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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 1373 της 5ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Δημοσίων "Υπαλλήλων (Αϋξησις των Μισθών) Νόμος τοϋ 1977 
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως ε ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Άρ. ' 56 τοΰ 1977 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ 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 των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος Θα άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίων Ύπαλ- Συνοπτικός 
λήλων (Αϋξησις των Μισθών) Νόμος του 1977. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«βασικός μισθός» σημαίνει τόν μισθόν τόν όποιον ό δημόσιος 
υπάλληλος δικαιούται να λάβη βάσει τοΰ διά τήν θέσιν αύτοΟ 
καθωρισμένου διά του Προϋπολογισμού ή δι* ειδικού Νόμου παγίου 
μισθού ή μισθοδοτικής κλίμακος και περιλαμβάνει τήν παραχωρη
θεΐσαν δυνάμει τοΰ περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αυξησις τών 
Μισθών) Νόμου του 1972 αϋξησιν έκ δεκαέξ τοις εκατόν (16%) 84αοθΐ972. 
εις τους κατόχους δημοσίων θέσεων έν τη δημοσία εκπαιδευτική 
υπηρεσία και έν τη υπηρεσία φυλακών ώς καΐ οίονδήποτε επίδομα 
λαμβανόμενον όπ' δψιν διά σκοπούς υπολογισμού του τιμαριθμικού 
επιδόματος' 

«δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία» έχει τήν είς τόν δρον τούτον 
άποδιδομένην εννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Δημοσίας 'Εκ
παιδευτικής 'Υπηρεσίας Νόμου του 1969' 10ΤΟ01969. 

«δημοσία θέσις» σημαίνει θέσιν έν τή δημοσία υπηρεσία ή έν 
τη δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία" 

«δημοσία υπηρεσία» έχει τήν είς τόν δρον τοΟτον άποδιδομένην 
εννοιαν ύπό τοΰ άρθρου 2 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου 33το0ΐ967. 
του 1967 και περιλαμβάνει τήν δικαστική ν ύπηρεσίαν ώς κα ι ύπη
ρεσίαν είς τάς θέσεις τοΰ Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, 
τοΰ Γενικού 'Ελεγκτού, τοΰ Γενικού Λογιστοΰ κα ι τών Βοηθών 
αυτών 

«δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει τόν κατέχοντα δημόσιον θέσιν 
μονίμως, προσωρινώς ή άνάπληρωματικώς. 
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3.—(1) Αί ακόλουθοι αυξήσεις προστίθενται εις τόν βασικόν 
ασθον τόν δημοσίων υπαλλήλων— 

(α) από 1ης 'Απριλίου, 1977, άχρι της 2δης Φεβρουαρίου. 1978. 
αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, εννέα τοϊς 
εκατόν (9%) με κατώτατον ποσόν αυξήσεως £59 

(β) από 1ης Μαρτίου, 1978, άχρι της 30ης Ιουν ίου, 1978, αμφο
τέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, δεκατέσσαρα 
τοις εκατόν (14%) εν τω συνόλω, ήτοι, περιλαμβανομένης 
και της έν παραγράφω (α) αυξήσεως έξ εννέα τοις εκατόν 
(9%) με κατώτατον ποσόν αυξήσεως £92 έν τω συνόλω, 
ήτοι περιλαμβανομένου καΐ του έν παραγράφω (α) κατω
τάτου ποσού αυξήσεως έκ £59" 

(γ ) άπό 1ης Ιουλ ίου , 1978, δεκαεννέα τοις εκατόν (19%) έν τω 
. συνόλω, ήτοι περιλαμβανομένης και της έν παραγράφω (β^ 

αυξήσεως έκ δεκατεσσάρων τοις εκατόν (14%) με 
κατώτατον ποσόν αυξήσεως £125 έν τω συνόλω, ήτοι περι
λαμβανομένου και του έν παραγράφω (β) κατωτάτου ποσού 
αυξήσεως έκ £92. 

(2) Αί εις τό εδάφιον (1) αναφερόμενοι αυξήσεις λαμβάνονται 
υπ' δψιν δια τόν ύπολογισμόν τοΰ τιμαριθμικού επιδόματος και λογί
ζονται ώς συντάξιμοι άπολαβαί δια τους σκοπούς των εκάστοτε έν 
ίσχύ'ί νόμων τών αναφερομένων εις τάς συντάξεις των δημοσίων 
υπαλλήλων. 

Έτυττώθη έν τφ Τυττογρσφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


