδικήματος και υπόκειται 
είς φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τά δύο έτη ή είς χρηματικήν ποινήν 
μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας. 

16. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, ούτε ό Πρό Προστασία 
εδρος οϋτε έτερον μέλος τής Επιτροπής υπέχει εύθύνην δι' ό,τιδή ™v μελών, 
ποτέ λεχθέν ή πραχθέν ή παραλειφθέν δπως πραχθή έν τή καλή τή 
πίστει εκτελέσει τών καθηκόντων αύτοΰ. 

17. Ή 'Επιτροπή δέν προβαίνει είς τήν πλήρωσιν οιασδήποτε θέ Πρωτοβουλύ 
σ ε ω ς ή εις τήν άφυπηρέτησιν οιουδήποτε δημοσίου υπαλλήλου πρό πρόςένέρ
τοΰ ορίου άφυπηρετήσεως αύτοΰ ή είς τήν λήψιν πειθαρχικών μέτρων Υειαν· 
καθ' οιουδήποτε δημοσίου υπαλλήλου ειμή μόνον έπί τή λήψει έγ
γραφου προς τοΰτο προτάσεως παρά τής ενδιαφερόμενης αρμοδίας 
αρχής. 
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Ύιιοχρι'υοις 
οημοοίων 
υπαλλήλων 
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χωσι πληροφο
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Παράλειψις 
τχρός συμ
μόρφωσιν 
προς τιαρά
κλησιν της 
Έπιτροτιης. 

Ετησία 
Μκθεσις. 

|}{. Ή Επιτροπή δύναται νά απαίτηση μέσω της ενδιαφερόμενης 
αρμοδίας αρχής παρ' οιουδήποτε δημοσίου υπαλλήλου όπως οΰτος 
προσέλθη και δώση μαρτυρίαν ενώπιον αυτής ή παράσχη οιανδήποτε 
πληροφορίαν ή βοηθήση τήν Έπιτροπήν ώς προς οιονδήποτε ζήτημα 
το όποιον ή Επιτροπή έχει νά έξετάση έν τη ασκήσει των αρμοδιο
τήτων αυτής, δύναται δέ νά απαίτηση τήν προσαγωγήν οιωνδήποτε 
επισήμων εγγράφων αφορώντων εις πάν τοιούτο ζήτημα. 

19. Πάς δημόσιος υπάλληλος υποβάλλων οιονδήποτε ζήτημα προς 
κρίσιν ύπό της Επιτροπής φροντίζει δπως άπαντα τά σχετικά τεκμή
ρια και έγγραφα τίθενται εις τήν διάθεσιν της Επιτροπής. 

20. Πάς δημόσιος υπάλληλος ό όποιος άνευ δικαιολογίας παρα
λείπει νά έμφανισθή ενώπιον της Επιτροπής δταν νομίμως κληθή 
προς τούτο ή παραλείπει νά συμμορφωθή προς οιανδήποτε όδηγίαν 
νομίμως και δεόντως διδομένην ύπό της Επιτροπής είναι ένοχος πει
θαρχικού αδικήματος, ανεξαρτήτως δέ των διατάξεων του άρθρου 
17 ή Επιτροπή δύναται νά προβή εις πειθαρχικήν δίωξιν αύτου. 

2 1 . Ό Πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει, ουχί άργότερον της 
31ης Μαρτίου εκάστου έτους, έκθεσιν έπι των εργασιών της Επι
τροπής κατά τό προηγούμενο ν έτος προς πληροφορίαν του Υπουρ
γικού Συμβουλίου. 

Μόνιμοι και 
■προσωρινοί 
θέσεις. 

"Ανώτατος 
αριθμός 
θέσεων. 

Συντάξιμοι 
και μή συν

τάξιμοι 
θέσεις. 

Κεφ. 308. 

ΕΊδικαΙ 
εξειδικευ
μένοι και 
εναλλάξιμοι 
θέσεις. 

Μέρος Ι Ι Ι .  Δ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ 1 Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
22.—(1) θέσις τις δύναται νά είναι μόνιμος ή προσωρινή. 
(2) Μόνιμος ή προσωρινή θέσις δημιουργείται ύπό ή δυνάμει νό

μου ή κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει τοΰ παρόντος ή οιουδήποτε 
άλλου νόμου, καθοριζόντοον τόν τίτλον και τον μισθόν ή τήν μισθοδο
τικήν κλίμακα της θέσεως. 

2 3 . Ό ανώτατος αριθμός των μονίμων ή προσωρινών θέσεων ορί
ζεται ύπό του δημιουργουντος αύτάς νόμου ή κανονισμών. 

24·.—(1) Μόνιμος θέσις δύναται νά είναι συντάξιμος ή μή συντά
ξιμος. 

(2) Μόνιμος θέσις κηρύσσεται ώς συντάξιμος δυνάμει τών διατά
ξεων οιουδήποτε εκάστοτε έν ϊσχύϊ νόμου άφορώντος εις συντάξεις. 

(3) Πάσα άλλη μόνιμος θέσις είναι μή συντάξιμος και εφαρμό
ζονται έπ' αυτής αϊ διατάξεις του περί Ταμείου Προνοίας Κυβερνη
τικών Υπαλλήλων Νόμου ή οιουδήποτε άλλου Νόμου τροποποιουν
τος ή άντικαθιστώντος αυτόν. 

25.—(1) Ειδική θέσις εΐναι θέσις της όποιας αϊ αρμοδιότητες υπά
γονται ειδικώς εις Ύπουργεΐον, Άνεξάρτητον Γραφεΐον, Τμήμα ή 
οιονδήποτε άλλσ Γραφεΐον έν τη Δημοκρατία. 

(2) Εξειδικευμένη θέσις είναι ε'ιδική θέσις κηρυσσομένη ώς τοι
αύτη ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου λόγω τής ειδικής φύσεως 
τών αρμοδιοτήτων αυτής. 

(3) Πάσα άλλη θέσις εΐναι εναλλάξιμος θέσις (οι κάτοχοι τής 
όποιας αναφέρονται έν τω παρόντι Νόμω ώς «έναλλάξιμον. προσω
πικόν»). Αϊ εναλλάξιμοι θέσεις άποτελουσιν ϊδιον Τμήμα. 
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26 . ΑΙ εναλλάξιμοι θέσεις υποδιαιρούνται εις κατηγορίας καθω Κατηγορίαι 
ρισμένας ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου : θέσεω?^^ 

Νοείται δτι μέχρις δτου οίαιδήποτε τοιαυται κατηγορίαι καθορι
σθώσι, θα έξακολουθήσωσιν ύφιστάμεναι α'ι ακόλουθοι κατηγορίαι 
εναλλάξιμων θέσεων : 

(α) ή Γενική Διοικητική Κατηγορία περιλαμβάνουσα τάς θέ
σεις Διοικητικού Λειτουργού Πρώτης, Δευτέρας και Τρίτης 
Τάξεως* 

(6) ή Γενική Γραμματειακή Κατηγορία περιλαμβάνουσα τάς 
θέσεις 'Ανωτέρου Γραφέως, Γραφέως Πρώτης και Δευτέρας 
Τάξεως, Βοηθού Γραφέως, Στενογράφου Πρώτης κ α! Δευ
τέρας Τάξεως και Χείριστου Τηλεφώνου" 

(γ) ή Κατηγορία Κλητήρων περιλαμβάνουσα τήν θέσιν Κλητή
ρος, Πρώτης και Δευτέρας Τάξεως. 

27 . Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 26, αϊ δημόσιαι θέσεις Κατηγορίαι 
διαιρούνται ε'ις κατηγορίας και τάξεις καθωρισμένας υπό του Ύ καΐ Τάξεις, 
πουργικου Συμβουλίου : 

Νοείται δτι μέχρις δτου αϊ τοιαυται κατηγορίαι καΐ τάξεις καθορι
σθώσιν, αϊ κατά τήν ήμερομηνίαν της ενάρξεως της Ισχύος του πα
ρόντος Νόμου ύφιστάμεναι ώς προς τάς διαφόρους δημοσίας θέσεις 
κατηγορίαι καΐ τάξεις θά έξακολουθώσι νά υφίστανται. 

Μέρος IV.ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΑΓΩΓΑ1, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙ Σ, 
Π Α Ρ Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι ς ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 

28 . Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Μέρους, έκτος έάν έκ του κει Ερμηνεία, 
μένου προκύπτη διάφορος έννοια— 

«διορισμός» σημαίνει τήν άπονομήν θέσεως είς πρόσωπον μή τε
λούν έν τη δημοσία υπηρεσία ή τήν άπονομήν είς ύπάλληλον θέ
σεως άλλης ή της ύπ' αύτοΰ μονίμως κατεχόμενης, μή αποτελού
σαν προαγωγήν, ό δέ δρος «διορίζειν» ερμηνεύεται αναλόγως" 

«προαγωγή» σημαίνει άλλαγήν είς τήν μόνιμον κατάστασιν 
υπαλλήλου ήτις συνεπάγεται αύξησαν είς τήν άμοιβήν του υπαλ
λήλου ή συνεπάγεται τήν έ'νταξιν αύτου είς άνώτερον βαθμόν της 
δημοσίας υπηρεσίας ή έπί μισθοδοτικής κλίμακος έχούσης ύψη
λότερον άνώτατον δριον, εϊτε ή αμοιβή του υπαλλήλου αυξάνεται 
αμέσως διά της τοιαύτης αλλαγής είτε μή, ό δέ δρος «προάγειν» 
ερμηνεύεται αναλόγως" 

29.—(1) Τά γενικά καθήκοντα και εύθυναι θέσεως τίνος και τά Σχέδια 
διά τήν κατοχή ν αυτής απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται είς σχέ υπηρεσίας. 
δια υπηρεσίας καταρτιζόμενα ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου. 

(2)^Σχέδιον υπηρεσίας δυνατόν νά προνοή ώς προϋπόθεσιν διο
ρισμού ή προαγωγής και τήν ύπό των υποψηφίων έπιτυχίαν είς δια
γωνισμόν. 

3 0 .  ( 1 ) Διά τους σκοπούς διορισμού ή προαγωγής αϊ θέσεις διαι κατηγορίαι 
ρουνται είς τάς ακολούθους κατηγορίας : θέσεων &ιά 

(α) θέσεις Πρώτου Διορισμού, είς τάς όποιας δύνανται νά διο °*°π°™δΐ°" 
ρισθώσι πρόσωπα μή τελούντα έν τή δημοσία υπηρεσία ή προαγωγής
υπάλληλοι' 

(β) θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, είς τάς οποίας 
πρόσωπα μή τελούντα έν τή δημοσία υπηρεσία δύνανται νά 
διορισθώσιν ή υπάλληλοι δύνανται νά διορισθωσιν ή προα
χθώσι" 
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Μέθοδος 
ενεργείας 
προς πλήρω
σιν κενών 
θέσεων. 

Μέθοδοι 
πληρώσεως 
θέσεων. 

Προσόντα 
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(γ) θέσεις Προαγωγής, αϊ όποΐαι πληρούνται δια της προαγω
γής υπαλλήλων υπηρετούντων εις την αμέσως κατωτέραν 
τάξιν ή θέσιν του συγκεκριμένου κλάδου ή ύποδιαιρέσεως 
της δημοσίας υπηρεσίας, αναλόγως της περιπτώσεως. 

(2) Ή κατηγορία έκαστης θέσεως ορίζεται ύπό του 'Υπουργικού 
Συμβουλίου είς το οίκεΐον σχέδιον υπηρεσίας. 

(3) Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου, «κλάδος ή ύποδιαί
ρεσις της δημοσίας υπηρεσίας» σημαίνει κλάδον ή ύποδιαίρεσιν της 
δημοσίας υπηρεσίας αποτελούμενο ν εκ δύο ή πλειόνων τάξεων της 
αυτής θέσεως, ή εκ διαφόρων θέσεων παρόμοιας φύσεως συνεπαγο
μένων διαφόρους μισθούς ή μισθοδοτικάς κλίμακας. Έ ν περιπτώσει 
αμφιβολίας ώς προς τάς θέσεις αϊτινες υπάγονται είς ώρισμένον 
κλάδον ή ύποδιαίρεσιν της δημοσίας υπηρεσίας αποφασίζει το 
Ύπουργικόν Συμβούλιον. 

