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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗ ΜΟΥ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗ Σ ΔΗ ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ Άρ. 1193 της 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975

Ό τιερί Στράτου της Δημοκρατίας (Άναθεώρησις Μισθολογίου) Νόμος
του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 28 του 1975
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΌΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Στράτου της Δήμο- Συνοπτικός
κρατίας (Άνάθεώρησις Μισθολογίου) Νόμος του 1975.
τίτλος.
2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του Ερμηνεία,
κειμένου—
«βαθμός» σημαίνει οιονδήποτε τών βαθμών τών καθοριζομένων
έν τοις έδαφίοις (2), (3) και (5) του άρθρου 4 του Νόμου"
«μέλος» σημαίνει παν πρόσωπον κατέχον μονίμως, προσωρινώς
ή άναπληρωτικώς οιονδήποτε βαθμόν'
«ό Νόμος» σημαίνει τους περί Στράτου της Δημοκρατίας (Σύν 8τοΰΐ96ΐ
θεσις, Κατάταξις και Πειθαρχία) Νόμους του 1961, 1962, 1963 και Jf ^ J " "
1966 ώς και τον περί 'Ωρισμένων 'Απολαβών (Τροποποιήσεις) Νό 77τοθΐ966
μον του 1969 ε'ις ην έχτασιν οδτος αναφέρεται είς τους προρρηθέν ι του 1969!
τας Νόμους'
«ορισθείσα ημερομηνία» σημαίνει τήν Ιην 'Απριλίου 1975.
(2) Πάσα λέξις ή πας δρος χρησιμοποιούμενος έν τω παρόντι Νόμω
και μή οριζόμενος έν αύτώ έχει, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του
κειμένου, τήν ύπό του Νόμου άποδοθεΐσαν ε'ις αυτόν εννοιαν.
3. 'Από της ορισθείσης ημερομηνίας αί στήλαι ύπό τον τίτλον «Άπο
λαβαΐ» του Πρώτου, Δευτέρου και Τρίτου Πίνακος του Νόμου ώς
εκτίθενται ε'ις τους αντιστοίχους Πίνακας του περί Ώρισμένων Άπο
λαβών (Τροποποιήσεις) Νόμου τοΟ 1969 αντικαθίστανται διά τών
κάτωθι :
«Πρώτος Πίναξ
Άπολαβαί
Πάγιος Μισθός : £3,500
Πάγιος Μισθός : £3,225
Ε10 : £2,518X982,812
Ε 9 : £2,010X782,478
Ε 8 : £1,740X662,004
Ε 7 : £1,436X541,706
Ε 6 : £1,236X401,436
Ε 5 : £856X401,336.
Δεύτερος Πίναξ
Άπολαβαί
Ε 4 : £1,056X361,236
Ε 3 : £ 840X361,056
Ε 2 : £ 540X28624X36840
Τρίτος Πίναξ
Άπολαβαί
Ε 1 : £224X12344X18506».

Τροποποίησις
«Ο Πρώτου,
κ^τρ^ου
Πίνακος
τοΟ Νόμου.
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(2) Έν τη αναπροσαρμογή των μισθών ό Υπουργός Οικονομικών
κέκτηται· έξουσίαν δπως άρη οιασδήποτε ανωμαλί ας αΐτινες δυνατόν
να προκύψωσι.

Περιορισμός
εφαρμογές
του Νόμου
84 τοΰ 1972.

5. Ή δια τοΰ περί ιΔημοσί ων Υπαλλήλων (Αϋξησις τών Μισθών)
Νόμου του 1972 χορηγηθείσα 'εκ δεκαέξ τοΐς εκατόν αυξησις εις τον
βασικόν μισθόν τών μελών έχει ένσωματωθή εις τάς νέας άπολαβάς
τάς εκτιθεμένας εις το άρθρον 3 του παρόντος Νόμου 'και συνεπώς
από της ορισθείσης ημερομηνίας ό ως εϊρηται Νόμος παύει εφαρμο
ζόμενος 'έπί τών μελών.

Σταδιακή
κατάργησις
επιδόματος
καθήκοντος.

6. Το εις εκαστον άξιωματικόν του Στράτου της Δημοκρατίας
κάταβαλλόμενον μηνιαΐον επίδομα καθήκοντος έκ £30 μειουται άπό
της ορισθείσης ημερομηνίας διά ποσού ίσου προς το ποσόν της αυ
ξήσεως τών απολαβών αύτοΰ συνεπεία της αναθεωρήσεως του μισθο
λογίου, παν δε ύπολειπόμενον ποσόν του τοιούτου 'επιδόματος θα
μειουται σταδιακώς εις έκάστην περίπτωσιν 'δια ποσού ίσου προς
οιανδήποτε αυξησιν εις τάς άπολαβάς του αξιωματικού συνεπεία ετη
σίας προσαυξήσεως, προαγωγής, αυξήσεως του τιμαριθμικού επιδό
ματος ή οιασδήποτε άλλης αυξήσεως :
Νοείται δτι οιονδήποτε ποσόν του τοιούτου επιδόματος το όποιον
υπολείπεται μετά την ήμερομηνίαν καθ' ην ό αξιωματικός έχει φθά
σει εις την άνωτάτην βαθμίδα της νέας κλίμακος του 'βαθμού του θά
μειουται ετησίως μέχρι τελείας εξαλείψεως !διά ποσού ίσου προς το
ποσόν της προσαυξήσεως της κλίμακας του, της πρώτης ετησίας
μειώσεως αρχομένης δώδεκα μήνας μετά την ρηθεΐσαν ήμερομηνίαν.
ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 4(1).)
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΝ

