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Ό περί Δημοσίων Υπάλληλων (Αναπροσαρμογή Μισθών) Νόμος τοΰ 
1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 48 τοΟ 1980 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Σ 
ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΑΑΗΛΩΝ 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
-

■ 

1. Ό παρών Νομός θά άναφέρηται ώς δ περί Δημοσίων Ύπαλ- Συνοπτικός 
λήλων ('Αναπροσαρμογή Μισθών) Νόμος του 1980. τίτλος. 

2. Έν τώ παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κεψένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος ίννοια— 

«δη.μοσία θέσις» σημαίνει θέσιν έν τη δημοσία υπηρεσία* 

«δημοσία ύπηιρεσία» έχει τήν εις τόν δρον τοΟταν άποδιδομένην 
έννοιαν ύπό του άρθρου 2 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου 
του 1967, περιλαμβάνει δέ και τήν δίκαστικήν ύπηρεσίαν ώς και 33τουΐ957 
ύπηρεσίαν είς τάς θέσεις του Γενικού ΕΙσοτ/γελέως της Δημο
κρατίας, του Γενικού Ελεγκτού, του Γενικού ΛογιστοΟ και των 
Βοηθών αυτών' 

«δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει τόν κατέχοντα δημοσίαν θέσιν 
μονίμως, προσωρινώς ή άναπληρωτικώς' 

«επιδόματα» σημαίνει τα επιδόματα διατροφής ή διατροφής καΐ 
διαμονής τα καταβαλλόμενα είς τους κατόχους ώρισμένων δη
μοσίων θέσεων ώς ταύτα προνοούνται έν τω Τακτικώ Προΰπο
λογισμώ του 1980 ή έν τώ Προΰπολογισμώ *Ανοηπύξεως του 
1980' 

«μέλος υπηρεσίας φυλακών» σηιμαίνει παν πρόσωπον κοοτέχον 
μονίμως, προσωρινώς ή άναπληρωτικώς οίανδήιποτε θέσιν τής 
υπηρεσίας φυλακών πλην τής θέσεως του Διδασκάλου Ροτπτικής 
και τής θέσεως του Έκπαιδευτου' 

« 

* 

ορισθείσα ημερομηνία» σηιμαίνει τήν Ιην 'Ιανουαρίου, 1980" 
«παλαιά μισθοδοτική κλΐμαξ» σημαίνει τήν δι* έκάστην δημο

σίαν θέσιν προνοουμένην έν τω Τακτικώ Προΰπολογισμώ του 
1980 ή έν τω Προΰπολογισμώ 'Αναπτύξεως του 1980 μισθοδοτικής 
κλίμακα* 

■ * 

«παλαιός πάγιος μισθός» σημαίνει τόν δι* έκάστην δημοσίαν 
θέσιν πιρονοουμενον έν τω Τακτικώ Προΰπολογισμώ τοΟ 1980 ή 
έν τώ Προΰπολογισμώ 'Αναπτύξεως του 1980 πάγιον μισθόν. 

* 

3.— (1) Διά τους σκοπούς εφαρμογής του περί Συμπλη.ρωμα Άναπροσαρ
τικοϋ Προϋπολογισμού Νόμου (Άρ. 4) του. 1980 και του περί ΕΙδι wrt ^ισθών 

κεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) οπολλήλων. 
Νόμου (*Αρ. 2) του 1980 και τηρουμένων των διατάξεων του εδα
φίου (2), ό μισθός παντός δημοσίου υπαλλήλου αναπροσαρμόζεται 
συμφώνως προς τάς διατάξεις του Παραρτήματος, Παράρτημα. 

(2) Έν τη τοιαύτη αναπροσαρμογή ό Υπουργός Οικονομικών 
κέκτηται έξουσίαν δπως άρη οιασδήποτε ανωμαλίας αΐτινες δυνα
τόν νά προκύψωσι, περιλαμβανομένων ανωμαλιών είς περιπτώσεις 
διορισμού, προαγωγής ή αποσπάσεως δη;μοσίου υπαλλήλου εις δη
μοσίαν θέσιν μεταξύ τής ορισθείσης ημερομηνίας και της ημερο
μηνίας δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω έφημερίδι 
τής Δημοκρατίας. 

4. Αϊ πρόνοιαι του παρόντος Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής και Έπέκτασις 
είς τάς περιπτώσεις προσώπων διορισθέντων είς δημοσίας θέσεις d*°woYn<; 
μεταξύ τής ορισθείσης ημερομηνίας και της ημερομηνίας δήμο Ιρ"φ™είς 

σιεύσεως του παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δηιμο περιπτώσεις. 