31.—(1) Κενή θέσις Πρώτου Διορισμού ή κενή θέσις Πρώτου Διο
ρισμού και Προαγωγής δημοσιεύεται είς τήν έπίσημον εφημερίδα 
τής Δημοκρατίας. 

(2) Κενή θέσις Προαγωγής πληρούται, άνευ δημοσιεύσεως, διά 
τής προαγωγής υπαλλήλου ύπηρετοΰντος είς τήν αμέσως κατωτέραν 
τάξιν ή θέσιν του ειδικού κλάδου ή ύποδιαιρέσεως τής δημοσίας 
υπηρεσίας. 

Έν τω παρόντι έδαφίω «κλάδος ή ύποδιαίρεσις τής δημοσίας υπη
ρεσίας» έχει τήν αυτήν έννοιαν ώς έν τω άρθρω 30. 
. (3) Δημοσίευσις κενής θέσεως παρέχει πλήρη στοιχεία του σχε
δίου υπηρεσίας και καθορίζει τήν προθεσμίαν υποβολής αιτήσεων. 

32.—(Ί) Μόνιμος θέσις πληρούται ε'ίτε μονίμως, εϊτε προσωρινώς 
έπί συμβάσει δι' ώρισμένον χρονικόν διάστημα, είτε άπό μηνός είς 
μήνα, ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν αποφασίσει. 

(2) Προσωρινή θέσις πληρούται εϊτε δι' αποσπάσεως μονίμου 
υπαλλήλου μή τελούντος έπί δοκιμασία είτε διά τοΰ διορισμού προ
σώπου έπί συμβάσει δι' ώρισμένον χρονικόν διάστημα ή άπό μηνός 
είς μήνα, ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν αποφασίσει. 

33.—Ουδείς διορίζεται είς τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν, έκτος εάν— 
(α) εΐναι πολίτης τής Δημοκρατίας' 
(β) συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν των δεκαεπτά ετών* 
(γ) κατέχη τά προσόντα τά όποια καθορίζονται έν τω σχεδίω 

υπηρεσίας διά τήν θέσιν είς τήν οποίαν πρόκειται νά γίνη 
ό διορισμός' 

(δ) είναι καλού χαρακτήρος" 
(ε) δέν κατεδικάσθη δι' αδίκημα ένέχον ελλειψιν τιμιότητος ή 

ήθικήν αισχρότητα' 
(στ) δέν απελύθη έκ τής δημοσίας υπηρεσίας προηγουμένως διά 

πειθαρχικόν παράπτωμα' 
(ζ) πιστοποιήται ύπό Κυβερνητικού Ιατρικού Λειτουργού ώς 

σωματικώς κατάλληλος διά τήν έν λόγω θέσιν κατόπιν 
ιατρικής εξετάσεως συμπεριλαμβανούσης και άκτινογράφη
σιν του θώρακος : 

Νοείται δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά εξουσιοδότη
ση, είς ε'ιδικήν περίπτωσιν, τον έπί συμβάσει διορισμόν δι' ώρισμέ
νον χρονικόν διάστημα προσώπου τό όποιον δέν εΐναι πολίτης τής 
Δημοκρατίας. 
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34. Συνιστώνται αϊ ακόλουθοι Συμβουλευτικά! Έπιτροπαί προς Συμδουλευ
τόν σκοπόν βοηθείας της Επιτροπής εις την έκλογήν του καλυτέ *ικαΐ Έπιτρο
ρου διαθεσίμου υποψηφίου δια διορισμόν ή προαγωγήν εις οίανδή Τ̂ευΐχέ̂ ας 
ποτέ κενήν έξειδικευμένην θέσιν : θέσεις. 

(α) δια την πλήρωσιν κενών εξειδικευμένων θέσεων εις Ύπουρ
γεΐον, 'Επιτροπή συνισταμένη έκ του Γενικού Διευθυντού 
του Υπουργείου, δστις θά ενεργή ώς πρόεδρος, και δύο άλ
λων λειτουργών, ό εις τών οποίων είναι ό Προϊστάμενος 
τοΰ ενδιαφερομένου Τμήματος, έάν ύπάρχη τοιούτο, οριζο
μένων υπό του Υπουργού δια τήν συγκεκριμένην περί
πτωσιν' 

(β) δια τήν πλήρωσιν κενών εξειδικευμένων θέσεων είς 'Ανε
ξάρτητο ν Γραφείο ν, 'Επιτροπή συνισταμένη έκ του Προϊστα
μένου τοΰ εν λόγω Γραφείου, δστις θά ενεργή ώς πρόεδρος, 
και δύο λειτουργών οριζομένων ύπό του Προϊσταμένου του 
έν λόγω Γραφείου διά τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν : 

Νοείται δτι τά μέλη πάσης Συμβουλευτικής 'Επιτροπής δέον νά 
εΐναι ανωτέρου βαθμού ή ή πληρωτέα κενή θέσις. 

35.— (1) Προ παντός διορισμού ή προαγωγής είς έξειδικευμένην Επιλογή 
θέσιν, ή 'Επιτροπή ζητεί τήν συμβουλήν της αρμοδίας Συμβουλευ διάκενάς 
τικής 'Επιτροπής. ^ Τ ^ 

(2) "Απασαι αϊ δι' οιανδήποτε δημοσιευθεΐσαν κενήν θέσιν λη
φθεΐσαι ύπό της 'Επιτροπής αιτήσεις, έν περιπτώσει δε προαγωγής 
είς θέσιν Προαγωγής κατάλογος τών έκλεξίμων διά προαγωγήν 
υποψηφίων ετοιμασθείς ύπό της 'Επιτροπής, αποστέλλονται ύπό του 
Γραμματέως τής 'Επιτροπής είς τον πρόεδρον τής αρμοδίας Συμ
βουλευτικής Επιτροπής εντός δύο εβδομάδων από τής τελευταίας 
ημερομηνίας διά τήν ύποβολήν αιτήσεων ή, αναλόγως τής περιπτώ
σεως, από τής ημερομηνίας κατά τήν οποίαν έζητήθη παρά τής Επι
τροπής ή πλήρωσις τής θέσεως Προαγωγής. 

(3) Ή Συμβουλευτική 'Επιτροπή εξετάζει άπάσας τάς διά δημο
σιευθεΐσαν κενήν θέσιν ληφθείσας αιτήσεις ή, αναλόγως τής περι
πτώσεως, τον κατάλογον τών έκλεξίμων διά προαγωγήν υποψηφίων, 
και ετοιμάζει κατάλογον τών κατεχόντων τά έν τω οίκείω σχεδίω 
υπηρεσίας καθοριζόμενα προσόντα υποψηφίων. 

(4) Ή Συμβουλευτική Επιτροπή επιλαμβάνεται τότε τής κρίσεως 
τής σχετικής αξίας τών υποψηφίων. Korra τήν ύπ' αυτής κρίσιν τής 
αξίας τών υποψηφίων ή Συμβουλευτική Επιτροπή δυνατόν νά απαί
τηση παρ' αυτών δπως ύποστώσι γραπτήν ή προφορικήν έξέτασιν 
ή άμφοτέρας. 

(5) Ή Συμβουλευτική 'Επιτροπή αποστέλλει τότε έ'κθεσιν είς τήν 
'Επιτροπή ν, περιέχουσαν κατ' αλφαβητική ν σειράν τά ονόματα τών 
συνιστώμενων προς επιλογήν διά διορισμόν ή προαγωγήν : 

Νοείται δτι, ουχί όλιγώτεροι τών τεσσάρων δέον δπως συστηθώσιν 
δι' έκάστην κενήν θέσιν εφ' δσον ύπάρχουσι πρόσωπα κατάλληλα 
διά τοιαύτην σύστασιν. 

(6) Ή 'Επιτροπή προβαίνει είς τήν επιλογήν τών διορισθησομένων 
ή προαχθησομένων προσώπων έκ τών ύπό τής Συμβουλευτικής 'Επι
τροπής συστηθέντων υποψηφίων : 

Νοείται δτι ή Επιτροπή δύναται νά καλέση είς συνέντευξη' τους 
ύπό τής Συμβουλευτικής 'Επιτροπής συστηθέντας υποψηφίους πριν 
ή προβή είς τήν έκλογήν. 
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Τμηματικοί 
Ί.Ίιιιτροιια'ι 
δια μή f t,Γ16 
κευμένας 
θέσεις. 

Μόνιμοι 
διορισμοί. 

Δοκιμασία. 

'Υπεράριθμοι 
διορισμοί . 

36.(1) Το Ύττουργικόν Συμβούλιον δύναται νά προβή εις την 
ούστασιν Τμηματικών Επιτροπών, ϊνα σομβοολεύωσι την Επιτρο
πή ν ώς προς διορισμούς ή προαγωγάς εις οιανδήποτε θέσιν ή οποία 
δεν είναι εξειδικευμένη θέσις. 

(2) Ή σύστασις, α! αρμοδιότητες και ή μέθοδος ενεργείας Τμη
ματικής Επιτροπής αποφασίζονται ύπό του Υπουργικού Συμβου
λίου. 

37.—(1) Μόνιμος διορισμός γίνεται δι' έγγραφου προσφοράς ύπό 
τής Επιτροπής εις τό πρόσωπον τό όποιον επελέγη προς διορισμόν 
και έγγραφου αποδοχής ύπ' αύτου. 

(2) Ή προσφορά αναφέρει τήν άμοιβήν και τους λοιπούς ορούς 
υπηρεσίας τής θέσεως εις τήν οποίαν προσφέρεται διορισμός. 

(3) "Οταν δ επιλεγείς δήλωση τήν άποδοχήν τής είς αυτόν γενο
μένης προσφοράς, ή δε έ'κθεσις του Κυβερνητικού Ιατρικού Λειτουρ
γού, δστις έξήτασε τούτον, είναι Ικανοποιητική, ή 'Επιτροπή πληρο
φορεί εγγράφως τον επιλεγέντα δτι διωρίσθη και καθορίζει τήν ήμε
ρομηνίαν από τής οποίας ισχύει ό διορισμός του. 

(4) Μόνιμος διορισμός δημοσιεύεται τό ταχύτερον είς τήν έπίοη
μον εφημερίδα τής Δημοκρατίας. 

(5) Ουδείς διορίζεται ή υπηρετεί είς θέσιν εν Τμήματι δπου ή σύ
ζυγος, τέκνον, αδελφός ή αδελφή αύτου υπηρετεί άνευ προηγουμέ
νης εγκρίσεως του Υπουργικοί) Συμβουλίου. 

38.—(1) Μόνιμος διορισμός γίνεται έπί δοκιμασία δια διετή χρο
νικήν περίοδον : 

Νοείται δτι ή 'Επιτροπή δύναται, είς πασαν είδικήν περίπτωσιν, 
τη συμβουλή τής ενδιαφερόμενης αρμοδίας αρχής και συμφώνως 
προς οιασδήποτε γενικάς οδηγίας δοθείσας έπί τούτω ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου, νά μή απαίτηση χρονικήν περίοδον δοκι
μασίας ή νά μείωση ή παρατείνη ταύτην. 

(2) Ό διορισμός υπαλλήλου υπηρετούντος έπί δοκιμασία δύναται 
νά τερματισθή καθ' οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης τής χρονικής πε
ριόδου δοκιμασίας, αλλά, πριν ή γίνη ό τοιούτος τερματισμός, δέον 
νά δοθή είς τον ύπάλληλον είδοποίησις τής προς τερματισμόν προ
θέσεως περιέχουσα τους λόγους και καλούσα τούτον δπως προβή 
εις οιασδήποτε παραστάσεις, τάς όποιας θά έπεθύμει νά ύποβάλη 
εναντίον του τοιούτου τερματισμού. Έπί τη λήψει και εξετάσει οι
ωνδήποτε παραστάσεων ή 'Επιτροπή δύναται εϊτε νά τερματίση τον 
διορισμόν εϊτε νά παρατείνη τήν χρονικήν περίοδον δοκιμασίας διά 
τοσαύτην χρονικήν περίοδον, μή ύπερβαίνουσαν τά δύο ετη, δσην ή 
'Επιτροπή είς έκάστην περίπτωσιν ήθελε θεωρήσει κατάλληλον. Αϊ 
διατάξεις τοΰ παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται έπί πάσης παρατα
θείσης περιόδου δοκιμασίας. 