1. 'Από της ορισθείσης ημερομηνίας ό μισθός παντός εν υπηρεσία μέλους
τοΰ Στρατού της Δημοκρατίας επί της παλαιάς μισθοδοτικής κλίμακας του
(έν τοΐς εφεξής αναφερόμενος 'ώς «ό παλαιός μισθός») ώς ούτος εκτίθεται
έν τω συνημμένω Παραρτήματι αναπροσαρμόζεται εις τον αμέσως κάτωθι
αύτου, αντιστοίχως, έν τω ρηθέντι Παραρτήματι δεικνυόμενον μισθόν έπί της
νέας μισθοδοτικής κλίμακας του (έν τοΐς εφεξής άναφερόμενον ώς «ό νέος
μισθός»).
2.—(α) Έάν 'ό νέος μισθός μέλους κατά τήν όριόθεΐσαν ήμερομηνίαν είναι
χαμηλότερος του αρχικού μισθού της νέας κλίμακας του, αύτη λογίζεται ώς
επεκτεινόμενη προσωρινώς προς τά κάτω τόσας 'βαθμίδας, τοΰ αύτου ύψους
εκάστης ώς ή πρώτη προσαύξησις της νέας κλίμακας του, δσαι απαιτούνται
υπό τών περιστάσεων,; τό δε μέλος αρχίζει κερδίζον άπό της ορισθείσης ημε
ρομηνίας προσαύξησα/ ανά έξάμηνον περίοδον υπηρεσίας μέχρις δτου φθάση
τον άρχικόν μισθόν της νέας κλίμακός του.
(β) Ή προς τά κάτω έπέκτασις οιασδήποτε νέας κλίμακος μειουται στα
διακώς διά της καταργήσεως της εκάστοτε χαμηλότατης βαθμίδος της τοιαύ
της επεκτάσεως ευθύς ώς παύση νά ευρίσκεται έπ° αυτής οιονδήποτε μέλος,
η διαδικασία δε αύτη συνεχίζεται μέχρις δτου κοπταργηθή πλήρως ή τοιαύτη
έπέκτασις.
(γ) Έ φ ' δσον υπάρχει οιονδήποτε 'μέλος τοΰ όποιου ό νέος μισθός ευρί
σκεται έφ' οιασδήποτε βαθμίδος τής προς τά κάτω επεκτάσεως τής νέας κλί
μακος τοΰ βάθμοΰ του, ό μισθός οιουδήποτε προαχθησομένου 'μέλους (περι
λαμβανομένου και παντός μέλους προαχθησομένου έπί προσωρινής ή άναπλη
ρωτικής βάσεως) εις τον 'βαθμόν τούτον Καθορίζεται ύπό τοΰ Ύπουργοΰ
Οικονομικών εις τρόπον ώστε τούτο νά μή τίθεται μισθολογικούς εις πλεονε
κτικωτέραν θέσιν !εναντι οιουδήποτε μέλους ήδη κατέχοντος τόν αυτόν βαθμόν.
Το έπί μονίμου ή προσωρινής βάσεως προαχθέν μέλος αρχίζει κερδίζον προ
σαύξησιν άνά έξάμηνον περίοδον υπηρεσίας μέχρις δτου φθάση τόν άρχικόν
μισθόν τής νέας κλίμακας του.
3.—(α) Έάν ό νέος μισθός μέλους συμπίπτη μεθ' οιασδήποτε βαθμίδος
τής νέας κλίμακός του, τό μέλος διατηρεί αυτόν ώς και τήν πάλαιαν ήμερο
μηνίαν προσαυξήσεως του.
(β) Έ ά ν ό νέος μισθός μέλους συμπίπτη μεθ' οιασδήποτε βαθμίδος τής
δυνάμει τής παραγράφου 2 τοΰ παρόντος Πίνακος γενομένης προς τά κάτω
επεκτάσεως τής νέας κλίμακας του, τό μέλος διατηρεί τόν νέον μισθόν του,
προχωρεί δε εις τήν άμέσα^ς ύψηλοτέραν βαθμίδα της τοιαύτης επεκτάσεως
ευθύς ώς δι' υπηρεσίας κερδίση τήν διαφοράν μεταξύ τοΰ νέου μισθού του και
τής αμέσως ύψηλοτέρας 'βαθμίδος της νέας κλίμακός του, λαμβανομένου ύπ'
δψιν και οιουδήποτε ποσοΰ προσαυξήσεως κερδηθέντος ύπ' αύτου μέχρι τής

