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Ο περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
(Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 202 του 1990 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Μελών των Επιτροπών 
Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντι
μισθίας) Νόμος του 1990. 

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια— 

«αντιμισθία» σημαίνει την αντιμισθία την οποία το μέλος 
δικαιούται να λάβει δυνάμει των προνοιών του άρθρου 3 του περί της 
Αντιμισθίας του Προέδρου και των Μελών των Επιτροπών Δημόσιας 
Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1988 
και περιλαμβάνει την αύξηση της αντιμισθίας που προνοείται στο 
άρθρο 5 του ίδιου Νόμου και η οποία παραχωρήθηκε με τον περί 
Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας (Αύξησις Αντιμισθίας) Νόμου του 1987· 

«μέλος» σημαίνει τον Πρόεδρο και οποιοδήποτε μέλος της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και τον Πρόεδρο και οποιοδήποτε 
μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. 

3.—(1) Οι ακόλουθες αυξήσεις προστίθενται στην αντιμισθία των 
μελών— 

(α) Από της 1ης Ιανουαρίου 1989 μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1989, 
περιλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών, δύο τοις εκατόν 
(2%)· 

(β) από της 1ης Ιανουαρίου 1990 μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1990, 
περιλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών, τέσσερα τοις 
εκατόν (4%) συνολικά, ήτοι περιλαμβανομένης και της αύξησης 
του δύο τοις εκατόν (2%) που αναφέρεται στην παράγραφο (α)· 
και 

(γ) από της 1ης Ιανουαρίου 1991 πεντέμισι τοις εκατόν (5.5%) 
συνολικά, ήτοι περιλαμβανομένης και της αύξησης του τέσσερα 
τοις εκατόν (4%) που αναφέρεται στην παράγραφο (β). 

(2) Οι γενικές αυξήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό του τιμαριθμικού επιδόματος και λογίζονται 
ως συντάξιμες απολαβές για σκοπούς των Νόμων που αναφέρονται στις 
συντάξεις των μελών. 

Συνοπτικός 
Τίτλος. 

Ερμηνεία. 

151 του 1988. 

156 του 1987. 

Αύξηση 
αντιμισθίας 
μελών. 



Ν. 202/90 1870 
Εισφορά των 
μελών στο 
Ταμείο για 
την Αμυντική 
θωράκιση. 

5 του 1985 
7 του 1986 

92 του 1986 
120 του 1986 
193 του 1986 
154 του 1987. 

4. Οι αυξήσεις της αντιμισθίας των μελών που χορηγούνται δυνάμει 
των προνοιών του άρθρου 3 του Νόμου αυτού που αφορούν την περίοδο 
από της 1ης Ιανουαρίου 1989 μέχρι της 30ής Ιουνίου 1989, περι
λαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών, κατατίθενται ως εισφορά των 
μελών στο Ταμείο για την Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας που 
εγκαθιδρύθηκε με τους περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της 
Δημοκρατίας Νόμους του 1985 μέχρι το 1987: 

Νοείται ότι το ποσό της πιο πάνω εισφοράς δε θεωρείται ως εισόδημα 
των μελών για σκοπούς οποιασδήποτε φορολογίας ή καταβολής τελών 
ή άλλων εισφορών. 