(3) Εντός ενός μηνός από τής λήξεως τής χρονικής περιόδου δο
κιμασίας ή Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον ό διορισμός υπαλλή
λου υπηρετούντος έπί δοκιμασία θά έπικυρωθή, παραταθή, ή τερ
ματισθή. Έάν ό διορισμός έπικυρωθή ή τερματισθή, είδοποίησις 
περί τούτου δημοσιεύεται είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρα
τίας. 

39.—(1) Όσάκις κενοΟται δημοσία θέσις, ή οποία δέν δύναται νά 
πληρωθή λόγω μή υπάρξεως υποψηφίου κατέχοντος τά απαιτούμενα 
προσόντα, ή 'Επιτροπή δύναται, τή αιτήσει τής ενδιαφερόμενης αρ
μοδίας αρχής, νά προβή είς ύπεράριθμον διορισμόν είς άλλην θέσιν 
κατωτέρου επιπέδου και μισθού έν τω αύτώ Τμήματι. 
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(2) "Εκαστος υπεράριθμος διορισμός γίνεται έπί προσωρινής βά
σεως και τερματίζεται το ταχύτερον μετά τήν πλήρωσιν της θέσεως, 
αντί της οποίας έγένετο : 

Νοείται δτι εάν ύπαρξη κενή θέσις, εις τήν οποίαν έγένετο ό 
υπεράριθμος διορισμός, ούτος δύναται νά συνεχισθή μέχρις ότου ή 
κενή αύτη θέσις πληρωθή. 

40.—(1) Διορισμοί έπί συμβάσει γίνονται δι' εγγράφου συμβά Διορισμοί 
σεως περιεχούσης τήν διάρκειαν της συμβάσεως, τήν άμοιβήν του έπί συμβάσει. 
διοριζομένου προσώπου, και τους λοιπούς δρους του διορισμού. 

(2) Ή διάρκεια της συμβάσεως, ή αμοιβή και οι λοιποί δροι τοΰ 
διορισμού αποφασίζονται ύπό της αρμοδίας αρχής έν συνεννόηση 
μετά τοΰ Υπουργού των Οικονομικών. 

(3) Διορισμοί έπί συμβάσει δημοσιεύονται εις τήν επίσημο ν εφη
μερίδα της Δημοκρατίας. 

41.—(1) Διορισμός από μηνός εις μήνα γίνεται δι' εγγράφου Διορισμοί 
προσφοράς ύπό της Επιτροπής προς το έπιλεγέν προς διορισμόν ά,πό Μνόζ 
πρόσωπον και έγγραφου αποδοχής ύπ' αύτου. εις μηνσ' 

(2) Ή προσφορά περιέχει τήν άμοιβήν και τους λοιπούς δρους 
υπηρεσίας. 

(3) Διορισμός από μηνός εις μήνα δύναται νά τερματισθή δι' εγ
γράφου ειδοποιήσεως ενός μηνός ή διά πληρωμής μισθού ενός μη
νός αντί ειδοποιήσεως. 

42.—(1) "Οταν θέσις κενοΰται δι' οιονδήποτε λόγον ή ό κάτοχος Άναπληρω
αύτης άπουσιάζη έπ' αδεία ή τελή έν άνικανότητι, δύναται νά διο τικοΐδιορι
ρισθή έτερον πρόσωπον δπως ενεργή άναπληρωτικώς έν τή θέσει σμοί' 
ταύτη ύπό τοιούτους δρους ώς ήθελον καθορισθή. 

(2) Άναπληρωτικός διορισμός γίνεται τή συστάσει τής ενδιαφε
ρόμενης αρμοδίας αρχής. 

43.—(Ί) Ή άμα τω διορισμω τοποθέτησις προσώπου διορισθέντος Τοποθέτησις 
εις ε'ιδικήν θέσιν γίνεται ύπό τής ενδιαφερόμενης αρμοδίας αρχής, δημοσίων 

υπαλλήλων. 
(2) Ή άμα τω διορισμω τοποθέτησις μέλους του εναλλάξιμου 

προσωπικού γίνεται ύπό τοΰ λειτουργού δστις ορίζεται ύπό τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου ώς Προϊστάμενος τοΰ Τμήματος τοΰ τοι
ούτου προσωπικοΰ. 

44.—(1) Ουδείς δημόσιος υπάλληλος προάγεται εις άλλη ν θέσιν, Προαγωγοί, 
έκτος έάν— 

(α) ύπάρχη κενή τοιαύτη θέσις : 
Νοείται δτι εις τήν περίπτωσιν συνδεδυασμένων θέσεων, 

δυνατόν νά γίνη προαγωγή άπό τής κατωτέρας ε'ις τήν άνω
τέραν θέσιν ή τάξιν τής τοιαύτης θέσεως ανεξαρτήτως του 
εάν ύπάρχη ή μή κενή θέσις εις τήν άνωτέραν θέσιν ή τάξιν 
και συμφώνως προς γενικάς οδηγίας δοθείσας έπί τούτω ύπό 
τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου' 

(β) κατέχη τά προσόντα τά όποια προβλέπονται εις το σχέδιον 
υπηρεσίας διά τήν τοιαύτην θέσιν' 

(γ) εις τάς τελευταίας δύο ετησίας έμπιστευτικάς εκθέσεις πε
ρί αύτοΰ δεν ανεφέρθη ώς ακατάλληλος διά προαγωγή/ 

(δ) δεν έτιμωρήθη διαρκούσης τής προηγουμένης διετίας διά 
πειθαρχικόν αδίκημα σοβαράς φύσεως. 

(2) Αϊ διεκδικήσεις των υπαλλήλων προς προαγωγήν αποφασί
ζονται βάσει τής αξίας, των προσόντων και τής αρχαιότητος. 
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(3) Κατά την προαγωγήν ή Επιτροπή λαμβάνει δεόντως ύπ' όψιν 
τάς περί τών υποψηφίων ετησίας έμπιστευτικάς εκθέσεις και τάς 
επί τούτω συστάσεις του Προϊσταμένου τοΰ Τμήματος έν τω όποίω ή 
κενή θέσις. 

(4) "Οταν υπάλληλος προαχθή εις θέσιν έν τη οποία ένήργει άνα
πληρωτικώς, ή προαγωγή αύτοΰ δυνατόν να γίνη από της ημερομη
νίας κατά την οποίαν έκενώθη ή θέσις ή άπό της ημερομηνίας άπό 
της οποίας διωρίσθη όπως υπηρέτη άναπληρωτικώς, οιαδήποτε τών 
ημερομηνιών τούτων είναι ή μεταγενέστερα. 

(5) Προαγωγή γίνεται δι' έγγραφου προσφοράς ύπό της Επι
τροπής εις τον προαχθησόμενον ύπάλληλον και εγγράφου αποδοχής 
ύπ' αύτου. Ή προσφορά καθορίζει, μεταξύ άλλων, τήν ήμερομηνί
αν προαγωγής, τόν πληρωτέον μισθόν και τήν ήμερομηνίαν τυχόν 
προσαυξήσεως. 

(6) Αί προαγωγαί δημοσιεύονται εις τήν έπίσημον εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

(7) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου «συνδεδυασμέναι θέ
σεις» σημαίνει δύο ή πλείονας χωριστάς θέσεις ή δύο ή πλείονας τά
ξεις τής αυτής θέσεως αί όποΐαι εχουσιν 'ένιαΐον τόν άνώτατον αριθ
μόν θέσεων. 

•Εμπιστευ 45.—(ί) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2), εμπιστευ
τικά! έκθέ τικαί εκθέσεις περί πάντων τών υπαλλήλων ετοιμάζονται και ύπο
σεις· βάλλονται ετησίως εις τήν Έπιτροπήν κατά τόν καθωρισμένον τρόπον 

και εντός τής ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου οριζόμενης προθε
σμίας : 

Νοείται δτι, μέχρις δτου όρισθή τοιαύτη προθεσμία, αί έτήσιαι εμ
πιστευτικοί εκθέσεις υποβάλλονται ουχί άργότερον τής 31ης 'Ιανου
αρίου έκαστου έτους. 

(2) Έμπιστευτικαί εκθέσεις υποβάλλονται εις τήν Έπιτροπήν άνά 
έξάμηνον περί παντός υπαλλήλου υπηρετούντος έπί δοκιμασία, Ή 
τελική εκθεσις υποβάλλεται £να μήνα προ τής λήξεως τής χρονικής 
περιόδου δοκιμασίας και περιλαμβάνει όριστικήν σύστασιν περί τοΟ 
εάν ό διορισμός του υπαλλήλου δέον νά έπικυρωθή ή ή χρονική πε
ρίοδος δοκιμασίας αυτού δέον νά παραταθή ή ό διορισμός αύτου 
δέον νά τερματισθή. 

(3) "Οταν εις είδικήν τίνα περίπτωσιν ή ενδιαφερόμενη αρμοδίας 
αρχή θεωρή δτι αί ϊδιαι αυτής απόψεις περί υπαλλήλου τινός δέον νά 
περιέλθωσιν εις γνώσιν τής 'Επιτροπής, ουδέν τών έν τω παρόντι Νό
μω αποκλείει τήν αρχήν ταύτην νά ζητήση δπως ή εμπιστευτική 
εκθεσις περί τοΟ υπαλλήλου τούτου διαβιβασθή μέσω αυτής, Ινα 
αύτη έκφέρη έν τη εμπιστευτική εκθέσει τάς ιδίας αυτής απόψεις, 
ή νά άποστείλη αύτάς εις τήν Έπιτροπήν, έν τοιαύτη δε περιπτώσει 
αί απόψεις τής αρμοδίας αρχής θά άποτελώσι μέρος τής εμπιστευ
τικής εκθέσεως περί τοΰ υπαλλήλου. 

(4) Ό . συντάσσων έμπιστευτικήν εκθεσιν έν σχέσει προς ώρισμέ
νον ύπάλληλον, έν τη όποια ούτος επικρίνεται δι' όλιγωρίαν, παρα
λείψεις ή άνάρμοστον συμπεριψοράν έν τη εκτελέσει τών καθηκόν
των του, υποχρεούται δπως άμα τη υποβολή αυτής ανακοίνωση εις 
τόν περί οδ πρόκειται ύπάλληλον τό μέρος τούτο τής εκθέσεως. 

Εντός δεκαπέντε ήμερων άπό τής εις αυτόν ανακοινώσεως ό υπάλ
ληλος δικαιούται δπως ζητήση εγγράφως παρά τής ενδιαφερόμενης 
αρμοδίας αρχής τήν διαγραφήν ή τροποποίησα/ τού μέρους τούτου 
τής εκθέσεως και ή αρμοδία αρχή εξετάζει τό ζήτημα και αποφασί
ζει έπί τούτου. 
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46.— (1) Ή άρχαιότης μεταξύ υπαλλήλων κατεχόντων την αυτήν Άρχαιότης 
βέσιν ή τάξιν της αυτής θέσεως κρίνεται βάσει της ημερομηνίας της υπαλλήλων, 
ισχύος τού διορισμού ή τής π ρ ο α γ ω γ ή ς των εις τήν συγκεκριμένην 
θέσιν ή τάξιν. 

(2) Έ ν περιπτώσει ταυτοχρόνου διορισμού, ή π ρ ο α γ ω γ ή ς εις τήν 
συγκεκριμένην θέσιν ή τάξιν τής αυτής θέσεως, ή άρχαιότης κρίνεται 
συμφώνως προς τήν προηγουμένην αρχαιότητα των υπαλλήλων. 

(3) Ή άρχαιότης μεταξύ υπαλλήλων κατεχόντων διαφόρους θέ
σεις μετά των αυτών μισθοδοτικών δρων κρίνεται συμφώνως προς 
τάς ημερομηνίας τής ισχύος τών διορισμών των ε'ις τάς παρούσας 
θέσεις αυτών ή, εάν αϊ ήμερομηνίαι ει ναι αϊ αύται, συμφώνως προς 
τήν προηγουμένην αρχαιότητα αυτών. 

