
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ "Αρ. 876 της 21ης Μ Α Ι Ό Υ 1971 
Διοικητικοί Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 

'Αριθμός 339 
Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 285 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 26 ΤΟΥ 1959, 19 ΤΟΥ I960, 21 ΤΟΥ 
1964, 29 ΚΑΙ 59 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 53 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί δυνάμει τοΰ άρθρου· 10. 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιο*., ενασκούν τάς δυνάμει τοΰ άρθρου 
10 τοΰ περί 'Αστυνομίας Νόμου χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, κατό
πιν γνωμοδοτήσεως τοΰ 'Αρχηγού της 'Αστυνομίας, εκδίδει τους ακο
λούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ως οι περί 'Αστυνο
μίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί τοΰ 1971 και θά άνα
γινώσκωντάι όμοΰ μετά τών περί 'Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών 
τοΰ 1958 εως 1969 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ως «οι βασικοί 
Κανονισμοί»), οί δε βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί 
θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οί περί 'Αστυνομίας (Γενικοί) Κανονισμοί 
τοΰ 1958 εως 1971. 

2. Ή υποπαράγραφος (β) τής παραγράφου (3) τοΰ Κανονισμού 
15 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται— 

(α) διά τής εξ αυτής διαγραφής τών λέξεων «ουχί έλασσον τής 
ωριαίας αντιμισθίας πληρωνομένης εις μέλη τής Ειδικής Χω
ροφυλακής τοΰ αρμοδίου βαθμοΰ» (τρίτη, τετάρτη και 
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ξεων «ϊσον προς την ώριαίαν άντιμισθίαν αύτοΰ»* και 
(β) διά τής ε'ις το τέλος αυτής προσθήκης τοΰ ακολούθου : 

«Διά τους σκοπούς τής παρούσης υποπαραγράφου ή ωρι
αία αντιμισθία μέλους θά ύπολογίζηται επί τή βάσει τοΰ 
μέσου δρου τής μισθολογικής κλίμακος τοΰ βαθμοΰ αύτοΰ 
διαιρουμένου διά τοΰ αριθμού τών συνολικών ωρών του 
κανονικοΰ ετησίου καθήκοντος του.». 

Ε.ψημερ'ις 
Κυβερνήσεως 

Ι ϊαράρτημα 
ι μιτον 
30.4.1958 
21.5.1959 
13.8.1960. 

Επίσημος 
Έφημερίς 
Παράρτημα 
Ι ρίτον : 

4. 8.1967 
29. 3.1968 
21.11.1969. 

Έξεδόθησαν τή.6η 'Απριλίου 1971. 
(Υ.Ε. 523/59/8.) 
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