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Ν. 147(Ι)/99

Ο περί θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δ ημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 147(1) του 1999
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ
ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρετ αι ως ο περί Θεα τ ρικού Οργανισμού
τίτλος.
Κύπρου (Τροποποιητ ικός) Νόμος τ ου 1999 και θα διαβάζετ αι μαζί με τ ους
7ΐ του 1970 περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμους του 1970 έως 1995 (που στο
68 του 1979 ε ^ ^ ®α α ν α ψ έ { ? ο ν τ α ι ω ζ <<0 βασικός νόμος» ) και ο βασικός νόμος και ο
87(ΐ) του 1995. Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Θεατρικού Οργανισμού
Κύπρου Νόμοι του 1970 έως 1999.
Τροποποίηση
2. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του
του βασικού19 υφιστάμενου μέρους του σε εδάφιο (1) και την προσθήκη στο τέλος αυτού του
νόμου.
πιο κάτω νέου εδαφίου (2):
«(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου οι
οποίοι ρυθμίζουν θέματα προσωπικού, περιλαμβανομένων των όρων
υπηρεσίας και της αξιολογήσεως του προσωπικού, δυνατό να έχουν
αναδρομική ισχύ:
Νοείται ότι, σε περίπτωση θέσπισης κανονισμών με αναδρομική ισχύ,
αυτοί δεν εφαρμόζονται για αποφάσεις, πράξεις και/ή παραλείψεις με την
έννοια του Αρθρου 146.1 του Συντάγματος, σε σχέση με τις οποίες είτε
κατά την ημέρα δημοσιεύσεως των κανονισμών δεν έχει παρέλθει η προθε
σμία του Αρθρου 146.3 του Συντάγματος είτε εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως
ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου είτε, σε περίπτωση που έχει ήδη
εκδοθεί απόφαση για την αίτηση ακυρώσεως, δεν έχει παρέλθει η προθε
σμία εφέσεως ή εκκρεμεί έφεση που προσβάλλει την απόφαση.» .

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