(4) Ή άρχαιότης μεταξύ υπαλλήλων κατεχόντων θέσεις μετά 
διαφόρων μισθοδοτικών δρων κρίνεται συμφώνως προς τους μισθο
δοτικούς δρους τών αντιστοίχων θέσεων. 

(5) Ή άρχαιότης υπαλλήλων κατεχόντων τήν αυτήν θέσιν, ό μι
σθός και ό τίτλος τής όποιας ήλλαξαν συνεπεία αναθεωρήσεως μι
σθών ή αναδιοργανώσεως, κρίνεται συμφώνως προς τήν αμέσως 
προ τής τοιαύτης αναθεωρήσεως ή αναδιοργανώσεως αρχαιότητα 
τών υπαλλήλων. 

(6) Ή άρχαιότης υπαλλήλου έπαναδιορισθέντος εις τήν αυτήν θέ
σιν κατόπιν διακοπής υπηρεσίας κρίνεται, τηρουμένων τών λοιπών 
διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου και τών διατάξεων παντός ετέρου 
νόμου, βάσει τής ημερομηνίας τής ισχύος του επαναδιορισμού του. 

(7) Έ ν τω παρόντι άρθρω— 
«μισθοδοτικοί δροι» έν σχέσει προς θέσιν τινά σημαίνει τον μι

σθόν τής θέσεως ή, προκειμένου περί μισθοδοτικής κλίμακος, το 
άνώτατον σημεΐον τής κλίμακος" 

«προηγουμένη άρχαιότης» σημαίνει αρχαιότητα τών υπαλλήλων 
έν τή θέσει ή τάξει ή οποία κατείχετο υπ' αυτών αμέσως προ τής 
εισόδου των εις τήν παρουσαν αυτών θέσιν ή τάξιν, εάν δε ή τοι
αύτη άρχαιότης είναι ή αυτή, ή προηγουμένη άρχαιότης κρίνεται 
διά τής αυτής μεθόδου εφαρμοζόμενης αναδρομικώς μέχρι τών 
πρώτων διορισμών τών υπαλλήλων είς τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν. 
Έ ν ή περιπτώσει ή άρχαιότης είς τους πρώτους διορισμούς ει ναι 
ή αυτή, ή προηγουμένη άρχαιότης κρίνεται βάσει τής ηλικίας τών 
υπαλλήλων. 

4 7 . "Οταν άπαιτήται δπως δημόσιος υπάλληλος άσκηση πρόσω Άπόσπασις. 
ρινώς τάς αρμοδιότητας κενής θέσεως ά λ λ ω ς ή ύπό άναπληρωτικήν 
ιδιότητα, ή δπως εκτέλεση ειδικά καθήκοντα είς κλάδον τινά άλλον 
εκείνου είς τον όποιον ή θέσις αύτου ανήκει, αποσπάται ούτος ρ.ίς 
τήν θέσιν ή τον κλάδον τούτον. 

48.^(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2) , μεταθέσεις ^ ε τ α θ ε σ ι ς 

ύπαλλήλων ενεργούνται ύπό τής Επ ι τροπή ς . 

(2) Μεταθέσεις υπαλλήλων αϊ όποΐαι δέν συνεπάγονται μεταβο
λή ν είς τάς ύπ' αυτών κατεχομένας θέσεις και τά συναφή προς αύτάς 
καθήκοντα ή άλλocγήv τόπου διαμονής ενεργούνται ύπό τής ενδιαφε
ρόμενης αρμοδίας αρχής : 

Νοείται δτι είς έξαιρετικάς περιπτώσεις επειγούσης φύσεως ή εν
διαφερόμενη αρμοδία αρχή δύναται νά προβή είς προσωρινήν μετά
θεσίν συνεπαγομένην ά λ λ α γ ή ν τόπου διαμονής διά περίοδον μή ύπερ
βαίνουσαν τάς τεσσαράκοντα και δύο ημέρας . 
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ΈκπαίδΕυοΗ 
'Εξετάσεις 
κ.λ.π. 

Παραίτησις. 

Άφυπηρέ

τησις. 

Κεφ. 311 . 
17 του 1960 

9 τοϋ1967 
18το0 1967. 

Κεφ. 308. 

'Ηλικία 
δημοσίων 
υπαλλήλων. 

'Απόλαβα!. 

'Ωφελήματα 
άφυπηρετή

οεως. 

Κεφ. 308. 

"Αδεια. 

' Ί 9 . (1) Σπραί εκπαιδευτικών μαθημάτοη' και αλλαι διευκολύν
σεις δυνατόν νά διευθετηθώσι ττρός τον σκοιιόν βελτιώσεως της ικα
νότητος των υπαλλήλων εις την έκτέλεσιν των καθηκόντων αυτών 
και αποκτήσεως cm' αυτών των απαιτουμένων προσόντων δια νά 
προοδεύσωσιν εντός της υπηρεσίας, δυνατόν δε νά άπαιτηθή παρά 
τών υπαλλήλων δπως παρακολουθώσι τά τοιαύτα μαθήματα. 

(2) Παρά δημοσίων υπαλλήλων δυνατόν νά άπαιτηθη δπως έπιτι> 
χωσιν εις τοιαύτας εξετάσεις ή δοκιμασίας, οΐαι ήθελον άποφασισθή 
ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου ή προβλέπονται είς τά σχετικά 
σχέδια υπηρεσίας. 

50.—(1) Τηρουμένων τών εκάστοτε έν ίσχύϊ διατάξεων παντός 
έτερου νόμου ή πάσης άλλης διατάξεως έχούσης νομοθετικήν Ίσχύν, 
ουδείς υπάλληλος δύναται νά παραιτηθή της θέσεως του άνευ προη
γουμένης αδείας της Επιτροπής. 

(2) Υπάλληλος παραιτούμενος της θέσεως του άνευ τοιαύτης 
προηγουμένης αδείας θεωρείται απών έκ καθήκοντος άνευ αδείας 
καΐ υπόκειται είς άπόλυσιν. 

51.—(1) Ή άφυπηρέτησις μονίμων συνταξίμων υπαλλήλων έκ της 
δημοσίας υπηρεσίας διέπεται υπό τών διατάξεων του περί Συντά
ξεων Νόμου ή παντός νόμου τροποποιουντος ή άντικαθιστώντος αυ
τόν και οίωνδήποτε δυνάμει αύτου εκδιδομένων κανονισμών. 

(2) Ή άφυπηρέτησις μονίμων μη συνταξίμων υπαλλήλων έκ της 
δημοσίας υπηρεσίας διέπεται ύπό τών διατάξεων του περί Ταμείου 
Προνοίας Κυβερνητικών Υπαλλήλων Νόμου ή παντός νόμου τροπο
ποιουντος ή άντικαθιστώντος αυτόν καΐ οίωνδήποτε δυνάμει αύτου 
εκδιδομένων κανονισμών. 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 41, 
προσωρινοί υπάλληλοι πληρωνόμενοι μηνιαίως άφυπηρετοΟσιν έπί 
τή συμπληρώσει της ηλικίας τών έξήκοντα ετών. 

52. Ή ηλικία δημοσίου υπαλλήλου αποδεικνύεται διά τοιούτων 
αποδεικτικών στοιχείων οία τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε καθο
ρίσει. 

Μέρος V.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
5 3 . Αί άπολαβαι υπαλλήλου περιλαμβάνουσι τον μισθόν αότοΰ 

και τοιαύτα επιδόματα, οία ήθελον καθοριοθή. 

54.—(1) Τά ωφελήματα άφυπηρετήσεως μονίμων συνταξίμων 
υπαλλήλων είναι τά καθοριζόμενα ύπό του περί Συ\τάξεων Νόμου 
ή παντός νόμου τροποποιοΰντος ή άντικαθιστώντος αυτόν και οίων
δήποτε δυνάμει αύτου εκδιδομένων κανονισμών. 

(2) Τά ωφελήματα άφυπηρετήσεως μονίμων μή συνταξίμων υπαλ
λήλων εΐναι τά καθοριζόμενα ύπό του περί Ταμείου Προνοίας Κυ
βερνητικών Υπαλλήλων Νόμου ή παντός νόμου τροποποιουντος ή 
άντικαθιστώντος αυτόν και οίωνδήποτε δυνάμει αύτοϋ εκδιδομένων 
κανονισμών. 

(3) Τά ωφελήματα άφυπηρετήσεως μηνιαίου υπαλλήλου ό όποιος 
δεν ανήκει ε'ις τήν μόνιμον δημοσίαν ύπηρεσίαν και δεν υπηρετεί έπί 
συμβάσει καθορίζονται ύπό κανονισμών εκδιδομένων δυ\/άμει του 
παρόντος Νόμου. 

55 . Είς εκαστον ύπάλληλον δυνατόν νά χορηγήται τοιαύτη άδεια 
οϊα ήθελε καθορισθή. 
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56. 'Έκαστος υπάλληλος δικαιούται εις τοιαύτην ίατρικήν περί Ιατρική 
θαλψιν οϊα ήθελε καθορισθή. περίθαλψε 

57 . ΟΙ κάτοχοι ώρισμένων καθοριζομένων δημοσίων θέσεων φέ Στολαί. 
ρουσι τάς στολάς αϊ όποϊαι δυνατόν να παρασχεθώσι δοιρεό,ν και 
ύπό καθωρισμένους δρους. 

Μέρος VI.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

58.—(1) "Εκαστος δημόσιος υπάλληλος οφείλει— θεμελιώδη 
, , , , , καθήκοντα 

(α) να είναι πιστός και να σεοηται τον νομό ν δημοσίων 
(β) να έκτελή πιστώς και ανελλιπώς τα καθήκοντα αύτοΰ και υπαλλήλων. 

γενικώς νά καταβάλλη πασαν δυνατήν προσπάθειαν προς 
προαγωγήν τών συμφερόντων της Δημοκρατίας' 

(γ) νά έκτελή οιασδήποτε διαταγάς καΐ οδηγίας και νά συμ
μορφοΰται προς αύτάς' 

(δ) νά μη ενεργή ή παραλείπη ή συμπεριφέρηται κατά τρόπον 
ό οποίος δυνατόν νά δυσφήμηση την δημοσίαν ύπηρεσίαν 
γενικώς ή την θέσιν αύτοΰ ειδικώς, ή ό όποιος δυνατόν νά 
τείνη εις κλονισμόν της εμπιστοσύνης του κοινού ε'ις την δη
μοσίαν ύπηρεσίαν*. 

(ε) νά συμπεριφέρηται πρεπόντως προς τους ανωτέρου; και 
τους συναδέλφους αύτοΰ και προς το κοινόν. 

(2) Τά καθήκοντα δημοσίου υπαλλήλου είναι τά συνήθη καθή
κοντα της θέσεως αύτοΰ και οιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα 
τά όποια δυνατόν νά άνατεθώσιν εις αυτόν. 

59.—(1) Ουδείς δημόσιος υπάλληλος επιτρέπεται δπως καταστή Συντεχνία 
ή τελή μέλος συντεχνίας ή συνομοσπονδίας ή όποια δεν αποτελείται δημοσίων 
αποκλειστικώς εκ δημοσίων υπαλλήλων ή̂  μολονότι αποκλειστικώς ύπαλλιΊλων· 
ούτως αποτελούμενη, ένοΰται μεθ' οιασδήποτε ετέρας συντεχνίας ή 
συνομοσπονδίας ή οποία δεν αποτελείται αποκλειστικώς εκ δημοσίων 
υπαλλήλων. 

(2) Οιαδήποτε τυχόν διαφορά αναφυόμενη μεταξύ της Δημοκρα
τίας και δημοσίων υπαλλήλων και σχετιζόμενη προς τήν απασχόλη
σα/ ή τους δρους απασχολήσεως εξετάζεται κατά τον καθωρ'.σμένον 
τρόπον. 

60 . Υπάλληλος απουσιάζων έκ καθήκοντος άνευ αδείας ή ήθελ.η «Απουσία 
μένως αρνούμενος ή παραλείπων νά εκτέλεση τά καθήκοντα αύτοΰ άνευ άδειας, 
υπόκειται εις άπόλυσιν έκ της υπηρεσίας. 

