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ΠΑΡΑΡΤΗΗΑ προτο , 
ΤΗΣ ΕΓΙΙΣΉΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

. ν= Αρ. 1938 της 10ης ΜΑΡΤΙΟΥ 198(4 
ΝΟΜΟΘΕΓΙΑ 

Ο περί Δημοσίων Υπαλλήλων. (Ανάδϊάρθρώσις Ωρισμένων Θέσεων και 
Ρύθμιοις 'Αλλων επμ Μέρους Συναφών "Θεμάτων) Νόμοςτου 1984 εκδί

δεται, διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο

κρατίας συμφώνως
:
τω άρθρω.52'του Συντάγματος. ■ 

Αριθμός 20 του 1984 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕ
ΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΙΠΗΡιΕΣΙίΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙ

ΣΕΩΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών. Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Δημοσίων Υπαλ Συνοπτικός 
λήλων (Αναδιάρθρωσις Ωρισμένων θέσεων ·και Ρύθμισις Άλλων τ1ιλο<;· 
ετύ Μέρους Συναφών θεμάτων) Νόμος του 1984. 

2. Εν τω τιαρόντι Νό'μω, εκτός εάν εκ του 'κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια— 

«δημοσία υπηρεσία» έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδο 33 του 1967 
μένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 των ττερί Δημοσίας Υπηρεσίας 78T<X>!98? 
'Νόμων του 1967 έως 1983 ι ο του 1983. 

«δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει τον κατέχοντα θέσιν μονίμως, 
προσωρινώς ή αναπληρωτικώς και περιλαμβάνει παν πρόσωπον 
;απασχολούμενον επί πλήρους και συνεχούς δάσεως είτε επί 
εκτάκτου δάσεως είτε είχί συμδάσει' 

«θέσις» σημαίνει θέσιν εν τή δημοσία υπηρεσία" 
/«ορισθείσα η'μερομηνία» σημαίνει την Ιην Ιανουαρίου, 1984. 

3.—(1) Αι εν τη πρώτη στήλη του 'Πίνακος Α εκτιθέμεναι θέσεις Αναχατά
αι έχουσαι τας εν τη δευτέρα στήλη αυτού εκτιθεμένας έναντι αυτών Ια£,'.ς(. 
παλαιάς μισθοδοτικός κλΰμακας, εντάσσονται από της ορισθείσης θρωσΐςΡ 

ημερομηνίας εις τας εν τη τρίτη στήλη αυτού εκτιθεμένας έναντι ωρισμένων 
αυτών νέας μισθοδοτικός κλίμακας. θέσεων. 

Γ ΠΙναζΑ. 
ί(2) Αι εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος Β εκτιθέμεναι θέσεις αι Π(ναζΒ· 

έχουσαι τας εν τη δευτέρα στήλη αυτού εκτιθεμένας έναντι αυτών 
παλαιάς μισθοδοτικός κλίιμακας, αντικαθίσταται από της ορισθεί ·· 
σης ημερομηνίας διό των έναντι αυτών εν τη τρίτη στήλη αυτού 
νέων θέσεων και εντάσσονται από της αυτής ημερομηνίας εις τας 
έναντι αυτών εν τη τετάρτη στήλη εκτιθεμένας νέας μισθοδοτικός 
κλίμακας. 

4. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Προσωπικοί 
Νόμου, δηιμόσιος υπάλληλος ευρισκόμενος εν υπηρεσία κατά την Ηι°θοδοΤικα( 

ημερομηνίαν δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου εν τη επισήμω ωρ
1,σμένων 

εφη'μερίδι της Δημοκρατίας άσπς κατείχεν ευθύς προ της ρηθεί δημοσίων 
σηςημερομηνίας οιανδήποτε θέσιν εκ των εκτιθεμένων εν τη πρώτη ««αλλήλων. 
στήλη του Πίνακος Γ, ήτις αντικαθίσταται 'διά της έναντι αυτής εν ΠιναζΓ· 
τη δευτέρα στήλη αυτού εκτιθέμενης θέσεως, τοποθετείται από της 
ορισθείσης ημερομηνίας ή αίπό της ημερομηνίας διορισμού/προαγω
γής του εις την πάλαιαν του θέσιν την εκτιθεμένην εν τη πρώτη 
στήλη του ρηθέντος Πίνακος, οιαδήποτε των τοιούτων ημερομηνιών 
είναι η μεταγενέστερα, επί της εν τη τρίτη στήλη εκτιθέμενης 
έναντι αυτής ττροσωτττκής 'μισθοδοτικής κλίμακος. 

(843) 
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Λναττροσαρ. 
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μιυΟών 
δημοσίων 
οττί.ιλλ.ί'ιλι.ιν. 
Παράρτημα. 

5.—<1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο μισθός 
παντός δημοσίου υπαλλήλου1 αναπροσαρμόζεται συμφώνως προς τος 
διατάξεις του Παραρτήματος. ; 

(2) Εν τη τοιαύτη αναπροσαρμογή, ο Υπουργός Οικονομικών 
κέκτηται εξουσίσν όπως άρη όιασίδήποτε ανωμαλίας αίτινες δυνατόν 
να πρσκύψωσι, περιλαμβανομένων ανωμαλιών εις περιπτώσεις διο
ρισ'μού, προαγωγής ή αποσπάσεως δημοσίου υπαλλήλου; εις θέσιν 
μεταξύ της ορισθείσης; ημερομηνίας και της ημερομηνίας δημοσιεύ
σεως του παρόντος Νόμου ιεν τη ετησή'μω εφημερίδι της Δημο
κρατίας. 

Επέκτασις 
εφαρμογής 
του Νόμοι) 
εις ωρισμένας 
ττεριτπώαεις. 

6. Αι πρόνοια ι του παρόντος Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής και 
εις τας περιπτώσεις προσώπων διορισθέντων εις θέο*εις μεταξύ της 
ορισθείσης ημερομηνίας και της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του πα
ρόντος Νό'μου εν τη επισήμω εφημέριοι της Δημοκρατίας, ο δε 
μισθός των επί της παλαιάς μισθοδοτικής κλίμακος της θέσεως των 
αναπροσαρμόζεται, από της ημερομηνίας του διορισμού των, επί 
της νέας κλίμακός των συμφώνως προς τας διατάξεις του Παραρ
τήματος. 


