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Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ)
Αρ. 4293, 30.11.2015

Ν. 42(IΙ)/2015

Ο περί Προϋπολογισμού του 2015, Νόμος του 2014 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 42(IΙ) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2015 ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2014
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
57(ΙΙ) του 2014.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του 2015, Νόμος του 2014
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Προϋπολογισμού του 2015,
Νόμο του 2014 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προϋπολογισμού του 2015 Νόμοι του 2014 και 2015.

Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με
το ακόλουθο νέο εδάφιο:

21(Ι) του 2013
153(Ι) του 2013
169(Ι) του 2013
157(Ι) του 2014
202(Ι) του 2014.
Τροποποίηση
του άρθρου 16
του βασικού
νόμου.

«(5) Δεν επιτρέπεται η πλήρωση κενών θέσεων που προβλέπονται στον
παρόντα Νόμο, οι οποίες παραμένουν κενές για πέντε συνεχή χρόνια και άνω και
για τις οποίες δεν έχει αρμοδίως αρχίσει η διαδικασία της πλήρωσής τους, εκτός
εάν αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του περί της
Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου.».

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (x) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(xi) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού»∙
(β) με την αντικατάσταση, στην έβδομη επιφύλαξη αυτού, της φράσης «11.842 Εκπαιδευτικούς»
(δεύτερη γραμμή), με τη φράση «11.967 Εκπαιδευτικούς»∙
(γ) με την τροποποίηση, της ένατης επιφύλαξης αυτού, ως ακολούθωςː
(i) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτής, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(β) στο Υπουργείο Υγείας και στα Τμήματα/ Υπηρεσίες του: [(Διοίκηση: ανώτατος αριθμός
μόνιμων σε ολόκληρη τη δομή θέσεων και εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου/
καθορισμένης διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, 3289 πρόσωπα που προκύπτει ως
ακολούθως: (i) ανώτατος αριθμός Νοσηλευτικών Λειτουργών μόνιμων σε ολόκληρη τη
δομή του Γενικού Νοσηλευτικού Κλάδου και εργοδοτουμένων αορίστου
χρόνου/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, 2883 και (ii)
ανώτατος αριθμός Νοσηλευτικών Λειτουργών Κλάδου Ψυχικής Υγείας μόνιμων σε
ολόκληρη τη δομή θέσεων, εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου/ εργοδοτουμένων
καθορισμένης διάρκειας/ δεκαπενθημέρων και 17 αποσπασμένων Νοσηλευτικών
Λειτουργών Γενικής Νοσηλευτικής, 406 πρόσωπα) (Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας: ανώτατος αριθμός μονίμων σε ολόκληρη τη δομή θέσεων και
εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/
δεκαπενθημέρων, 1338 πρόσωπα), (Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας: ανώτατος αριθμός
μονίμων σε ολόκληρη τη δομή θέσεων και εργοδοτουμένων αορίστου
χρόνου/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, 131 πρόσωπα),
(Οδοντιατρικές Υπηρεσίες: ανώτατος αριθμός μονίμων σε ολόκληρη τη δομή θέσεων
και εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/
δεκαπενθημέρων, 83,5 πρόσωπα), (Φαρμακευτικές Υπηρεσίες: ανώτατος αριθμός
μονίμων σε ολόκληρη τη δομή θέσεων και εργοδοτουμένων αορίστου
χρόνου/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, 217 πρόσωπα),
(Γενικό Χημείο του Κράτους: ανώτατος αριθμός μονίμων σε ολόκληρη τη δομή θέσεων
Χημικού και Τεχνικού Χημείου και υπηρετούντων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου
/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, 115 πρόσωπα)].»∙
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(ii) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) αυτής, της ακόλουθης νέας παραγράφουː
«(δ) στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας: δύο (2) εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας, Λειτουργοί
Κοινωνικών Υπηρεσιών στα πλαίσια της λειτουργίας εξειδικευμένου θεραπευτικού
προγράμματος στις Φυλακές και άλλων προγραμμάτων στο ΓΕΕΦ).»ˑ
(δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την υφιστάμενη ένατη επιφύλαξη αυτού, της ακόλουθης νέας
επιφύλαξης:
«Νοείται έτι έτι έτι έτι έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων του
25(Ι) του 2011. περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη
Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, από τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου εξαιρείται η πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης
διάρκειας για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα υλοποίησης
έργου για το οποίο εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση στα πλαίσια Ευρωπαϊκών
Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ή άλλων συναφών Διεθνών Προγραμμάτων, υπό
την προϋπόθεση ότι η σχετική δαπάνη ανακτάται πλήρως, τα συμβόλαια
απασχόλησης γίνονται για συγκεκριμένο έργο, σε αυτά γίνεται ρητή πρόνοια ότι
τερματίζονται με τη λήξη του συγκεκριμένου έργου χωρίς τη δυνατότητα
ανανέωσης, έχουν περιληφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2015 οι
αναγκαίες πιστώσεις και έχει εξασφαλιστεί σχετική έγκριση από το Υπουργείο
Οικονομικών.»∙ και
(ε) με την αντικατάσταση της υφιστάμενης δέκατης επιφύλαξης αυτού, με την ακόλουθη νέα
επιφύλαξη:
«Νοείται έτι έτι έτι έτι έτι έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου εξαιρείται η πρόσληψη ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για την κάλυψη
αναγκών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της κένωσης μόνιμων θέσεων στο επίπεδο
εισδοχής και της απουσίας με μακροχρόνια άδεια απουσίας (άδεια ασθενείας, άδεια
μητρότητας) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν περιληφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του
2015 οι αναγκαίες πιστώσεις στο Υπουργείο Υγείας και στα Τμήματα/Υπηρεσίες του και στο
ωρομίσθιο επάγγελμα της Καθαρίστριας στις Ειδικές Σχολές του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού και στο ωρομίσθιο επάγγελμα της Καθαρίστριας στις Ειδικές Σχολές του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.».
Τροποποίηση
του Πρώτου
Πίνακα
του βασικού
νόμου.
Πρώτος
Πίνακας.

4. Ο βασικός νόμος, τροποποιείται με την προσθήκη, στην υπό-υποπαράγραφο (i) της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (2) της Σημείωσης 10 του Πρώτου Πίνακα αυτού, αμέσως μετά
τη φράση «η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι δεκαπενθήμερα» (τέταρτη γραμμή), της
ακόλουθης νέας φράσης:

«εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες για λόγους που η οικεία αρμόδια αρχή
αιτιολογεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, η απασχόληση μπορεί να παραταθεί για ακόμη τέσσερα
δεκαπενθήμερα.».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: €68,00