61.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (2), ουδείς δη Δημοσιεύματα 
μόσίος υπάλληλος— ύπό δημοσίων 

(α) ενεργεί ως έκδοτης εφημερίδος ή συμμετέχει αμέσως ή έμ ύπαλλπλων· 
μέσως εις τήν διαχείρισιν αυτής ή συνεργάζεται £ίς αυτήν 
άνωνύμως ή δημοσιεύει εν αύτη οιανδήποτε ϋλην ή μετα
δίδει διά τοΰ ραδιοφώνου ή της τηλεοράσεως ό,τιδηποτ;; το 
όποιον δυνατόν λογικώς νά θεωρηθή ώς πολιτικής ή διοι
κητικής φύσεως' 

(β) δίδει συνέντευξιν είς τον έκδότην ή το προσωπικόν οιασδή
ποτε εφημερίδος ή πρακτορείου ειδήσεων περί οιουδήποτε 
θέματος, το όποιον δυνατόν λογικώς νά θεωρηθή ώς πολιτι
κής^ ή διοικητικής φύσεως, ή υποστηρίζει διά τών απόψεων 
ή της επιρροής του οιανδήποτε εφημερίδα, 

άνευ της αδείας της αρμοδίας αρχής. 
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Κεφ. 79 . 
6 9 τ ο 0 1 9 6 5 . 

'Ενδιαφέρον 
εις τοπικάς 
έταιρε[ας 
κ.λ.π. 

Άπόκτησις 
ακινήτου 
Ιδιοκτησίας. 

(2) Δημόσιος υπάλληλος δύναται— 
(α) νά δημοσιεύη ενυπογράφως οιανδήποτε ϋλην μη οδσαν πο

λιτικής ή διοικητικής φύσεως, ή οποία αναφέρεται εις θέμα
τα γενικού ενδιαφέροντος ή σκοπεί την προαγωγήν των συμ
φερόντων τής Δημοκρατίας" 

(β) νά μεταδίδη δια του ραδιοφώνου ή τής τηλεοράσεως, εκτός 
των εργασίμων ωρών, οιανδήποτε ϋλην, μη οδσαν πολιτικής 
ή διοικητικής φύσεως, ή όποια αναφέρεται εις θέματα γενι
κού ενδιαφέροντος ή σκοπεί την προαγωγήν τών συμφερόν
των τής Δημοκρατίας : 

Νοείται δτι πριν ή μεταδοθή δι' εκπομπής οιαδήποτε τοι
αύτη ϋλη, τό κείμενον αυτής θα έγκριθή ΰπό τής ενδιαφε
ρόμενης αρμοδίας αρχής' 

(γ) έκτος τών εργασίμων ωρών, νά λαμβάνη μέρος εις οίαν
δήποτε έκπομπήν μουσικών ή δραματικών προγραμμάτων, 
περιλαμβανομένων τής αναγνώσεως και ψυχαγωγίας, ή 
συμμετέχη τής προπαρασκευής τοιαύτης εκπομπής : 

Νοείται δτι ό υπάλληλος δεν θά άναγγέλληται υπό την 
έπίσημον αύτου ιδιότητα. 

(3) Ουδείς υπάλληλος επιτρέπεται δπως πληρωθή δι' οιανδήποτε 
δημοσίευσιν ή έκπομπήν άνευ τής αδείας τής ενδιαφερόμενης αρμο
δίας αρχής. 

(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ό δρος «έφημερίς» 
έχει την ύπό του περί Τύπου Νόμου άποδοθεΐσαν είς αυτόν εννοιαν. 

62.—(1) Ουδείς δημόσιος υπάλληλος επιτρέπεται δπως συμμετέ
χη αμέσως ή εμμέσως τής διοικήσεως οιασδήποτε εταιρείας ή συνε
ταιρισμού ή άλλης επιχειρήσεως Ιδιωτικής φύσεως. 

(2) Ουδείς δημόσιος υπάλληλος επιτρέπεται δπως αμέσως ή εμ
μέσως απόκτηση ή κατέχη οίανδήποτε μετοχήν ή άλλο συμφέρον είς 
οίανδήποτε έταιρείαν ή συνεταιρισμόν ή άλλην έπιχείρησιν ιδιωτικής 
φύσεως, ή άπόκτησις ή κατοχή τών όποιων δυνατόν νά είναι ασυμ
βίβαστος προς τήν έκτέλεσιν τών επισήμων αύτου καθηκόντων. 

(3) "Αμα τω διορισμώ του είς τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν, ό δημό
σιος υπάλληλος αποκαλύπτει εις τόν Ύπουργόν Οικονομικών στοι
χεία οιασδήποτε επενδύσεως ή συμφέροντος τής έν τω έδαφίω (2) 
αναφερομένης φύσεως κατεχομένου υπ' αύτου αμέσως ή εμμέσως. 

(4) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται ε'ίτε νά διάταξη τόν τοι
ούτον ύπάλληλον νά άποξενωθή πάσης ή οιασδήποτε τών τοιούτων 
επενδύσεων ή συμφερόντων ή νά δώση είς αυτόν άδειαν κατοχής 
αυτών : 

Νοείται δτι ουδεμία άδεια απαιτείται ως προς οιασδήποτε τοπο
θετήσεις είς οιαδήποτε χρεώγραφα τής Δημοκρατίας ή οιασδήποτε 
τοποθετήσεις είς ταμιευτήριο ν. 

63.—(1) Ουδείς δημόσιος υπάλληλος επιτρέπεται δπως καταχρώ
μενος τής θέσεως του απόκτηση αμέσως ή εμμέσως οίανδήποτε 
άκίνητον ίδιοκτησίαν. 

(2) Πριν ή απόκτηση οίανδήποτε άκίνητον ίδιοκτησίαν, δ υπάλ
ληλος λαμβάνει τήν άδειαν του 'Υπουργού τών Οικονομικών, ό 
όποιος δεν αρνείται τήν χορήγησιν τοιαύτης αδείας δταν τό συμφέ
ρον του υπαλλήλου είς τήν τοιαύτην ίδιοκτησίαν δέν συγκρούεται 
προς τά δημόσια καθήκοντα αύτου. 
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64'.(1) To σύνολον του χρόνου του δημοσίου υπαλλήλου τελεί "Ιδιωτική 
είς την διάθεσιν της Δημοκρατίας, έκτος εάν άλλως ρητώς προβλέ άπασχόλησις. 
πεται είς τους δρους τοΟ διορισμού του. 

(2) Δημόσιος υπάλληλος του οποίου το σύνολον του χρόνου τελεΐ 
είς την διάθεσιν της Δημοκρατίας δεν επιτρέπεται να άσκή οιονδή
ποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή να άσχολήται ή μετέχη είς οιανδή
ποτε έργασίαν ή έπιχείρησιν : 

Νοείται δτι ε'ις έξαιρετικάς περιπτώσεις καΐ τη συστάσει της εν
διαφερόμενης αρμοδίας αρχής, ό 'Υπουργός Οικονομικών δύναται νά 
χορήγηση άδειαν ε'ις ύπάλληλον διά μερικήν άπασχόλησιν ή πρόσλη
ψιν εφ' δσον τοΰτο δεν επηρεάζει αμέσως ή εμμέσως την άρτίαν έκτέ
λεσιν τών δημοσίων καθηκόντων του υπαλλήλου : 

Νοείται περαιτέρω δτι πάσα τοιαύτη άδεια δυνατόν νά υπόκειται 
είς δρον δτι το σύνολον ή οιονδήποτε μέρος πάσης αμοιβής πληρω
τέας εν σχέσει προς οιανδήποτε τοιαύτην άπασχόλησιν ή πρόσληψιν 
θά καταβάλληται είς το δημόσιον ταμείο ν. 

65.—(1) Πάσα έγγραφος ή προφορική πληροφορία περιερχομένη Επίσημοι 
είς γνώσιν δημοσίου υπαλλήλου κατά την έκτέλεσιν τών καθηκόντων πληροφορία ι, 
αύτοΰ είναι εμπιστευτική, απαγορεύεται δε νά κοινοποιηθή είς οίον μαΡτυΡια και 

c , c , , ί , , ' ί , ,Λ . ' ι | έγγραφα. 
δήποτε πρόσωπον, ειμή δια τήν δέουσαν εκτελεσιν υπηρεσιακού κα
θήκοντος ή κατόπιν ρητής εντολής της ενδιαφερόμενης αρμοδίας 
άρχης. 

(2) "Οταν έπιδοθή είς δημόσιον ύπάλληλον κλήσις δπως δώση 
μαρτυρίαν έπί θέματος αναφερομένου είς τήν έκτέλεσιν τών καθη
κόντων αύτοΰ ή προσαγάγη έπίσημον εγγραφον τελούν υπό τήν φύ
λαξιν αύτοΰ, ό υπάλληλος αναφέρει τό ζήτημα είς τήν ένδιαφερο
μένην άρμοδίαν αρχήν προς άπόφασιν κατά πόσον ή τοιαύτη μαρ
τυρία ή ή προσαγωγή τοϋ τοιούτου έγγραφου αντίκειται προς τό δη
μόσιον συμφέρον, ή δε αρμοδία αρχή, άφοΰ συμβουλευθή τον Γενι
κόν Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αποφασίζει αναλόγως επί του 
ζητήματος. 

(3) Ουδείς υπάλληλος επιτρέπεται δπως δώση τεχνικήν ή έπιστη
μονικήν συμβουλήν είς οιονδήποτε πρόσωπον άνευ της αδείας της 
αρμοδίας αρχής, ειμή προς έκτέλεσιν υπηρεσιακού καθήκοντος. 

66.—(1) Δημόσιος υπάλληλος, κατά του οποίου ήρξατο διαδι Πτώχευσις. 
κασία πτωχεύσεως, πληροφορεί αμέσως περί αυτής τόν Προϊστάμε
νον του Τμήματος αύτου. 

(2) "Αμα τή κηρύξει αύτου ώς πτωχεύσαντος ή άμα τή έκδόσει 
διατάγματος παραλήψεως εναντίον αύτου ή άμα τή έπιτεύξει συμ
βιβασμού μετά τών πιστωτών αύτου, ό δημόσιος υπάλληλος τίθεται 
εις διαθεσιμότητα δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου και 
δεν αποκαθίσταται, έκτος εάν έκ της ενώπιον τοΰ δικαστηρίου δια
δικασίας ή κατόπιν εξετάσεως τών γεγονότων φανή δτι αϊ οικονομι
κά! αύτοΰ δυσχέρειαι προεκλήθησαν έξ αναπόφευκτου ατυχίας και 
δεν ώφείλοντο είς σπατάλην ή ένοχον άπρονοησίαν, ή έκτος έάν συν
τρέχωσιν ελαφρυντικά διά τόν δημόσιον ύπάλληλον. 

67.—(1) Ουδείς δημόσιος υπάλληλος επιτρέπεται δπως αμέσως Αωρα. 
ή εμμέσως λάβη ή δώση οιονδήποτε δώρον συνιστάμενον είς χρή
ματα, άλλα αγαθά, δωρεάν ταξίδια ή έτερα προσωπικά ωφελήματα 
(πλην συνήθων δώρων παρά προσωπικών φίλων ή είς προσωπικούς 
φίλους) : 

Νοείται δτι έπί τή άφυπηρετήσει του έκ της υπηρεσίας δημόσιος 
υπάλληλος δύναται νά δεχθή δώρον κατά τόν καθωρισμένον τρόπον: 
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Δωροδοκίαι. 

'Αστική 
ευθύνη δι' 
άπώλειαν 
η ζημίαν. 

Δημόσιοι 
συγκεν
τρώσεις. 

Πολιτικαί 
δραστηριό

τητες. 

Διατάξεις 
ώς ιχρός 
οικονομικά 
θέματα. 

Νοείται περαιτέρω δτι ή όιάταξις αυτή δύναται νά χαλαρωθή ύπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου εις οιανδήποτε ε'ιδικήν περίπτωσιν, 
οπού το 'Ϋπουργικόν Συμβούλιον θεωρεί δτι θα ήτο άνεπιθύμητον 
ή αντίΟετον προς τό δημόσιον συμφέρον νά άπορριφθη τό δώρον. 

