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Ε.Ε. Παρ. Ι(II)                                                                                                                                                    Ν. 62(II)/2022 
Αρ. 4466, 19.12.2022 

 

Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του 2011 Νόμου του 2010 Νόμος του 2022 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 62(IΙ) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

58(ΙΙ) του 2010 
26(ΙΙ) του 2011 
40(ΙΙ) του 2011 
43(ΙΙ) του 2011 

6(ΙΙ) του 2012. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού 
του 2011 Νόμου του 2010 Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προϋπολογισμού 
του 2011 Νόμους του 2010, 2011 και 2012 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προϋπολογισμού 
του 2011 Νόμοι του 2010 έως 2022.

Τροποποίηση του 
Άρθρου 02102 
«Βασικοί Μισθοί» 
της Ομάδας 
Άρθρων 02100 
«Κρατικοί 

Υπάλληλοι» του 
Κεφαλαίου 22.02 
του Πρώτου 
Πίνακα του 
βασικού 
νόμου. 

2.  Το Άρθρο 02102 «Βασικοί Μισθοί» της Ομάδας Άρθρων 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» του 
Κεφαλαίου 220200 «Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας – Κεντρικά Γραφεία» στο 
Δελτίο Δαπανών του Πρώτου Πίνακα του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(α)    Οι αριθμοί «48» στη στήλη «Θέσεις 2010» και «49» στη στήλη «Θέσεις 2011» σε σχέση 

με το εδάφιο 207 «Υγειονομικοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)», αντικαθίστανται 
με τους αριθμούς «59» και «58», αντίστοιχα. 

 
(β) Οι αριθμοί «19» στη στήλη «Θέσεις 2010» και «17» στη στήλη «Θέσεις 2011» σε σχέση 

με το εδάφιο 240 «++Υγειονομικοί Επιθεωρητές (Κλίμακες Α5(2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i))», 
αντικαθίστανται με τους αριθμούς «8» και «8», αντίστοιχα. 

 
(γ)    Στη στήλη των επεξηγήσεων, έναντι του αναφερόμενου στην παράγραφο (β) εδαφίου, η 

φράση «Οι πρώτες τρεις θέσεις που κενώνονται καταργούνται και οι υπόλοιπες 
δεκατέσσερις που κενώνονται καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις 
Υγειονομικού Λειτουργού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 207.» 
αντικαθίσταται με τη φράση «Οι πρώτες τρεις θέσεις που κενώνονται καταργούνται και οι 
υπόλοιπες πέντε που κενώνονται καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις 
Υγειονομικού Λειτουργού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 207.». 


