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Ό περί Μελών της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του 
Στράτου της Δημοκρατίας (ΑϋΕησις των Μισθών) Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 65 του 1978 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕ

Σ Ι Α Σ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Μελών της Άστυ- Συνοπτικός 
νομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Στράτου τής Δήμο- τ1τλο<;< 
κρατίας (Αϋξησις των Μισθών) Νόμος τοΟ 1978. 

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

«βαθμός» σημαίνει οιονδήποτε τών βαθμών τών καθοριζομένων 
έν τω άρθρω 4 του περί 'Αστυνομίας Νόμου και έν τοΐς έδαφίοις κ εφ. 285. 
(2), (3) και (5) του άρθρου 4 τών περί Στράτου τής Δημοκρατίας ^ τ ο?1 '9 '?9 

(Σύνθεσις, Κατάταξις και Πειθαρχία) Νόμων του 1961 έ*ως 1975' 21 τοϋ 1964 
29τοϋ 1966 
59x00*1966 
53 τοϋ 1968 
43τρΰ1972. 

8 τοϋ 1961 
16 τοϋ 1962 
51το01963 
77τοϋ 1966 

1 τοϋ 1969 
46τοϋ 1973 

«βασικός μισθός» σημαίνει τον μισθόν τόν όποιον τό μέλος τ ' 
δικαιούται να λάβη βάσει του διά τον βαθμόν αύτοΟ καθωρισμένου 
δια του Προϋπολογισμού παγίου μισθού ή μισθοδοτικής κλίμακος' 

«μέλος» σημαίνει παν πρόσωπον κατέχον μονίμως, προσωρινώς 
ή άναπληρωτικώς οιονδήποτε βαθμόν. 

τών μελών. 

3.—(1) Αϊ ακόλουθοι αυξήσεις προστίθενται είς τόν βασικόν μισθόν ΑΟξησις 
τών μελών— ϋί^Χ 

(α) από 1ης Μαρτίου, 1978, άχρι τής 28ης Φεβρουαρίου, 1979, 
αμφοτέρων τών ημερομηνιών περιλαμβανομένων, οκτώ τοΐς 
έκοττόν (8%)' 

(β) άπό τής 1ης Μαρτίου, 1979, δεκατέσσαρα τοΐς έκοπόν (14%) 
έν τω συνόλω, ήτοι περιλαμβανομένης καΐ τής έν παρα
γράφω (α) αυξήσεως έξ οκτώ τοΐς εκατόν (8%). 
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"Υπολογισμός 
ωφελημάτων; 
απορρεόντων 
έξ άφυπηρε
τήσεως f[ 
θοανάτοϋ 
ορισμένων 
μελών.· 
Κεφ., 311 · · : 
; 17 του 196Q 

ίθτοΰ 1967 
18 τοΰ 1967 
51 τοΰ 1968 

1 1 9 τ ο ΰ 1 9 6 8 
Ι9το01971 

65 τοΰ 1973 
42 τοΰ 1976. 

(2) Αί εις το εδάφιον (1) άναφερόμεναι αυξήσεις λαμβάνονται 
ύπ' δψιν δια τον ύπολογισμόν του τιμαριθμικού επιδόματος και λογί
ζονται ώς συντάξιμοι άπολαβαί δια τους σκοπούς των εκάστοτε εν 
ίσχύϊ νόμων τών αναφερομένων εις τάς συντάξεις των μελών. 

4. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΟ περί Συντάξεων Νόμου, έάν 
οιονδήποτε μέλος έχει άφυπηρετήσει ή αποβιώσει ή Θα άφυπηρετήση 
ή άποβιώση μεταξύ της 1ης Μαρτίου, 1978 και της 28ης Φεβρουαρίου, 
1979, τα ωφελήματα τα απορρέοντα έκ της άφυπηρετήσεως ή του 
Θανάτου αύτοΰ υπολογίζονται επί τών κατά τον χρόνον άφυπηρετή
σεως ή Θανάτου αύτοΰ συνταξίμων απολαβών του, αναθεωρούνται 
δε κατά την 1 ην .Μαρτίου, 1979, επί τη βάσει συνταξίμων απολαβών 
υπολογιζόμενων επί μισθού ηύξημένου συμφώνως προς την παρά
γράφον (β) του εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 3. 


