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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3338 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημο

σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 32(11) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιη

τικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προϋπο
λογισμού Νόμους του 1999 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Προϋπολογισμού Νόμοι έως (Αρ. 2) του 1999. 

2.(α) Ο διπλός σταυρός (++) στο εδάφιο (60) «Τηλεφωνητές (Κλίμακες ΑΙ, 
Α2 και Α5)» του Αρθρου 100/102 «Αποδοχές Κρατικών Υπαλλήλων  Βασι
κοί Μισθοί» της Υποδιαίρεσης 02 «Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό» του 
Κεφαλαίου 23.01.2 «Γενικές Κατηγορίες Προσωπικού» του βασικού νόμου, 
διαγράφεται. 

(β) Η σημείωση στο εδάφιο (60) «Τηλεφωνητές (Κλίμακες ΑΙ, Α2 και Α5)» 
του Αρθρου 100/102 «Αποδοχές Κρατικών Υπαλλήλων  Βασικοί Μισθοί» 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1(11) του 1999 
14(11) του 1999. 

Τροποποίηση 
του Άρθρου 
100/102 
«Αποδοχές 
Κρατικών 
Υπαλλήλων
Βασικοϊ 
Μισθοί» 
της Υποδιαί
ρεσης 02 
«Γενικό 
Γραμματειακό 
Προσωπικό» 
του Κεφαλαίου 
23.01.2 
«Γενικές 
Κατηγορίες 
Προσωπικού». 
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της Υποδιαίρεσης 02 «Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό» του Κεφαλαίου 
23.01.2 «Γενικές Κατηγορίες Προσωπικού» του βασικού νόμου, διαγράφεται 
και αντικαθίσταται με την πιο κάτω: 

«Σε όσους Τηλεφωνητές βρίσκονταν στην Υπηρεσία κατά την ημερομηνία 
ψήφισης του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ. 6) του 
1995 (Νόμος 33(Π)/95) και έχουν παραμείνει στην κορυφή της κλίμακας 
τους για ένα τουλάχιστον έτος, πριν ή μετά την ημερομηνία κατά την οποία 
τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 33(Π)/95, παραχωρείται μια προσαύξηση στην Κλί
μακα Α5. Όσοι Τηλεφωνητές καλύπτονται από τις διατάξεις του Νόμου 
33(ΙΙ)/95 που αναφέρεται πιο πάνω, δικαιούνται δεύτερης προσαύξησης 
πέραν της κορυφής της Κλίμακας Α5 μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου 
από την παραχώρηση της πρώτης προσαύξησης. Δύο θέσεις οι οποίες ήταν 
κενές την 1.1.1999 θα σημειωθούν με διπλό σταυρό μετά την πρώτη πλήρω
ση τους σύμφωνα με τον περί Πληρώσεως Κενωθεισών θέσεων στη Δημό
σια Υπηρεσία (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 1998 (Νόμος 28(Ι)/98)». 

Τοοποποίηση 3.—(1) Ο διπλός σταυρός■(++) στο εδάφιο (1) «Βοηθοί Γραφείου (Κλίμα

ϊθΜκκ°°υ κ ε ζ Α1» Α 2 κ α ι Α5)* τ ο υ Α°ΘΡΡυ 100/102 «Αποδοχές Κρατικών Υπαλλήλων 
«Αποδοχές — Βασικοί Μισθοί» της Υποδιαίρεσης 06 «Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό» 
Υπαλλ^ων τ ο υ Κεφαλαίου 23.01.2 «Γενικές Κατηγορίες Προσωπικού» του βασικού 
Βοοικοί νόμου, διαγράφεται. 
Μισθοί» 
τηςΥποδιαί (2) Η σημείωση στο εδάφιο (1) «Βοηθοί Γραφείου (Κλίμακες ΑΙ, Α2 και 
JJ£J^06 Α5)» του Άρθρου 100/102 «Αποδοχές Κρατικών Υπαλλήλων  Βασικοί Μι
Βοηθητιχο σθοί» της Υποδιαίρεσης 06 «Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό» του Κεφαλαίου 
wuKraofatou 2 3 0 1 · 2 «Γενικές Κατηγορίες Προσωπικού» του βασικού νόμου, διαγράφεται 
23.01.2 και αντικαθίσταται με την πιο κάτω: 
Κσίηγοοίες «Μετά την πρώτη πλήρωση πέντε κενών θέσεων Βοηθού Γραφείου σύμφω
Ποοσωπικού». να με τον περί Πληρώσεως Κενωθεισών Θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία 

(Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 1998 (Νόμος 28(Ι)/98): 
(i) Είκοσι τρεις θέσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν με τον περί Προϋπο

λογισμού Νόμο του 1999 (Νόμος 1(Π)/99) για σκοπούς ένταξης στη 
Δημόσια Υπηρεσία έκτακτων υπαλλήλων σύμφωνα με τον περί 
Εντάξεως Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 
1996 (Νόμος 107(Ι)/96) θα σημειωθούν με διπλό σταυρό και θα κα
ταργούνται όταν κενώνονται. 

(U) Εκατόν εξήντα πέντε θέσεις κατεχόμενες από πρώην Κλητήρες 
(Κλίμακες ΑΙ, A3 και Α4), θα σημειωθούν με διπλό σταυρό και θα 
καταργηθούν, αν αυτές είναι κενές ή αν κενωθούν αργότερα κάτω 
από οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις, και θα αντικαθίστανται με 
την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για την εκτέλεση καθηκό^ 
ντων Αχθοφόρου/Κλητήρα κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Οικο
νομικών. Η αντικατάσταση των θέσεων αυτών ανεξάρτητα από τις 
διατάξεις του άρθρου 4(1) του βασικού νόμου, συνεπάγεται τη δη
μιουργία της Υποδιαίρεσης 226 «ΗμερομίσθιαΑχθοφόροι/ 
Κλητήρες» του Άρθρου 225 «Εναλλάξιμο Ωρομίσθιο Προσωπικό» 
κάτω από τα επηρεαζόμενα Κεφάλαια Δαπανών και τη μεταφορά 
των αδαπάνητων πιστώσεων σ' αυτή. 

(iii) Άλλες πενήντα μία θέσεις, οι οποίες κατέχονται από σαράντα οκτώ 
πρώην Ιδρυματικούς Βοηθούς (Κλίμακα ΑΙ) και τρεις πρώην Οικο
νόμους (Κλίμακες Αϊ, Α2 και Α5) θα σημειωθούν με διπλό σταυρό 
και θα καταργηθούν αν αυτές είναι κενές ή αν αυτές κενωθούν αρ
γότερα κάτω από οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Κενούμενες οι 
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θέσεις αυτές θα αντικαθίστανται με ωρομίσθιο προσωπικό μετά 
από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, 

(νί) Οι κάτοχοι των θέσεων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (ii) 
και (iii) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, βρίσκονται πάνω σε 
προσωπική Κλίμακα ΑΙ, Α2 και Α5 επεκτεινόμενη κατά δύο προ
σαυξήσεις. 

4. Ο παρών Νόμος θεωρείται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου Έναοξη 
1999. της ισχύος 

του παοόντος 
Νόμου. 


