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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3728 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) εκδίδεται με δημοσίευση στην 

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

Αριθμός 36(11) του 2003 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιη Συνοπτικός 

τικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προϋπο **?*· 
λογισμού Νόμους του 2003 (που στο εζής θα αναφέρονται ως ο «βασικός ΐ2(ϋ)του2003. 
νόμος»)_ και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Προϋπολογισμού Νόμοι έως (Αρ. 2) του 2003. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τροποποίηση 
της τελείας στο τέλος αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέ τ ^ βα^°0
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σως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: νόμου. 
«Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται 

αναφορικά με την απασχόληση συνταξιούχων προσώπων— 
(α) Σε πολιτειακό αξίωμα· 
(β) τα οποία δε συμπλήρωσαν το 60ό έτος της ηλικίας τους κατά το 

χρόνο έναρξης της απασχόλησης τους· 
(γ) τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού νόμου· 
(δ) σε περίπτωση που δε δημιουργείται υπαλληλική σχέση· 

(1629) 
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59(1) του 2001. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
21.5.1999 
12.4.2001. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

Έναρξη τη; 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

(ε) των οποίων γίνεται μίσθωση υπηρεσιών δυνάμει του περί Προσφο
ρών του Δημοσίου Νόμου ή των περί Προσφορών του Δημοσίου 
(Γενικών) Κανονισμών.». 

3. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό 
των λέξεων «και άλλες» μετά τη λέξη «μισθοδοτικές». 

4. Ο παρών Νόμος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2003. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο τη; Κυπριακής Δημοκρατία;, Λευκωσία. 


