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Αρ. 971 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1972 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικοί Διοικητικά! Πράξεις 

'Αριθμός 199 

ΟΙ Π Ε Ρ Ι ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1964 Ε Ω Σ (ΑΡ . 3) ΤΟΥ 1970 
(ΝΟΜΟΙ 64 ΤΟΥ 1964, 15 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 9, 47 ΚΑΙ 

89 ΤΟΥ 1970) 

Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό της Δημοτικής 'Επιτροπής 
Κυρήνειας. 

Ή Δημοτική Ε π ι τ ρ ο π ή Κυρήνειας, ενασκούσα τ ά ς χορηγούμενος 
εις αυτήν εξουσίας δυνάμει των άρθρων 8 και 37 τών περί Δήμων 
Νόμων του 1964 εως ( 'Αρ. 3) του 1970, καί οιουδήποτε άλλου προς 
τούτο έξουσιοδοτουντος Νόμου, θεσπίζει τους ακολούθους Κανονι
σμούς : 

Ί . Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ώς οι Δημοτικοί (Τρο- Έπίαημος 
ποποιητικοι) Κανονισμοί Κυρήνειας του 1972 καί θά άναγινώσκωνται Έφημερίς, 
όμου μετά τών Δημοτικών Κανονισμών Κυρήνειας 1965 καί (*Αρ. 1) 7ρ[™ν1?ΐμσ 

1965 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «οι δασικοί Κανονισμοί») καί 8.4.1965 
οι βασικοί Κανονισμοί καί οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται 10.6.1965. 
όμου ώς οι Δημοτικοί Κανονισμοί Κυρήνειας 1965 £ως 1972. 

2. Εις τους παρόντας Κανονισμούς ή εκφρασις «Κανονισμοί 1939 
εως 1958» σημαίνει τους Κανονισμούς τους αναφερομένους εις τήν 
παράγραφον (1) του Πίνακος τών δασικών Κανονισμών. 

3. Ό Κανονισμός 192 τών Κανονισμών 1939 εως 1958 τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(α) Διά της έξ αύτου διαγραφής τρυ ορισμού τοΓ/ δρου «Μισθός» 
καί τής αντικαταστάσεως του διά του ακολούθου ορισμού : 

« «Μισθός» σημαίνει τον έτήσιον μισθόν υπαλλήλου τινός 
ώς οδτος ενεκρίθη ύπό του Έπαρχου σΐ'μφώνως προς τάς 
διατάξεις του Νόμου, ή οσάκις ή τοιαύτη έ'γκρισις δεν 
εΐναι αναγκαία, ό ετήσιος μισθός υπαλλήλου ώς οδτος 
καθωρίσθη ύπό του Δημοτικού Συμβουλίου.». 
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(δ) Δια της εις το τέλος αυτού προσθήκης τοΟ ακολούθου νέου 
ορισμού : 

««συνταξιούχος» σημαίνει υπάλληλον ε'ις τόν όποιον 
έχορηγήθη σύνταξις δυνάμει τών παρόντων Κανονισμών 
έπί τη άφυπηρετήσει του.». 

4. Ό Κανονισμός 192Β τών Κανονισμών 1939 έως 1958 τροποποι
ε ίται δια της εξ αυτού* διαγραφής τών λέξεων «εν έξακοσιοστόν» (τε
τάρτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «εν 
έξακοσιοστόν εξηκοστό ν». 

5. Οι Κανονισμοί 1939 εως 1958 τροποποιούνται δια της έν αύτοΐς 
ένθέσεως, ευθύς μετά τόν Κανονισμόν 193Σ, τών ακολούθων νέων 
Κανονισμών : 

«193Τ. Ή είς τους συνταξιούχους τους άφυπηρετήσαντας πρό της. 
' 1ης Ιανουαρίου του 1969 παρεχομένη σύνταξις αυξάνεται άπό της 

1ης ' Ιανουαρίου 1958, δια ποσού ϊσου προς τό σύνολον— 
(α) εξ καΐ ήμισυ έπί τοις εκατόν της τοιαύτης συντάξεως" κα ι 
(δ) δεκατρία έπί τοΐς εκατόν της τοιαύτης συντάξεως ώς αυτή 

αυξάνεται διά του ποσού του αναφερομένου είς τήν παρά
γραφον (α) του παρόντος Κανονισμού, έν πάση δε περιπτώ
σει διά ποσού ουχί μικρότερου τών τεσσαράκοντα και δκτώ 
λιρών κατ* £τος. 

193Υ. ΕΙς τους συνταξιούχους θά παρέχεται άπό της 1ης Ιανουα
ρίου 1972, προσωρινόν επίδομα μήι υπερβαίνον τό ύπό της Κυβερ
νήσεως εκάστοτε παρεχόμενον επίδομα είς συνταξιούχους δημο
σίους υπαλλήλους.». 

Οί άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου. 

(Υ.Ε. 605/59/2.) 