515

Ν. 28/75

(δ) Έ ά ν μέχρι της ορισθείσης ημερομηνίας μέλος εις το όποιον εφαρ
μόζεται ή υποπαράγραφος (β) ή (γ) της παρούσης παραγράφου έχη ήδη
κερδίσει ποσόν προσαυξήσεως ίσον ή μεγαλύτερον της ρηθείσης διαφοράς,
τούτο τοποθετείται από της ορισθείσης ημερομηνίας εις την αμέσως ύψηλο
τέραν βαθμίδα της νέας κλίμακός του, οιονδήποτε δε ποσόν προσαυξήσεως
παραμένον εις πίστιν του λαμβάνεται υπ' δψιν δια τον καθορισμόν της ημε
ρομηνίας της αμέσως επομένης προσαυξήσεως του.
4. Οιονδήποτε μέλος εύρισκόμενον επί της κορυφής της παλαιάς κλίμακός
του διατηρεί τον κατά τήν όρισθεΐσαν ήμερομηνίαν νέον μισθόν του, προχω
ρεί δε εις τήν αμέσως ύψη'λοτέραν βαθμίδα της νέας κλίμακός του ευθύς ώς
δι' υπηρεσίας κερδίση τήν διαφοράν μεταξύ τοΰ νέου μισθού του και της
ρηθείσης βαθμίδος :
Νοείται 'δτι εις παν τοιούτο μέλος το όποιον μέχρι της ορισθείσης ημερο
μηνίας ύπηρέτησεν επί του ανωτάτου σημείου της παλαιάς κλίμακος του βαθ
μού του δια περίοδον ουχί μικροτέραν του ενός έτους χορηγείται από της
ρηθείσης ημερομηνίας μία προσαύξησις της νέας κλίμακος του βαθμού του
έστω και έάν ό νέος μισθός του ευρίσκεται έκτος βαθμίδος της τοιαύτης νέας
κλίμακος, το μέλος δε τούτο προχωρεί εις τήν αμέσως ύψηλοτέραν βαθμίδα
της νέας κλίμακός του ευθύς ώς δι' υπηρεσίας κερδίση τήν διαφοράν μεταξύ
του οϋτως ηύξημένου νέου μισθού του και της ρηθείσης ύψη'λοτέρας βαθμίδος:
Νοείται περαιτέρω δτι εν ουδεμία περιπτώσει δ νέος μισθός οιουδήποτε
τοιούτου μέλους δύναται νά ύπερβή το άνώτατον σημεΐον της νέας κλίμακος
τοΰ βαθμού του.
5. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων της περί συντάξεων νομοθεσίας, εάν οιον
δήποτε μέλος άφυπηρέτησεν ή απέθανε μεταξύ της 1ης 'Ιουλίου 1973 και της
31ης Μαρτίου 1975, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, τά ωφε
λήματα άφυπηρετήσεως ή θανάτου αυτού αναθεωρούνται ή υπολογίζονται,
αναλόγως της περιπτώσεως, βάσει μισθού υψηλότερου τοΰ κατά τήν ήμερο
μηνίαν άφυπηρετήσεως ή θανάτου μισθοΰ του κατά δύο προσαυξήσεις της νέας
κλίμακος τοΰ βαθμού του ή επί μισθοΰ ϊσου προς τό άρχικόν σημεΐον της
τοιαύτης κλίμακος έάν ούτος εΐναι υψηλότερος.
6. Αϊ παράγραφοι 1—5 εφαρμόζονται και εις τήν περίπτωσιν βαθμών έπι
νέων παγίων μισθών.
7. Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Πίνακος—
(α) υπηρεσία μέχρι δε'καπέντε ήμερων αγνοείται, υπηρεσία δε μακρο
τέρα τών δεκαπέντε ήμερων λογίζεται ώς συμπεπληρωμένος μήν
(β) εν σχέσει προς μισθόν ή προσαύξησιν ποσόν μέχρι 500 μίλς αγνο
είται, ποσόν δε μεγαλύτερον τών 500 μίλς λογίζεται ώς μία λίρα"
(γ) ποσόν προσαυξήσεως κερδηθέν μέχρι της ορισθείσης ημερομηνίας
υπολογίζεται βάσει της προσαυξήσεως της νέας κλίμακος·
(δ) προσαύξησις εν σχέσει προς πάγιον μισθόν σημαίνει ποσόν εκ £126.
8. Έ ν τω συνημμένω Παραρτήματι αϊ βαθμίδες οιασδήποτε προς τά κάτω
επεκτάσεως κλίμακος δεικνύονται εντός τετραγώνων, νέος μισθός δε μη συμπί
πτων μετά βαθμίδος κλίμακος δεικνύεται διά βαθέων χαρακτήρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π1ΝΑΚΟΣ
•Αρ.
Παλαιάς
Κλίμακος

Αρ.
Νέας
Κλίμακος

Ε3
Ε3

Ε4
Ε5

Ε6
Ε6

Ε7
Ε7

Ε8
Ε8

Ε9
Ε9

ΕΙΟ
ΕΙΟ

ΕΙΙ
ττ.μ.

Βαθ μ ί δ ε ς
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