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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ *Αρ. 975 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αϋξη'σις των Μισθών) Νόμος του 1972 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρ'θρω 52 τοΰ Συντάγματος . 

'Αριθμός 84 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ Π Ε Ρ Ι Α Υ Ξ Η Σ Ε Ω Σ ΤΩΝ Μ Ι Σ Θ Ω Ν 
ΤΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώ ς ό περί Δημοσίων Ύπαλλή- Συνοπτικός 
λων (Αυξησις τών Μισθών) Νόμος του 1972. τίτλος. 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία. 
φόρος έννοια— 

«βασικός μισθός» σημαίνει τον μισθόν τον όποιον ό δημόσιος 
υπάλληλος δικαιούται νά λάβη βάσει της διά την θέσιν αυτού 
καθωρισμένης διά του Προϋπολογισμού ή δι' ειδικού Νόμου μισθο
δοτικής κλίμακος ή παγ ίου μισθού και περιλαμβάνει οιονδήποτε 
επίδομα λαμβανόμενον ύπ' όψιν διά σκοπούς υπολογισμού του τι
μαριθμικού επιδόματος' 

«δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία» έχει τήν εις τόν δρον τούτον 
άποδιδομένην εννοιαν ύπό του άρθρου 2 του περί Δημοσίας 'Εκπαι
δευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1969" ι ο τοΰ 1969. 

«δημοσία θέσις» σημαίνει θέσιν εν τη δημοσία υπηρεσία,, έν τή 
δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία, έν τή Δυνάμει ή έν τω Σ τ ρ α τ ώ ' 

«δημοσία υπηρεσία» έχει τήν εις τόν δρον τούτον άποδιδομένην 
έννοιας ύπό τοΰ άρθρου 2 τοΰ περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου 33 τοΰ 1967. 
του 1967, περιλαμβάνει δε και τήν δικαστικήν ύπηρεσίαν ώς και 
ύπηρεσίαν εις τάς θέσεις του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρα
τίας, τοΰ Γενικού 'Ελεγκτού, τοΰ Γενικού Λογιστοΰ και τών Βοηθών 
αυτών" 

«δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει τόν κατέχοντα δημοσίαν θέσιν 
μονίμως, προσωρινώς ή αναπληρωματικούς" 

«Δύναμις» έχει τήν εις τόν δρον τούτον άποδιδομένην εννοιαν Κεφ. 285. 
ύπό τοΰ άρθρου 2 τοΰ περί 'Αστυνομίας Νόμου (ώς ούτος εκτίθεται Τ9ΙΌ0 1960 

% ι>> ~ Μ , ο ι *♦ i n £ v i \ . 21 τοΰ 1964 
εις τον Πίνακα του Νομού 21 του 1964) 29τοθΐ966 

(895) 

5 9 τ ο ΰ 1 9 6 6 
5 3 τ ο ΰ 1 9 6 8 
43 τοΰ 1972. 
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8 τοΰ 1961 
1 6 τοΰ 1962 
51 τ ο ϋ 1 9 6 3 . 

Αΰξησις τοΰ 
βασικού 
μισθοΰ των 
δημοσίων 
υπαλλήλων. 

«Στρατός» Μχει την εις τον δρον τούτον άποδιδομένην εννοιαν 
ύπό του άρθρου 2 των περί. Στράτου της Δημοκρατίας (Σύνθεσις 
και Κατάταξις) Νόμων τοϋ 1961 εως 1963. 

3.—(1) Αι ακόλουθοι αυξήσεις προστίθενται εις τόν βασικόν μι
σθόν των δημοσίων υπαλλήλων— 

(α) άπό 1 Μαρτίου 1972 άχρι της 28 Φεβρουαρίου 1973, αμφοτέ
ρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, δώδεκα τοις 
εκατόν (12%)· 

(β) άπό 1 Μαρτίου 1973, δεκαέξ τοις εκατόν (16%) εν τω συνό
λω,, ήτοι περιλαμβανομένης και της εν παραγράφω (α) αυ
ξήσεως εκ δώδεκα τοΐς εκατόν (12%). 

(2) Αϊ είς το εδάφιον (1) αναφερόμενοι αυξήσεις λαμβάνονται υπ' 
όψιν διά τόν ύπολογισμόν του τιμαριθμικού επιδόματος και λογίζον
ται ώς συντάξιμοι άπολαβαί διά τους σκοπούς τών εκάστοτε εν 
ίσχύΐ νόμων τών αναφερομένων εις τάς συντάξεις τών δημοσίων 
υπαλλήλων. 

Έτυτιώθη έν τω Ιυπονραφειω Γης Κυττριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


