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Ο περί Μελών των Επιτροπών Δημοσίας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
(Αύξησις Α ντιμισθίας) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 156 του 1987
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Μελών των Επιτροπών
Δημοσίας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξησις
Αντιμισθίας) Νόμος του 1987.
ΜΕΡΟΣ Ι—ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη
διάφορος έννοια—
«αντιμισθία» σημαίνει την αντιμισθίαν την οποίαν το μέλος
δικαιούται να λάβη βάσει της καθωρισμένης διά του Προϋπολογισμού
ή δι' ειδικού Νόμου αντιμισθίας*
«μέλος» σημαίνει τον Πρόεδρον και οιονδήποτε μέλος της Επι
τροπής Δημοσίας Υπηρεσίας και τον Πρόεδρον και οιονδήποτε μέλος
της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
ΜΕΡΟΣ Π—ΑΥΞΗΣΙΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ
3.—(1) Η αντιμισθία των μελών αυξάνεται από της 1ης Αυγούστου,
1986 κατά τέσσαρα τοις εκατόν (4%).
(2) Αι διά του παρόντος Νόμου χορηγούμενοι αυξήσεις της αντι
μισθίας των μελών λαμβάνονται υπ' όψιν διά τον υπολογισμόν του
τιμαριθμικού επιδόματος.
4. Αι διά του παρόντος Νόμου χορηγούμενοι αυξήσεις της αντι
μισθίας των μελών διά την περίοδον από της 1ης Αυγούστου, 1986 μέχρι
της 31ης Δεκεμβρίου, 1986, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβα
νομένων, κατατίθενται, αφαιρουμένου του φόρου εισοδήματος και παντός
ετέρου φόρου ή εισφοράς υπολογιζόμενης επί του εισοδήματος, εις το
Ταμείον διά την Αμυντικήν Θωράκισιν της Δημοκρατίας το καθιδρυθέν
διά των περί Εκτάκτου Εισφοράς διά την Άμυναν της Δημοκρατίας
Νόμων του 1985 έως 1987, και χορηγούνται εις τα μέλη είτε υπό μορφήν
ειδικών χρεογράφων εκδοθησομένων δυνάμει του ως άνω Νόμου είτε υπό
μορφήν ειδικών καταθέσεων εις πίστιν ενός εκάστου των μελών υπό
όρους οίους ήθελε καθορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.
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