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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3651 της 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 

Ο περί Προϋπολογισμοί) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 51(11) του 2002 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΎΤΙΟΛΟΠΣΜΟΥ 

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιη

τικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προϋπο
λογισμού Νόμους (που στο εζής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προϋπο
λογισμού Νόμοι έως (Αρ. 3) του 2002. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο Τροποποίηση 
11 του ακόλουθου νέου άρθρου 12: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
13(11) του 2002 
36(11) του 2002 
47(11) του 2002. 

"Αναπρο
σαρμογή 
μισθών 
υπαλλήλων, 
των οποίων 
η θέση 
αναβαθ
μίστηκε. 
42(ΙΙ)του 2002. 
Επίσημη 
Εφημερίδα. 
Παράρτημα 

■ Τρίτο (Ι): 
23.6.1995 

6.12.1996 
9. 6.2000. 

12. Η αναπροσαρμογή των μισθών των κατόχων όλων των 
θέσεων που με βάση τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογι
σμού Νόμο (Αρ. 8) του 2002 αναβαθμίζονται, είτε η αναβάθμιση 
συνοδεύεται με αλλαγή τίτλου της θέσης είτε όχι, γίνεται με βάση 
τους κανόνες αναπροσαρμογής μισθών που διαλαμβάνονται στον 
Κανονισμό 18 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδό
ματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλή
λων) Κανονισμών του 1995 έως 2000: 

Νοείται ότι στις περιπτώσεις θέσεων με συνδυασμένες κλίμα
κες, η αναπροσαρμογή αυτή και η ανέλιξη από τη χαμηλότερη/τις 
χαμηλότερες στην ψηλότερη/στις ψηλότερες κλίμακα/κες των 
νέων συνδυασμένων κλιμάκων γίνεται κατά τρόπο που η μισθο
δοσία των κατόχων των θέσεων να μην επηρεάζεται αρνητικά σε 
σχέση με τη μισθοδοσία που θα ελάμβαναν με βάση την ανέλιξη 
στις προηγούμενες κλίμακες μισθοδοσίας της θέσης τους, ως 
αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής των κλιμάκων αυτών: 

του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 12. 

(2115) 
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Νοείται περαιτέρω, ότι για σκοπούς εφαρμογής των διατά
ξεων του πιο πάνω Νόμου, ο όρος 'θέση' που αναφέρεται στον 
Κανονισμό 18(l)(a)(iii) και 18(1)(β) των πιο πάνω Κανονισμών 
σημαίνει, αναφορικά με τη θέση Διευθυντή Τμήματος/Υπηρεσίας 
με πάγιο μισθό £8.270 το χρόνο, όλες τις θέσεις που φέρουν 
τέτοιο τίτλο και τέτοιο πάγιο μισθό, οι οποίες και θα αντιμετω
πίζονται μισθοδοτικά ως ενιαίο σύνολο.». 

ΈναΒξη ^ 3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2002. 
του παβόντος 
Νόμου. 