Τ

Ι 
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ρατίας ό μισθός των δέ έπί της παλαιάς μισθοδοτικής κλίμακος 
ης θέσεως των αναπροσαρμόζεται άπό της ημερομηνίας τοΟ διο
ιΐσμοΟ των επί της νέας κλίμακός των συμφώνως προς τάς διατά

Περιορισμός 
εφαρμογής 
των Νόμων 
56το01977, 
59 του 1979 
καΐ 
95 του 1979. 

Κατάργησις 
ορισμένων 
διατάξεων 
τοΟ Νόμου 
58 του Τ 979. 

Τερματισμός 
καταβολής 
έτι ιδομάτων. 
58 του 1979. 

5. 'Από της ορισθείσης ημερομηνίας ό περί Δημοσίων Υπαλ
λήλων (Αΰξησις των Μισθών) Νόμος του 1977 και ol περί Μελών 
της Δημοσίας Εκπαιδευτικής Ύπηιρεσίας καΐ τής Ύπηιρεσίας Φυ
λακών (Αϋξησις τών Μισθών) Νόμοι του 1979 παύουν εφαρμοζό
μενοι άναφορικώς προς τά μέλη1 της υπηρεσίας φυλάκων. 

* 

6. Άπό τής ημερομηνίας δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου έν 
τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας αϊ πρόνοια ι των ποο(χχγρά
φων (β), και (γ) του εδαφίου (1) του Αρθρου 10 του περί Δημο
σίας Υπηρεσίας (Αϋξησις των Μισθών και Άναδιάρθρωσις του 
Μισθολογίου καΐ Ώρισμένων θέσεων) Νόμου του 1979 παύουν 
έφαρμοζόμεναι άναφοιρικώς προς τους δημοσίους υπαλλήλους ή 

>λογική διάρθρωσις των θέσεων των οποίων έχει ρυθμισθή 
διά του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (*Αρ. 4) 
του 1980 και του περί ΒΙΙδϋκιεύισιεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως 
(Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμου (Άρ. 2) του 1980. 

< # ! · < . · 

7. Τά δυνάμει του άρθρου 5 του περί Δημοσίας Ύπηιρεσίας 
(Αϋξη»σις τών Μισθών και 'Ανοΰδι&ρθρωσις του Μυσθολογίου καΙ 
'Ορισμένων θέσεων) Νόμου του 1979 καταβαλλόμενα επιδόματα 
έχουν ένσωματωθή εις τους μισθούς τών επηρεαζόμενων δημοσίων 
υπαλλήλων και συνεπώς άπό τής ορισθείσης ημερομηνίας τά 
τοιαύτα επιδόματα παύουν καταβαλλόμενα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρον 3(1)) 
■ 

ΑΝ ΑΠ Ρ Ο Σ Α Ρ ΜΟΓΗ Μ1 Σ ΘΩΝ 

Ό μισθός δηιμοσίου ύπαλλΛλου του οποίου ή μισθοδοτική κλΐμαξ fyd 
μισθός ποφέιμεινεν ώς είχε δέν τυγχάνει οίσσδήιιοτε αναπροσαρμογής 

* * 

2. Ό μι δημοσίου ύπο^ήλου του οποίου ή μισθοδοτική κλϊμαξ ή ό πάγιος 
μισθός έχει τύχει αλλαγής, ώς οδτος εκτίθεται έν τή πρώτη στήλη του Πίνοοκος 
Αναπροσαρμογής Μισθών (έν τοις εφεξής αναφερόμενος ώς «ό παλαιός 
μισθός») αναπροσαρμόζεται, άπό τής ορισθείσης ημερομηνίας, εις τόν έναντι 
αύτου, αντιστοίχως, έν τή δευτέρα στήλη του ρηθέντος Πίνακος δειικνυόμενον 
μισθόν (έν τοις εφεξής άναφερόμενον ώς «ό νέος μισθός»). 

3. (α) Έάν ό νέος μισθός υπαλλήλου είναι χαμηλότερος του αρχικού μισθού 
τής νέας κλίμα>κός του τής εκτιθέμενης έν τή τρίτη στήλη του Πίνακος * Ανα
προσαρμογής Μισθών (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς «ή νέα κλϊμαξ») αυτή 
λογίζεται ώς επεκτεινόμενη προσωρινώς προς τά κάτω τόσας βαθμίδας, του 
αύτου &|κ>υς έκάστης.ώς ή. πρρσαύξησις τής νέας κλίμοοκός του, δσαι άιται
τοΰνται υπό τών περιστάσεων, ό δέ υπάλληλος αρχίζει κερδίζων προσαύξησιν 
άνά έξάμηνον περίοδον υπηρεσίας μέχρις δτου φθάαη τόν άρχυκότν μισθόν τής 
νέας κλίμοοκός του/ 

(β) Ή προς τα κάτω έπέκτασις οιασδήποτε κλίμακος μειουται σταδιακώς 
διά τής καταργήσεως τής εκάστοτε χαμηλότατης βαθμίδος τής τοιαύτης επε
κτάσεως ευθύς ώς παύση γα ευρίσκεται έπ* αυτής οιοσδήποτε υπάλληλος, ή 
διαδοκασία δέ αΰτη συνεχίζεται μέχρις δτου καταργηθή πλήρως ή τοιαύτη 
έπέχτασις. 