(2) Όσάκις θά ήτο άνεπιθύμητον δια τό δημόσιον συμφέρον νά 
άπορριφθη δώρον, ό δημόσιος υπάλληλος δύναται νά άποδεχθή τού
το άλλ' αναφέρει αμέσως τό γεγονός εις τόν Προϊστάμενον του Τμή
ματος αύτοΰ, τό δε δώρον διατίθεται κατά τόν καθωρισμένον τρόπον. 

(3) Ό δημόσιος υπάλληλος αναφέρει εις τόν Προϊστάμενον τοΰ 
Τμήματος αύτοΰ την κατά παράβασιν τών διατάξεων του παρόντος 
άρθρου γενομένην εις αυτόν προσφοράν δώρου. 

68 . 'Εάν δώρον, χρηματικόν ή άλλο, προσφερθή ή δοθή εις ύπάλ
ληλον έναντι υπηρεσίας παρασχεθείσης ή παρασχεθησομένης ύπ' 
αύτοΰ ύπό την έπίσημον αύτου Ιδιότητα, ό υπάλληλος οφείλει νά 
πληροφόρηση αμέσως τόν Προϊστάμενον του Τμήματος αύτοΰ. 

69. Ό δημόσιος υπάλληλος ευθύνεται έναντι της Δημοκρατίας 
διά πάσαν άπώλειαν ή ζημίαν προξενουμένην ύπό της ηθελημένης 
πράξεως ή παραλείψεως αύτοΰ κατά την έκτέλεσιν τών δημοσίων 
αύτοΰ καθηκόντων και δύναται νά έπιβαρυνθή διά της ούτω προξε
νηθείσης άπωλείας ή ζημίας. 

70. Ουδείς δημόσιος υπάλληλος επιτρέπεται δπως συγκαλη δη
μοσίαν συγκέντρωσιν προς τόν σκοπόν κρίσεως ή έπικρίσεως οιασ
δήποτε κυβερνητικής πράξεως ή συμμετέχη τοιαύτης συγκεντρώ
σεως. 

7 1 . — (1) Πάς δημόσιος υπάλληλος δύναται νά εχη οιασδήποτε πο
λιτικάς απόψεις, έφ' δσον αϊ τοιαΰται απόψεις δεν αντιστρατεύονται 
την δέουσαν έκτέλεσιν τών δημοσίων αύτοΰ καθηκόντων και δεν έπη
ρεάζουσι τήν έφαρμογήν της κυβερνητικής πολιτικής. 

(2) Διά νά δύναται νά έφαρμόζη τήν κυβερνητικήν πολιτικήν άνευ 
προκαταλήψεως ώς έκ τών πολιτικών απόψεων αύτοΰ, απαγορεύε
ται δπως δημόσιος υπάλληλος— 

(α) άναμιγνύηται εις τήν προώθησιν πολιτικής προπαγάνδας 
ύφ' οιανδήποτε μορφήν 

(β) άναμιγνύηται. εις δημοσίας εκδηλώσεις πολιτικού χαρα
κτήρος' 

(γ) ίδρύη οργανώσεις έχουσας πολιτικάς επιδιώξεις ή άνήκη 
εις αύτάς, 

εντός ή έκτος της Δημοκρατίας. 

72.—(1) Έάν ώς προς δημόσιον υπάλληλον, λόγω τοΰ τρόπου 
καθ' δν ούτος διαβιοΐ ή λόγω τής αιφνίδιας αποκτήσεως ύπ' αύτοΰ 
κινητής ή ' ακινήτου ιδιοκτησίας δυσαναλόγως προς τάς άπολαβάς 
και τά γενικά οικονομικά μέσα αύτου, έγερθή εύλογος υποψία οι)ς 
προς τήν πηγήν τών οικονομικών αύτοΰ πόρων, δύναται νά γίνη 
έρευνα κατά τόν καθωρισμένον τρόπον προς τόν σκοπόν εξακριβώ
σεως αυτών. Έάν έκ τής τοιαύτης έρεύνης έξακριβωθή δτι ό δημό
σιος υπάλληλος απέκτησε τοιούτους πόρους ύπό συνθήκας συνιστώ
σας αδίκημα ή πειθαρχικόν αδίκημα, ή ενδιαφερόμενη αρμοδία αρ
χή προβαίνει είς τήν άσκησιν διώξεως κατ' αύτοΰ. 

(2) Ούδεις δημόσιος υπάλληλος επιτρέπεται δπως ύπογράψη χρε
ωστικόν γραμμάτιον, συναλλαγματικήν ή εΐκονικήν συναλλαγματι
κήν, εϊτε ώς πρωτοφειλέτης εϊτε ώς εγγυητής, έν σχέσει προς όφει
λάς έτερου δημοσίου υπαλλήλου ή μέλους τοΰ κοινού μετά τοΰ 
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όποιου ευρίσκεται ή ενδέχεται νά εόρεθη εις επαφή ν κατά τήν εκτέ

λεσιν τών υπηρεσιακών αύτοϋ καθηκόντων : 
Νοείται δτι τα παρόν εδάφιον δεν εφαρμόζεται επί χρεωστικού 

γραμματ ίου δια δάνειον συναφθέν ύπό δημοσίου υπαλλήλου ζκ τοΰ 
Ταμιευτηρίου τών Δημοσίων Υπαλλήλων. 

Μέρος V I I .  Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Ξ 
73.—(1) Δημόσιος υπάλληλος υπόκειται εις πειθαρχικήν δίωξιν— Πειθαρχικά 

(α) εάν διάπραξη αδίκημα ένέχον έλλειψιν τιμιότητος ή ήθικήν ικηΗατα· 
αισχρότητα' 

(β) εάν ένεργήση ή παράλειψη τι κατά τρόπον ίσοδυναμοΰντα 
προς παράβασιν οιουδήποτε τών καθηκόντων ή υποχρεώ

σεων δημοσίου υπαλλήλου. 
(2) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου ό δρος «καθήκοντα 

ή υποχρεώσεις δημοσίου υπαλλήλου» περιλαμβάνει πάν καθήκον ή 
ύποχρέωσιν επιβαλλομένη ν έπί δημοσίου υπαλλήλου δυνάμει του 
νόμου της Δημοκρατίας ή δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου ή παντός 
άλλου εκάστοτε έν ϊσχύϊ νόμου ή δυνάμει οιασδήποτε διοικητικής 
πράξεως γενομένης δυνάμει τούτων, ή δυνάμει οιασδήποτε εκδοθεί
σης δ ιαταγής ή οδηγίας . 

7 4 . Πειθαρχική δίωξις δεν δύναται νά άσκηθή κατά δημοσίου ύπαλ Ουδείς 
λήλου διά το αυτό πειθαρχικόν αδίκημα του όποιου οδτος ήδη ευρέθη δημόσιος 
ένοχος ή διά το όποιον ήθωώ'θη. δΐώκ*?*^ 

δ'ις διά τό 
αυτό αδί
κημα. 

7 5 . Ώ ς προς τό αυτό πειθαρχικόν αδίκημα δεν επιβάλλονται Μία μόνον 
πλείονες της μιας πειθαρχικής ποινής : πειθαρχική 

Νοείται ότι έπιπληξις ή αυστηρά επιπληξις δύναται να έπιοληθ) gKao^ov 
όμου μετά πάσης ποινής καθοριζομένης εις τάς παραγράφους ( γ ) , πειθαρχικόν 
( δ ) , ή (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 79. αδίκημα. 

7 6 . Ουδεμία πειθαρχική δίωξις ασκείται καθ ' οιουδήποτε προσώ ουδεμία 
που άφ' δτου τοΰτο έπαυσε νά είναι δημόσιος υπάλληλος. πειθαρχική 

Τ δίωξις ειμή 
κατά δημο
σίων υπαλλή
λων. 

7 7 . Έ ά ν ποινική δίωξις άσκηθή κατά δημοσίου υπαλλήλου, ούδε Ποινική 
μία πειθαρχική δίωξις επιτρέπεται νά άσκηθή ή συνεχισθή κατ5 αύ δίωξις. 
του διά λόγους σχετιζομένους προς τήν ποινικήν δίωξιν, μέχρις 
δτου αυτή λ ά δ η όριστικόν τέλος. 

7 8 . Υ π ά λ λ η λ ο ς διωχθείς διά ποινικόν αδίκημα και μή ευρεθείς Πειθαρχική 
ένοχος δεν δύναται νά διωχθή πειθαρχικώς έπί τή αύτη κατηγορία, δίωξις 
δύναται δμως νά διωχθή διά πειθαρχικόν αδίκημα προκύπτον εκ δια κατοπι_ν 

γ ω γ ή ς αυτού ή όποια σχετίζεται μεν προς τήν ποινικήν ύπόθεσιν α λ λ ά διώξεως, 
δεν εγείρει τό αυτό έπίδικον θέμα ώς τό τής κατηγορίας κατά τήν 
ποινικήν δίωξιν. 

79.—(1) Αϊ ακόλουθοι πειθαρχικαί ποιναί δυνατόν νά έπιβληθώσι Πειθσρχικαΐ 
δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου : ποιναί. 

(α) έπίπληξις ' 
(β) αυστηρά έπίπληξις· 
( γ ) πειθαρχική μετάθεσις ' 
(δ) διακοπή ετησίας προσαυξήσεως' 
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Κεφ. 311. 
J 7 τοΰ 1960 
9 τοΰ 1 967 

18 τοΰ 1967. 

"Ερευνα εις 
τήν διάπραξιν 
πειθαρχικών 

'αδικημάτων 
και έκδίκασις 
τούτων. 
Πρώτος 
Πίναξ, 
Μέρος Ι. 

Δεύτερος 
Πίναξ., 
Μέρος Ι. 
"Εξουσία της 
αρμοδίας 
αρχής δπως 
έκδικάζη 
συνοπτικώς 
ώρισμένα 
αδικήματα. 
Πρώτος 
Πίναξ, 
Μέρος Ι, 
Μέρος 11. 

(ε) αναβολή ετησίας προσαυξήσεως" 
(στ) χρηματική ποινή μή υπερβαίνουσα τάς άπολαβάς τριών 

μηνών' 
(ζ) υποβιβασμός εις την μισθοδοτικήν κλίμακα' ■ 
(η) υποβιβασμός εις κατωτέραν θέσιν' 
(θ) αναγκαστική άφυπηρέτησις" και 
(ι) άπόλυσις. 

(2) Ή έπίπληξις γίνεται προφορικώς και σημειοΰται εις τον εν 
τω Τμήματι προσωπικόν φάκελλον του υπαλλήλου. 

(3) Αυστηρά έπίπληξις γίνεται εγγράφως, εν δε άντίγραφον αυ
τής επιδίδεται εις τον ύπάλληλον και έτερον διαβιβάζεται εις τήν 
Επιτροπή ν. 

(4) Διακοπή προσαυξήσεως σημαίνει τήν έπί ώρισμένον χρονικόν 
διάστημα μή πληρωμήν προσαυξήσεως ή όποια άλλως θά ώφε'λετο, 
άνευ αλλαγής της ημερομηνίας προσαυξήσεως. 

(5) 'Αναβολή προσαυξήσεως σημαίνει άναβολήν της ημερομηνίας 
κατά τήν οποίαν ή προσεχής προσαύξησις καθίσταται πληρωτέα, 
μετ' αντιστοίχων αναβολών εις επόμενα ετη. 

(6) Έπί τή αναγκαστική άφυπηρετήσει εκ συνταξίμου θέσεως εφαρ
μόζονται α'ι διατάξεις τοΰ εκάστοτε εν ίσχύϊ περί Συντάξεων Νόμου 
αϊ άφορώσαι εις ωφελήματα άφυπηρετήσεως έπι τω τερματισμώ υπη
ρεσίας προς το δημόσιον συμφέρον. 

(7) Ή άπόλυσις συνεπάγεται άπώλειαν απάντων των ωφελημά
των άφυπηρετήσεως. 

