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Ό περί Δημουίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΑϋΕησις των Μισθών, 
Αναδιάρθρωσις καϊ ΈνταΕις Θέσεων είς Ένιαίον Μισθολόγιον) (Τροπο

ποιητικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθ'ρω 52 τοΰ 
Συντάγματος. 

Αριθμός 26 του 198a 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΙ'Σ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 
Ε Ι Σ ΕΝΙΑΙΟΝ ΜΙΣΘΟΛΌΓΙΟΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1981 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:) 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίας Έ κ π α ι - Συνοτπικός 
δευτικής Υπηρεσίας (Αυξησις των Μισθών, Άναδιάρθρωσις και τίτλος. 
Έ ν τ α ξ ι ς θέσεων είς Έ ν ι α ί ο ν Μισθολόγιον) (Τροποποιητικός) 
Νόμος τοΟ 1982 και θά άναγ ιγνώσκητα ι όμου μετά τών περί Δήμο- ΐ2τοθΐ98ΐ 
σίας Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Υπηρεσ ίας (Αϋξησις τών Μισθών, Ά ν α δ ι ά ρ  23τοθΐ98ΐ 
θρωσις και "Ενταξις θέσεων είς Ένιαΐον Μισθολόγιον) Νόμων του 51 του 1981. 
1981 εως ( Ά ρ . 2) τοΟ 1981 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό 
δασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άνα
φέρωνται όμοΟ ώς οι περί Δημοσίας 'Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
(Αυξησις τών Μισθών, Άναδ ιάρθρωσις και "Ενταξις θέσεων εις 
Ένιαίον Μισθολόγιον) Νόμοι του 1981 εως 1982. 

2. Το άρθρον 3 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έν τω τροπσποίησις 
τέλει του εδαφίου (2) αύτου προσθήκης τής ακολούθου νέας έπι τοϋ άρθρου 3 
φυλάξεως : τοϋδασικοΰ 

«Νοείται περαιτέρω δτι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, απασχο
λούμενοι επί συμβάσει επί πλήρους βάσεως διοριζόμενοι είς τάς 
όργαν ικάς θέσεις έναντι τών οποίων υπηρετούν, διατηρούν επί 
προσωπικής βάσεως τάς μισθοδοτικάς κλίμακας είς τάς όποιας 
έτοποθετήθησαν δυνάμει τής προηγουμένης επιφυλάξεως». 

3. Ή ισχύς τού παρόντος Νόμου θεωρείται ώς άρξαμένη άπό τής Εναρξις 
30ής Μαρτίου, 1981.' ισχύος τοΰ 

παρόντος 
Νόμου. 


