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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 1574 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Μελών τής Δημοσίας 'Εκπα ιδευτ ι κή Υπηρεσίας και τής Υπη
ρεσίας Φυλακών (ΑϋΕησις τών Μισθών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 95 τοΰ 1979 
ΙΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ ΚΑΙ ΤΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ 
ΦΥΛΑΚΩΝ (ΑΥΞΗΣ1Σ ΤΩΝ Μ Ι Σ Θ Ω Ν ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1979. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. *0 παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Μελών της Δήμο- Συνοπτικός 

οίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Φυλακών (Α0-. τίτλος· 
ξησις τών.Μισθών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1979 καΐ θα άναi 
γιγνώσκηται όμου μετά του περί Μελών της Δημοσίας Εκπαιδευ
τικής 'Υπηρεσίας και τής Υπηρεσίας Φυλακών (Αϋξησις τών 
Μισθών) Νόμου του 1979 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό δα 59 τοϋ 1979. 
σικός νόμος») και ό βασικός νόμος καΐ ό παρών Νόμος θα άναφέ
ρωνται όμου ώς οί περί Μελών της Δημοσίας Έκπαιδ£υτικής Υπη
ρεσίας καΐ τής Υπηρεσίας Φυλακών (ΑΟξησις τών Μισθών) Νόμοι 
του 1979. 

2. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 3 του δασικού νόμου τροποποιείται Τροποποί
διά τής ευθύς μετά την παράγραφον (Β) αύτου προσθήκης τής άκο ησιςτοϋ 
λούθου νέας παραγράφου : , <Sp_pou3 _ 

-» r ι r τ / Του βασικού 
<^(γ) 'Από τής 1ης Ιανουαρίου 1980 προστίθεται εις τόν βασι Νόμου, 

κόν μισθόν τών μελών, ώς οδτος ηύξήθη κατ' έφαρμογήν 
τής παραγράφου (α), αϋξησις έξ επτά τοΐς εκατόν (7%) 
εν τω συνόλω, ήτοι περιλαμβανομένης καΐ τής έν παρα
γράφω (β) αυξήσεως έκ, τριών τοΐς εκατόν (3%), μέ κα, 
τοιτατον ποσόν αυξήσεως εκ £58; ετησίως έν τω συνόλω; 
ήτοι περιλαμβανομένου ι|.αί του έν παραγράφω (β) κατω
τάτου ποσού αυξήσεως 4Κ £25». 
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