80 . 'Εάν καταγγελθή ε'ις τήν ένδιαφερομένην άρμοδίαν αρχήν 
δτι δημόσιος υπάλληλος δυνατόν νά έχη διάπραξη πειθαρχικόν αδί
κημα, τότε— 

(α) εάν το αδίκημα εΐναι έκ των αναγραφομένων εις το Μέρος 
Ι τοΰ Πρώτου Πίνακος, ή αρμοδία αρχή μέριμνα αμέσως 
δπως διεξαχθή ένδοτμηματική έρευνα κατά τοιοΰτον τρό
πον οίον ή αρμοδία αρχή ήθελε διατάξει και ένεργεΐ ώς 
προνοείται έν τω άρθρω 81 : 

Νοείται δτι έάν ή αρμοδία αρχή πιστεύη δτι, λόγω τής 
σοβαρότητος τοΰ αδικήματος ή λόγω τών περιστάσεων ύπό 
τάς οποίας διεπράχθη, έδει τοΰτο νά συνεπάγηται σοδαρω
τέραν ποινήν, δύναται νά παραπέμψη το ζήτημα εις τήν 
Έπιτροπήν, έν τοιαύτη δε περιπτώσει, ένεργεΐ δυνάμει τής 
παραγράφου (β)* 

(β) ε'ις. πάσαν άλλην περίπτωσιν ή αρμοδία αρχή μεριμνά αμέ
σως δπως διεξαχθή έρευνα κατά τον καθωρισμένον τρόπον 
και ένεργεΐ ώς προνοείται έν τω άρθρω 82 : 

Νοείται δτι μέχρις δτου έκδοθώσι κανονισμοί καθορίζον
τες τον τρόπον τής έρεύνης, εφαρμόζονται οι έν τω Μέρει Ι 
τοΰ Δευτέρου Πίνακος Κανονισμοί. 

81.— (1) Ή ενδιαφερόμενη αρμοδία αρχή κέκτηται έξουσίαν δπως 
έκδικάζη συνοπτικώς οιαδήποτε πειθαρχικά αδικήματα αναγραφό
μενα εις το Μέρος Ι τοΰ Πρώτου Πίνακος και νά έπιβάλλη οιανδή
ποτε τών ποινών αϊ όποΐαι αναγράφονται εις τό Μέρος 11 τοΰ Πίνα
κος τούτου. 

(2) "Οταν έκ τής ένδοτμηματικής έρεύνης τής διεξαχθείσης συμ
φώνως προς τήν παράγραφον (α) τοΰ άρθρου 80 ή ενδιαφερόμενη 
αρμοδία αρχή κρίνη δτι διεπράχθη πειθαρχικόν αδίκημα τό όποιον 
δύναται νά έκδικασθή συνοπτικώς, τότε ό περί ου πρόκειται ύπάλ
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ληλος πληροφορείται περί της κατ ' αύτοο άποδειχθείσης έκ πρώτης 
όψεως υποθέσεως καϊ παρέχεται εις αυτόν ευκαιρία όπως άκουσθή. 

(3) Ά φ ο υ άκούση τόν περί ου πρόκειται ύπάλληλον, ή ενδιαφερό
μενη αρμοδία αρχή δύναται νά έπιβάλη οιανδήποτε των ποινών αϊ 
όποΐαι αναγράφονται εις το Μέρος 11 του Πρώτου Πίνακος. Πρώτος 

/ /1Ν „» , „ „ ~ >c '  . c , ~ Πιναξ, 
(4) Ανευ επηρεασμού της γενικής εξουσίας της αρμοδίας αρχής Μέρ0ςπ. 

προς μεταβίβασα/ εξουσιών, ή αρμοδία αρχή δύναται νά μεταβιβάοη 
οιανδήποτε τών δυνάμει του παρόντος άρθρου εξουσιών αυτής εις 
τόν Προϊστάμενον του ενδιαφερομένου Τμήματος ή εις οιονδήποτε 
άλλον άνώτερον λειτουργόν ό όποιος δέον νά είναι ανωτέρου του 
περί ου πρόκειται υπαλλήλου βαθμού. 

82.—(1) "Οταν έρευνα διεξαχθεΐσα βάσει της παραγράφου (β) Διαδικαοία 
του άρθρου 80 συμπληρωθή και άποκαλυφθή ή διάπραξις πειθσρχι ενώπιον της 
κου αδικήματος, ή αρμοδία αρχή παραπέμπει αμέσως το ζήτημα εις ΕπιτΡ07Πκ· 
την 'Επιτροπήν και αποστέλλει είς αυτήν— 

(α) τήν έπί της έρεύνης έ'κθεσιν" 
(β) τήν προσαφθησομένην κατηγορίαν ύπογεγραμμένην υπό 

της ενδιαφερόμενης αρμοδίας αρχής ' και 
( γ ) τά προς υποστήριξιν αυτής αποδεικτ ικά στοιχεία. 

(2) Πειθαρχική διαδικασία ενώπιον της Ε π ι τ ρ ο π ή ς άρχεται διά 
της διατυπώσεως της κατηγορίας ή οποία εστάλη ύπό της αρμοδίας 
αρχής, ώς προνοείται έν τω έδαφίω (1) . Ε ν τ ό ς τοιαύτης προθε
σμίας οία δυνατόν νά καθορισθή, μέχρις δτου δε ή τοιαύτη προθε
σμία καθορισθή, εντός δύο εβδομάδων άπό τής ημερομηνίας της υπ' 
αυτής λήψεως τής κατηγορίας , ή Ε π ι τ ρ ο π ή μέριμνα δπως κλήσις 
προς τόν περί οΰ πρόκειται ύπάλληλον, κατά τόν καθωρισμένον τύ
πον, έκδοθή και έπιδοθή εις αυτόν κατά τόν καθωρισμένον τρόπον : 

Νοείται δτι μέχρις δτου ό τύπος και ό τρόπος επιδόσεως τής κλή
σεως καθορισθώσιν, ό έν τω Μέρει 11 του Δευτέρου Πίνακος πσρα Λεύτερος 
τιθέμενος τύπος κλήσεως δύναται νά χρησιμοποιηθή και ό έν αύτώ Πίναξ, 
προνοούμενος τρόπος επιδόσεως δύναται νά άκολουθηθή. Μέρος 11. 

(3) Ή άκρόασις τής υποθέσεως ενώπιον τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς διεξά

γετα ι καϊ συμπληροϋται κατά τόν καθωρισμένον τρόπον : 
Νοείται δτι μέχρις δτου έκδοθώσιν ώς προς τοΰτο Κανονισμοί, 

εφαρμόζονται οι έν τω Μέρει 111 του Δευτέρου Πίνακος Κανονισμοί. Δεύτερος 
(4) Είς πάσαν διαδικασίαν ενώπιον τής 'Επιτροπής βάσει του Μέ ™ v c ^ ' m 

ρους τούτου τοΰ παρόντος Νόμου, ό υπάλληλος δύναται νά άντιπρο
σωπευθή διά δικηγόρου τής εκλογής αύτου. 

83.—(1) "Οταν δημόσιος υπάλληλος καταδικασθή δι' αδίκημα καταδίκη 
ένέχον ελλειψιν τιμιότητος ή ήθικήν αισχρότητα και είτε ή καταδίκη δι'ώρισμένα 
έπικυρωθή κατ ' έ'φεσιν εϊτε δεν άσκηθή εφεσις, ή Ε π ι τ ρ ο π ή λαμβά αδικήματα, 
νει το ταχύτερον άντίγραφον τών πρακτ ικών τής διαδικασίας του 
Δικαστηρίου το όποιον έξεδίκασε τήν ύπόθεσιν και του Δικαστηρίου 
έν τ ω όποίω τυχόν ήσκήθη έ'φεσις. 

(2) 'Εντός τοιαύτης προθεσμίας οϊα ήθελε καθορισθή, μέχρις δτου 
δε ή τοιαύτη προθεσμία καθορισθή εντός δύο εβδομάδων άπό τής 
λήψεως τοΟ αντιγράφου τών ττρακτικών τής διαδικασίας ώς έν το) 
έδαφίω (1) , ή Ε π ι τ ρ ο π ή ζητεΐ τάς απόψεις του Γενικού Εισαγγε 
λέως τής Δημοκρατίας κατά πόσον το αδίκημα ενέχει ελλειψιν τι
μιότητος ή ήθικήν αισχρότητα. Ό Γενικός Είσαγγελεύς τής Δημο
κρατίας αποφαίνεται έπ ' αυτού τό ταχύτερον, έν περιπτώσει bi κα
ταφατικής γνωματεύσεως ή 'Επιτροπή, άνευ περαιτέρω έρεύνης τής 
υποθέσεως και άφοΰ παράσχη εις τόν περί οδ πρόκειται ύπάλληλον 
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τήν εύκαιρίαν δπως ύποβάλη οιασδήποτε παραστάσεις τάς όποιας 
ούτος επιθυμεί, προβαίνει εϊς την έπιβολήν της πειθαρχικής ποινής τήν 
οποίαν θά έδικαιολόγουν αί περιστάσεις. 

(3) 'Υπάλληλος καταδικασθείς δια τοιούτο ποινικόν αδίκημα 
δεν λαμβάνει οιονδήποτε μέρος των απολαβών του από τής ήμερο

, μηνίας τής τοιαύτης καταδίκης μέχρι συμπληρώσεως τής εξετάσεως 
τής υποθέσεως του υπό τής Επιτροπής. 

Διαθεσιμότης. 84.— (1) Έάν έρευνα πειθαρχικού αδικήματος διαταχθή, δυνάμει 
τών διατάξεων τής παραγράφου (6) τοϋ άρθρου 80, κατά τίνος 
υπαλλήλου ή έπι τή ένάρξει αστυνομικής" έρεύνης επί σκοπώ ποινι
κής διώξεως κατ' αύτου ή Επιτροπή δύναται, έάν το δημόσιον συμ
φέρον άπαιτή τούτο, νά θέση εις διαθεσιμότητα τον ύπάλληλον διαρ
κούσης τής έρεύνης και μέχρι τής τελικής συμπληρώσεως τής υποθέ
σεως. 

(2) Είδοποίησις δτι ετέθη οϋτω εις διαθεσιμότητα δίδεται εγγρά
φως εις τον ύπάλληλον το ταχύτερον, έπι τούτω δε αί έξουσίαι, τά 
προνόμια και τά ωφελήματα του υπαλλήλου αναστέλλονται διαρ
κούσης τής περιόδου τής διαθεσιμότητος : 

Νοείται δτι ή Επιτροπή επιτρέπει εις τόν ύπάλληλον νά λαμδάνη 
μέρος τών απολαβών τής θέσεως αύτου, ουχί όλιγώτερον του ήμί
σεος, ώς ή Επιτροπή ήθελε κρίνει. 

(3) Έάν δ υπάλληλος απαλλαγή ή έάν έκ τής έρεύνης δεν άπο
δειχθή ύπόθεσις κατ' αύτου, ή διαθεσιμότης τερματίζεται και ό 
υπάλληλος δικαιούται είς το πλήρες ποσόν τών απολαβών τάς οποί
ας θά έλάμβανεν έάν δεν ετίθετο εις διαθεσιμότητα. Έάν εύρεθή 
ένοχος καΐ ή ποινή είναι άλλη ή ή τής απολύσεως, επιστρέφεται ε'ις 
τόν ύπάλληλον τοσούτον μέρος τών απολαβών αύτοΰ δσον ή Έπι

, τροπή ήθελε κρίνει. Έάν ή επιβληθείσα .ποινή είναι άπόλυσις, 
ό υπάλληλος δεν λαμβάνει άπολαβάς διά τήν περίοδον από τής ημε
ρομηνίας τής καταδίκης μέχρι τής ημερομηνίας τής απολύσεως αύ
τοΰ. 

•Αδικήματα. 85 . Πάν πρόσωπον το όποιον, καλούμενον δπως έμφανισθή ενώ
πιον τής Επιτροπής, παραλείπει νά προσέλθη κατά τόν χρόνον και 
εις τόν τόπον ώς αναφέρεται ε'ις τήν κλήσιν ή διαρκούσης τής υπο
θέσεως ή το όποιον αρνείται νά απάντηση είς οιανδήποτε έρώτησιν 
νομίμως τεθεΐσαν είς αυτό, είναι ενοχον αδικήματος και έν περι
πτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνου
σαν τάς εικοσιπέντε λίρας. 