(γ) Έφ* δσον υπάρχει οιοσδήποτε υπάλληλος του όποιου ό μισθός έπί τής 
νέας κλίμακός του ευρίσκεται έφ* οιουδήποτε σημείου τής προς τά κόττω επεκτά
σεως τής νέας κλίμακος της θέσεως του, ό μισθός οιουδήποτε διορισθησομένου 
εις τήν αυτήν θέσιν προσώπου καθορίζεται ύπό του Υπουργού Οικονομικών εις 
τρόπον ώστε τούτο νά μή τίθεται μισθολόγικώς εις πλεονεκτικωτέραν θέσιν 
έναντι οιοσδήποτε υπαλλήλου ήδη κατέχοντος τήν αυτήν θέσιν, τό οϋτω δέ διο
ριζόμενον πρόσωπον αρχίζει κερδίζον προσαύξησιν άνά έξάμηνον περίοδον 
υπηρεσίας μέχρις δτου φθάση τόν άρχικόν μισθόν τής νέας κλίμακός του: 

Νοείται δτι είς περίπτωσιν καθ* ήν ό μισθός του υπαλλήλου τοΟ ευρισκο
μένου έφ' οιουδήποτε σημείου τής προς τά κάτω επεκτάσεως τής κλίμακός 
του έχει καθ* οιονδήποτε τρόπον καθηλωθή, ό μισθός του διορισθηισομένου 
είς τήν αυτήν θέσιν προσώπου καθορίζεται ύπό του Υπουργού Οικονομικών 
είς τρόπον ώστε τούτο νά μή ζηιμιουται μισθολογικώς ώς έκ τής τοιαύτης 
καθηλώσεως. 
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(δ) Ή υποπαράγραφος (γ) της παρούσης παραγράφου έ({κχρμόζεται και 
εις τάς περιπτώσεις προαγωγής ή αποσπάσεως δημοσίου υπαλλήλου έάν ό 
μισθός τόν όποιον δικαιούται νά λάβη 6 υπάλληλος έπί τη προαγωγή ή απο
σπάσει αύτου είναι ϊσος ή χαμηλότερος του σημείου έπί της επεκτάσεως 
της κλίμακος είς τό όποιον ευρίσκεται 6 ήδη; κατέχων τήν αυτήν θέσιν υπάλ
ληλος. Έν εναντία περιπτώσει ούτος λαμβάνει έπί τη προαγωγή ή αποσπά
σει αύτου τόν μισθόν τόν όποιον δικαιούται νά λάβη έπί τη τοιαύτη προ
αγωγή ή αποσπάσει. 

4.— (α) Ανεξαρτήτως του έάν ό νέος μισθός υπαλλήλου συμπίπτη ή δχι 
μεθ' οιασδήποτε βαθμίδος τής νέας κλίμακός του ή μεθ* οιασδήποτε βαθμί
δος της δυνάμει τής παραγράφου 3 του παρόντος Παραρτήματος γενομένης 
προς τά κάτω επεκτάσεως αυτής, ό υπάλληλος διατηρεί τόν νέον μισθόν του 
μέχρις δτου δι* υπηρεσίας κερδίση τήν διαφοράν μεταξύ του τοιούτου μισθού 
του και τής αμέσως ύψηλοτέρας βαθμίδος τής νέας κλίμακός του, περιλαμ
βανομένης και οίασδήποτε τυχόν επεκτάσεως αυτής, λαμβανομένου ύπ' δψιν 
και οιουδήποτε ποσού προσαυξήσεως κερδηθέντος ύπ* αύτου μέχρι τής ορι
σθείσης ημερομηνίας. 

(β) Έάν μέχρι τής ορισθείσης ημερομηνίας ό υπάλληλος £χη ήδη κερ
δίσει ποσόν προσαυξήσεως Τσον ή μεγαλύτερον τής ρηθείσης διαφοράς, ούτος 
τοποθετείται άπό τής ρηθείσης ημερομηνίας είς τήν αμέσως ύψηλοτέραν 
βαθμίδα τής νέας κλίμακός του ή τής τυχόν επεκτάσεως αυτής, οίονδήποτε 
δέ ποσόν προσαυξήσεως παραμένον είς πίστιν του λαμβάνεται ύπ* δψιν διά 
τόν καθορισμόν της ημερομηνίας τής επομένης προσαυξήσεως του. 

