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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2970 της 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1995
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Ταμείου θήρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με
το Αρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 32(1) του 1995
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1990
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως α κολούθως:
1. Ο πα ρών Νόμος θα α να φέρεται ως ο περί Ταμείου θήρας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί
Ταμείου θήρας Νόμο του 1990 (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός
νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι
περί Ταμείου θήρας Νόμοι του 1990 και 1995.
2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά από το άρθρο 5
του ακόλουθου νέου άρθρου:
-Μεταφοοάτου 5Α.-(1) Οι υπάλληλοι ή εργάτες της Υπηρεσίας θήρας και
ποοσωπικού Π ανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών, μεταφέρονται από την
της π ρ ώ η ν
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Υπηρεσίας ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νομού σε ανάλογες θέσεις
^£,*αι
του Ταμείου θήρας αντίστοιχες προς τις θέσεις που κατέχουν
στο Ταμείο, στην Υπηρεσία θήρας και Πανίδας.
και
.
(2) Η υπηρεσία υπαλλήλου ή εργάτη στο Ταμείο θήρας,
της
θεωρείται χωρίς διακοπή συνέχιση της υπηρεσίας του στην
υπηρεσίας
γ π η ρ ε σ ί α θήρας και Πανίδας και αναγνωρίζεται και
κατοχυρώνεται για όλους τους σκοπούς, δηλαδή συνταξιοδοτικά
ωφελήματα, άδειες απουσίας, προϋπηρεσία
για
σκοπούς
προαγωγής κα ι άλλα συνα φή ωφελήμα τα .
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Συνοπτικός
^ του 1990.

Τροποποίηση
νόμου με την
ποοσθήκητου
at 2L,5A
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Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη του
νέου
άρθρου 12.

Έναρξη
ισχύος
του παοόντος
Νόμου..
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(3) Η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας υπαλλήλου ή
εργάτη στο Ταμείο Θήρας, δεν μπορούν να μεταβληθούν δυσμενώς
κατά τη διάρκεια της συνέχισης της υπηρεσίας τους στο Ταμείο
Θήρας.
Για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, 'όροι υπηρεσίας' σημαίνει
την άδεια, παύση ή αποχώρηση, σύνταξη, πρόσθετα χορηγήματα ή
άλλα παρόμοια επιδόματα.
(4) Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, το προσωπικό του
Ταμείου που μεταφέρθηκε σ' αυτό από τη δημόσια υπηρεσία,
μεταφέρεται σε ανάλογες θέσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού
της Δημοκρατίας με τα δικαιώματα και ωφελήματα που έχει στο
Ταμείο.".
3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά από το άρθρο 11
του ακόλουθου νέου άρθρου:
"Εξουσία
12.—<1) Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Θήρας δύναται,
ε
ΚΛνσν^μών. ^ τ τ 1 ν έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει
Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων και την
επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου.
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εξουσιών που
παρέχονται από το εδάφιο (1), οι Κανονισμοί δύνανται να
περιέχουν πρόνοιες(α) Περί του καθορισμού κάθε θέματος που προβλέπεται στο
Νόμο και χρήζει ή
είναι δεκτικό καθορισμού·
(β) περί του καθορισμού των όρων υπηρεσίας
των
υπαλλήλων και ιδιαίτερα των θεμάτων των σχετικών με
διορισμό, προαγωγή, απόλυση, άδειες απουσίας, ιατρική
και κοινωνική πρόνοια, ωφελήματα αφυπηρέτησης,
χορηγήματα και πειθαρχία· και
(γ) περί του καθορισμού της χορήγησης φιλοδωρήματος ή
σύνταξης σε υπαλλήλους του Ταμείου καθώς και στις
χήρες και στα τέκνα αυτών και την ίδρυση Ταμείου
Συντάξεων.
(3) Κανονισμοί που έγιναν με βάση το παρόν άρθρο,
κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν ύστερα από την
πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεση τους, η Βουλή των
Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει
τους κατατεθέντες Κανονισμούς, τότε δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από
την ημέρα της δημοσίευσης τους. Σε περίπτωση τροποποίησης
τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί,
και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσης τους.".
4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 1995.