Μέρος VI11.ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
86.— (1) Το Ύπουργίκόν Συμβούλιον δύναται νά ΐκδίδη Κανονι

σμούς, δημοσιευόμενους ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρα
τίας, προς καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Νό
μου και προς ρύθμισιν γενικώς παντός θέματος άφορώντος ε'ις τήν 
Έπιτροπήν, τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν και τους δημοσίους υπαλλή
λους : 

Νοείται δτι μέχρις δτου οι τοιούτοι Κανονισμοί έκδοθώσιν ή οιον
δήποτε θέμα καθορισθή άλλως δυνάμει του παρόντος Νόμου, οίοι
δήποτε κανονισμοί ή διοικητικαί πράξεις και αί Γενικαί Διατάξεις 
και διοικητικαί όδηγίαι αί όποΐαι περιέχονται είς εγκυκλίους ή άλ
λως και ή υφισταμένη τακτική άναφορικώς προς τήν δημοσίαν ύπη
ρεσίαν και δημοσίους υπαλλήλους έξακολουθουσι νά ίσχύωσι καθ' ην 
εκτασιν δεν αντίκεινται προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

Κανονισμοί, 
έπιφύλαξις 
τών Γενικών 
Διατάξεων 
κ.λ.π. 
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(2) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) , οίοιδή

πότε τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται να προνοώσι περί απάντων η 
τίνων τών ακολούθων θεμάτων : 

(α) καθορισμού οιουδήποτε θέματος (άλλου η αναφερομένου 
εις δικαστικήν διαδικασίαν) , το όποιον δυνάμει τών διατά

ξεων του παρόντος Νόμου χρήζει ή εΐναι έπιδεκτικον καθο

ρισμού" 
(β) τύπων και δικαιωμάτων δι* οιονδήποτε θέμα άπαιτούμενον 

ή έπιτρεπόμενον ύπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή προ

κύπτον έκ τών διατάξεων αύτου' 
( γ ) εργασίμων ωρών καΐ αργ ιών . 

(3) Κανονισμοί γενόμενοι έπί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατα
τίθενται ε'ις την Βουλή ν τών 'Αντιπροσώπων. Έ ά ν μετά πάροδον 
τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή, τών 'Αντι
προσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους 
ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς έν δλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως 
μετά τήν πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπι
σήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ από τής τοιαύ
της δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή 
έν μέρει, ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων τότε ούτοι δημοσιεύ
ονται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω τρο
ποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ από τής τοιαύτης δημοσιεύ
σεως. 

8 7 . Ουδέν τών έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει τάς Επιφυλάξεις. 
διατάξεις αϊ όποΐαι άφορώσιν εις δ ι α γ ω γ ή ν και πειθαρχίαν, πειθαρ
χ ικά αδικήματα και τήν δίωξιν και τιμωρίαν αυτών άναφοο.κώς 
προς υπαλλήλους ανήκοντας εις τήν ύπηρεσίαν Φυλακών "<.αί αϊ 
όποΐαι διαλαμβάνονται εις τον περί Πειθαρχίας Φυλακών Νόμον ή κεφ. 286. 
οιονδήποτε νόμον τροποποιουντα ή άντικαθιστώντα αυτόν και εις 
τους δυνάμει αύτου έκδοθέντας Κανονισμούς. 

8 8 . Ό περί Ε π ι τ ρ ο π ή ς Δημοσίας 'Υπηρεσίας (Προσωριναί Δια κατάργησις. 
τάξεις) Νόμος του 1965 διά του παρόντος καταργείται . 72τοθΐ965. 

Π Ρ Ω Τ Ο Σ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 81) 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 
'Αδικήματα υπαλλήλου τά όποΐα δύνανται νά έκδικασθώσιν ύπό 

τής ενδιαφερόμενης αρμοδίας αρχής : 
1. Έγκατάλε ιψ ι ς του τόπου εργασ ίας άνευ αδείας του ανωτέρου 

αύτοΟ. 
2. Καθυστέρησις εις τήν προσέλευσιν εις τον τόπον εργασ ίας 

αυτού. 
3. 'Αμέλεια, αδιαφορία, νωθρότης ή αδράνεια κατά τήν έκτέλε

σιν τών καθηκόντων αύτου. 
4. 'Απρεπής συμπεριφορά προς τους ανωτέρους και τους συνα

δέλφους αυτού και προς το κοινόν. 
5. Παράλειψις ή άρνησις δπως συμμορφωθή προς έντολήν ή όδη

γ ίαν δοθεΐσαν εις αυτόν ύπό του ανωτέρου αύτου. 
6. Παράλειψις ή άρνησις δπως εκτέλεση τά καθήκοντα τής θέ

σεως αύτοΰ. 
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ΜΕΡΟΣ [I 
ΠοιναΙ αϊ όττοιοα δύνανται να έπιβληθώσιν ύπό της αρμοδίας 

αρχής : 
Ι. Έϊΐί'ΐιληξις. 
2. Αυστηρά έπίπληξις. 
3. Διακοπή προσαυξήσεως δια χρονικήν περίοδον μή ύπφβαί

νουσαν τους εξ μήνας. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 80 (β).) 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονισμοί αναφερόμενοι εις τήν ερευναν αδικημάτων. 

1. Ή ενδιαφερόμενη αρμοδία αρχή ορίζει το ταχύτερον ενα ή 
πλείονας λειτουργούς του Υπουργείου ή Γραφείου αυτής (έι/ τω 
παρόντι Μέρει αναφερομένους ως «ό ερευνών λειτουργός») όπως 
διεξαγάγωσι τήν έ'ρευναν. Ό ερευνών λειτουργός απαιτείται να 
εΐναι ανώτερος υπάλληλος και υψηλότερου του περί οδ πρόκειται 
υπαλλήλου βαθμού : 

Νοείται δτι, έάν εις οιανδήποτε ύπόθεσιν ή αρμοδία αρχή θεωρή 
δτι δεν θά ήτο δυνατόν, πρακτικόν ή έφαρμόσιμον να διορίση έρευ
νώντα λειτουργόν έκ του Υπουργείου ή Γραφείου αυτής, παραπέμ
πει το ζήτημα εις το Ύπουργικόν Συμδούλιον το όποιον ορίζει κσ
τάλληλον λειτουργόν δπως διεξαγάγη τήν ερευναν. 

2. Ή έρευνα διεξάγεται το ταχύτερον, έν πάση δε περιπτώσει συμ
πληρουται ουχί άργότερον τών τριάκοντα ήμερων από της ημερο
μηνίας της εντολής προς ερευναν. 

3. Κατά τήν ύπ' αυτού διεξαγωγήν έρεύνης, ό ερευνών λειτουργός 
κέκτηται έξουσίαν όπως άκούση οιουσδήποτε μάρτυρας ή λάβη εγ
γράφους καταθέσεις παρ' οιουδήποτε προσώπου, το όποιον δυνατόν 
νά έ'χη γνώσιν οιουδήποτε τών γεγονότων τής υποθέσεως, παν δε 
τοιούτο πρόσωπον οφείλει \/ά δώση πασαν εις γνώσιν αύτου περιελ
θουσαν πληροφρρίαν και ύπογράψη πασαν κατάθεσιν ούτω δοθεΐ
σαν, άφοΰ αϋτη άναγνωσθή είς αυτόν. 

4. Ό υπάλληλος δικαιούται νά γνωρίζη τήν κατ' αύτου ύπόθεσιν, 
παρέχεται δε εις αυτόν ή ευκαιρία δπως άκουσθή. 

5. Μετά τήν συμπλήρωσιν τής έρεύνης, ό ερευνών λειτουργός εκθέ
τει αμέσως το πόρισμα αυτού εις τήν άρμοδίαν αρχήν, μετά πλήρους 
αιτιολογίας, συνυποβάλλων άπαντα τά σχετικά έγγραφα. 

6. "Αμα τή λήψει τής εκθέσεως τοΰ έρευνώντος λειτουργού, ή αρ
μοδία αρχή παραπέμπει αμέσως αυτήν, μετά πάντων τών υποβλη
θέντων εγγράφων, εις τόν Γενικόν Εισαγγελέα τής Δημοκρατίας 
προς γνωμοδότησα/, ομού μετά τών έπί τής εκθέσεως άπόψεο?ν 
αυτής. 

7. Ό Γενικός Είσαγγελεύς τής Δημοκρατίας εξετάζει μετά πά
σης δυνατής ταχύτητος τό ζήτημα και συμβουλεύει τήν άρμοδίαν 
αρχήν κατά πόσον δύναται νά διατυπωθή κατηγορία κατά τοΰ υπαλ
λήλου, έν περιπτώσει δε καταφατικής γνωματεύσεως προβαίνει εις 
τήν διατύπωσιν τής κατηγορίας. 

8. "Αμα τή λήψει τής ύπό του Γενικού Εισαγγελέως διατυπωθεί
σης κατηγορίας, ή αρμοδία αρχή υπογράφει και διαβιβάζει ταύτην 
εις τόν Πρόεδρον τής 'Επιτροπής, ομού μετά πάντων τών. εγγράφων 
τά όποια υπεβλήθησαν εις τόν Γενικόν Εισαγγελέα τής Δημοκρα
τίας. 
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ΜΕΡΟΣ 11 
("Αρθρον 82 (2).) 

Τύπος Κλήσεως 
Καλεΐσθε δια του παρόντος δπως έμφανισθήτε ενώπιον της Επι

τροπής Δημοσίας Υπηρεσίας εις το γραφεΐον αυτής έν Λευκωσία 
την 19 και ώραν. π.μ./μ.μ. 
δια την άκρόασιν πειθαρχικής κατηγορίας διατυπωθείσης εναντίον 
σας έπί τω δτι 

(εκθέσατε συντόμως το αδίκημα η' τα αδικήματα) 
2. Έάν επιθυμητέ νά καλέσητε μάρτυρας όπως δώσωσι μαρτυρίαν 

ή προσαγάγωσιν αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής, 
δέον νά προβήτε εις τάς αναγκαίας διευθετήσεις δπως έξασφαλίσητε 
την προσέλευσιν των μαρτύρων τούτων ή την προσαγωγή ν των απο
δεικτικών τούτων στοιχείων. 

3. Έάν παραλείψητε νά έμφανισθήτε ενώπιον της Επιτροπής ε'ις 
τον προαναφερθέντα τόπον και χρόνον, ή Επιτροπή δύναται είτε νά 
απαίτηση τήν προσωπικήν προσέλευσιν σας είτε νά χωρήση εις τήν 
άκρόασιν τής υποθέσεως έν τη απουσία σας. 

19 

(Υπογραφή) 
Πρόεδρος τής Επιτροπής 

Δημοσίας Υπηρεσίας. 

Έπίδοσις Κλήσεως 
Ή κλήσις επιδίδεται εις τον ύπάλληλον μέσω του Προϊσταμένου 

του Τμήματος αύτου, ό όποιος μέριμνα δπως ή κλήσις παραδοθή 
Ιδιοχείρως εις αυτόν και δπως δεβαίωσις τής λήψεως αυτής υπογρα
φή υπό του υπαλλήλου έπί του αντιγράφου τής κλήσεως, το όποιον 
τότε επιστρέφεται είς τήν Επιτροπή ν. 

ΜΕΡΟΣ 111 
("Αρθρον 82 (3).) 

Άκρόασις υποθέσεως 
1. Έάν ό υπάλληλος έμφανισθή κατά τήν υπό τής Επιτροπής όρι

σθεΐσαν διά τήν άκρόασιν τής υποθέσεως ήμερομηνίαν, ή άκρόασις 
διεξάγεται ως προνοείται έν τω παρόντι Νόμω καΐ έν τω παρόντι 
Μέρει. 

2. Έάν ό υπάλληλος δεν έμφανισθή κατά τήν έν λόγω ήμερομη
νίαν, τότε κατόπιν αποδείξεως επιδόσεως τής κλήσεως είς αυτόν ή 
άκρόασις τής υποθέσεως διεξάγεται έν τή απουσία αύτου : 

Νοείται δτι ή Επιτροπή δύναται νά απαίτηση τήν προσωπικήν 
προσέλευσιν τοΰ υπαλλήλου. 

3. Ή άκρόασις τής υποθέσεως διεξάγεται, κατά το δυνατόν, κατά 
τον αυτόν τρόπον ώς ή άκρόασις ποινικής υποθέσεως έκδικαζομένης 
συνοπτικώς. 