5. Υπάλληλος ευρισκόμενος έπί τής κορυφής τής παλαιάς κλίμακός του δια
τηρεί τόν νέον μισθόν του προχωρεί δέ είς τήν βαθμίδα ήτις έπεται του τοιούτου 
μισθού του έπί τής νέας κλίμακός του ευθύς ώς δι* υπηρεσίας κερδίση τήν 
διαφοράν μεταξύ του τοιούτου μισθού του καΐ τής ρηθείσης βαθμίδος. * 

* 

6. 'Κατά γενικόν Kocvova, υπάλληλος δστις τοποθετείται έπί συνδεδυασμένων 
κλιμάκων προχωρεί είς τήν ύψηλοτέραν κλίμακα των τοιούτων συνδεδυασμέ
νων κλιμάκων του αφού πρώτον εξάντληση τήν χαμηλστέραν κλίμακα του. 
Ούτος προχωρεί €ΐς τήν πλησιεστέροτν προς τά άνω βαθμίδα τής ύψηλοτέρας 
των συνδεδυασμένων κλιμάκων του ευθύς ώς δι* υπηρεσίας κερδίση τήν δια
φοράν μεταξύ τής ανωτάτης βαθμίΐδος τής χαμηλοτέρας κλίμακός του και τής 
ρηθείσης βαθμίδος τής ύψηλοτέρας τοιαύτης., Είδικώτερον εις δτι άφορςε τάς 
περιπτώσεις υπαλλήλων τοποθετηθέιντων έπί συνδιεδυασμένων κλιμάκων, ή ανα
προσαρμογή του παλαιού μισθού των καί ή ταποθέτησίς των έπί των νέων 
τοιούτων κλιμάκων των γίνονται, εφαρμοζομένων των διατάξεων του παρόντος 
ΠαραρτήιματΓος, ώς εκτίθεται είς τους αντιστοίχους πίνακας αναπροσαρμογής. 

7. Διά τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος— 
(α) ποσόν προσαυξήσεως κερδηθέν μέχρι τής ορισθείσης ημερομηνίας είς 

τήν περίπτωσιν των δημοσίων ύποέλλήλων υπολογίζεται έπί τη βάσει 
(του ποσού τής προσαυξήσεως έπί τής παλαιάς κλίμακός των' 

(β) ποσόν προσαυξήσεως κερδηθέν μέχρι τής ορισθείσης ημερομηνίας είς 
(τήν περίπτωσιν των μελών τής υπηρεσίας φυλακών υπολογίζεται ώς 
ακολούθως :— 

(i) Έάν ό παλαιός μισθός του μέλους δέν ύπερβαίνη τό ποσόν τών 
£66β, βάσει του ποσού τής προσαυξήσεως τής παλαιάς κλί
μακός του :ι 

Νοείται δτι έάν τό άθροισμα του παλαιού μισθού του μέλους 
ίκαί του ποσού προσαυξήσεως τουν'ύπολογισθέντος ώς ανωτέρω 
ιύπερβαίνη τό ποσόν τών £658, ή διαφορά πέραιν τοΟ ποσού 
τούτου αυξάνεται ώς 'είς τήν ύποίπαράγραφσν (Η) κατωτέρω, 
τό οί5τω δέ προκΰπτον ποσόν προστίθεται έπί του υπολοίπου 
ποσού τής κερδηθείσης προσαυξήσεως. 

(ii) Έάν 6 παλαιός μισθός του υπαλλήλου ύπερβαίνη τό ποσόν τών 
£658, βάσει του ποσού τής προσαυξήσεως τής παλαιάς κλίμα
ίκός του πολλαπλασιαζόμενου έπί συντελεστού 

/ 119X160.95X113.42 V 
217.23 Ι Ι 

V ιοοχιοο / 
ί(γ) έν σχέσει προς μισθόν ή προσαύξησα/, ποσόν μέχρι 500 μίλς αγνο

είται, ποσόν δέ μεγαλύτερον των 500! μίλς λογίζεται ώς μία λίρα' 
(δ) υπηρεσία μέχρι 15 ήμερων αγνοείται, υπηρεσία δέ υπερβαίνουσα τάς 

15 ημέρας λογίζεται ώς συμπεπληρομένος μήν. 

8. Έν τω Πινάκι 'Αναπροσαρμογής Μισθών αί βαθμί&ες οΙασδήποτε προς 
τά κάιτω επεκτάσεως κλίμακος &ει"κνύονται διά τυπογραφικών αριθμών βαθέως 
μαύρου· χρώμούτσς. 

* 


