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Ο περί Αγροφυλάκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημο
σιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
άρθρω 52 του Συντάγματος. 

«Φιλοδωρήματα 
επί αφυπηρετή
σει. 

Αριθμός 112 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:— 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Αγροφυλάκων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 και θα αναγινώσκηται ομού μετά 
του περί Αγροφυλάκων Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο 
βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρον 21 του βασικού νόμου καταργείται και αντικα
θίσταται διά του ακολούθου νέου άρθρου: 

21. Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους τούτου 
του παρόντος Νόμου πας αγροφύλαξ διοριζόμενος 
δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 6 όστις υπηρέτησε 
διά περίοδον ουχί μικροτέραν των πέντε ετών ή του 
οποίου η θέσις καταργείται, ανεξαρτήτως εάν υπάρχη 
μόνον είς αγροφύλαξ εις το χωρίον ή εις το σύμπλεγμα 
χωρίων, λαμβάνει φιλοδώρημα επί τη αφυπηρετήσει 
αυτού ίσον προς το έν εικοστόν τέταρτον του τελευ
ταίου μηνιαίου μισθού του δι' έκαστον συμπεπληρω
μένον μήνα υπηρεσίας: 

Νοείται ότι φιλοδώρημα δύναται να παραχωρήται εις 
αγροφύλακα όστις αφυπηρετεί κατόπιν διετούς υπηρε
σίας εις τας ακολούθους περιπτώσεις: 

(α) οσάκις ήθελε πιστοποιηθή υπό Ιατρικού 
Συμβουλίου ότι λόγω ασθενείας ή πνευματικής ή σωμα
τικής ανικανότητος είναι ακατάλληλος διά περαιτέρω 
απασχόλησιν 

(β) επί τη συμπληρώσει του εξηκοστού έτους της 
ηλικίας του: 

Νοείται περαιτέρω ότι εις αγροφύλακα όστις παραι
τείται εκουσίως κατόπιν ελαχίστης περιόδου υπηρε
σίας πέντε ετών χορηγείται φιλοδώρημα: 

(α) κατά το εν τω παρόντι άρθρω οριζόμενον 
ποσοστόν εάν ούτος παραιτηθή μετά την συμπλήρωσιν 
του εξηκοστού έτους της ηλικίας του* 

(β) κατά το ήμισυ του εν τω παρόντι άρθρω 
οριζομένου ποσοστού εάν ούτος παραιτηθή προ της 
συμπληρώσεως του εξηκοστού έτους της ηλικίας του.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 287 
5 του 1961 
46 του 1969 
27 του 1972 
109 του 1973. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου, 
1984. 

Έναρξις 
ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 


