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Ό περί Υπαλλήλων και Εργατών 'Ορισμένων Δήμων (Υπολογισμός 
Συντάξεων, Χορηγημάτων και Φιλοδωρημάτων) και Αγροφυλάκων 'Ορι
σμένων Χωρίων (Υπολογισμός Χορηγημάτων) Νόμος του 1976 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 50 τοϋ 1976 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΌΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΙΜΟΥ ΣΥΝ
ΤΑΞΕΩΝ, ΧΟ Ρ ΒΓΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΣ ΥΠΑΑΑΗιΛΟΥΣ .ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΑΣ 
ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΣ 
ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΩΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Υπαλλήλων καΐ Συνοπτικός 
Εργατών Ώρισμένων Δήμων (Υπολογισμός Συντάξεων, Χορηγη- τίτλος. 
μάτων και Φιλοδωρημάτων) και 'Αγροφυλάκων Ώρισμένων Χωρίων 
(Υπολογισμός Χορηγημάτων) Νόμος του 1976. 

. 2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κει Ερμηνεία. 
μένου— 

«άγροφύλαξ» σημαίνει οιονδήποτε πρόσωπον δπερ κατά την 20ήν 
'Ιουλίου, 1974, ήτο, συμφώνως προς τάς διατάξεις του περί 'Αγρο
φυλάκων Νόμου ή οιουδήποτε έτερου Νόμου, άγροφύλαξ οίουδή κ εφ. 287. 
ποτέ χωρίου ή συμπλέγματος χωρίων κειμένου εντός περιοχής 5αοΰΐ96ΐ 
της Δημοκρατίας ήτις δεν ελέγχεται ύπό τών δυνάμεων ασφαλείας Α6 το" ^69. 
της Δημοκρατίας* i09™cn973. 

«δημοτικός υπάλληλος ή εργάτης» σημαίνει οιονδήποτε πρόσω
πον δπερ κατά τήν 20ήν 'Ιουλίου, 1974, ήτο υπάλληλος ή τακτι
κός εργάτης Δήμου οιασδήποτε πόλεως κειμένης εντός περιοχής 
τής Δημοκρατίας ήτις δεν ελέγχεται ύπό τών δυνάμεων ασφαλείας 
τής Δημοκρατίας' 

«μισθός» σημαίνει— 
(α) δσον άφορα αγροφύλακα, τον μισθόν αύτοΟ κατά τήν 20ήν 

'Ιουλίου, 1974" 
(β) δσον άφορα δημοτικόν ύπάλληλον, τον βασικόν μισθόν αύτου 

κατά τήν 20ήν 'Ιουλίου, 1974, καί, εις περίπτωσιν καθ' ην 
οδτος κατά τήν 20ήν 'Ιουλίου, 1974, ελάμβανε και τιμα
ριθμικόν επίδομα περιλαμβάνει το τοιούτον τιμαριθμικόν 
επίδομα ή μέρος τούτου εάν, συμφώνως προς τους Kocvovi
σμούς τοϋ Δήμου εις τον όποιον υπηρετεί, το έν λόγω επί
δομα ή μέρος τούτου, αναλόγως τής περιπτώσεως, άπετέλει, 
κατά τήν ρτ^θεΐσαν ήμερομηνίαν, συντάξιμους άπολαβάς' 

(γ) δσον άφορα δημοτικόν έργάτην, πάσας τάς άπολαβάς αύτου 
κατά τήν 20ήν 'Ιουλίου, 1974' 

«οι Κανονισμοί» σημαίνει πάντας τους υφισταμένους περί Συν
τάξεων καί Χορηγημάτων Κανονισμούς ή ετέρους κανονισμούς 
αναφερομένους ε'ις συντάξεις, χορηγήματα ή φιλοδωρήματα δημο
τικών υπαλλήλων ή εργατών Δήμου οιασδήποτε πόλεως κειμένης 
εντός περιοχής τής^ Δημοκρατίας μή ελεγχομένης ύπό τών δυνά
μεων ασφαλείας τής Δημοκρατίας. 
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'Υπολογισμός 
συντάξεων, 
χορηγημάτων 
κα φιλοδω
ρημάτων 
υπαλλήλων 
καΐεργατών 
ώρισμένων 
Δήμων. 

'Υπολογισμός 
χορηίγημάτων 
αγροφυλάκων 
ώρκτμένων 
χωρίων. 
Κεφ. 287 

!5τοΰ 1961 
46τοϋ 1969 
2 7 τ ο ϋ 1 9 7 2 

109τοϋ 1973. 

3. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων των Κανονισμών, οιαδήποτε σύν
ταξις χορηγηθείσα ή χορηγούμενη, ή χορήγημα ή φιλοδώρημα χορη
γηθέν ή χορηγούμενον, εις οιονδήποτε δημοτικόν ύπάλληλον ή έρ
γάτην επί τη άφυπηρετήσει αύτου κατά ή μετά την 20ήν 'Ιουλίου, 
1974, υπολογίζεται ώς έάν,ό μισθός αύτου ήτο από της 20ης Ιουλίου, 
1974 μέχρι της άφυπηρετήσεώς του ό αυτός ώς κατά την 20ήν 'Ιου
λίου, 1974, και 'εν περιπτώσει καθ' ην οδτος άπό της 20ης 'Ιουλίου. 
1974, θά έδικαιουτο, ύπό όμαλάς περιστάσεις, εις προσαύξησιν του 
μισθού του, όμοΰ μετά της τοιαύτης προσαυξήσεως. 

4. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 21 του περί 'Αγρο
φυλάκων Νόμου, οιονδήποτε χορήγημα χορηγηθέν ή χορηγούμενον 
εις οιονδήποτε αγροφύλακα έπί τη άφυπηρετήσει αύτου κατά ή μετά 
την 20ήν 'Ιουλίου, 1974, υπολογίζεται ώς εάν ό μισθός αύτοΟ ήτο 
άπό της 20ης 'Ιουλίου, 1974 μέχρι της άφυπηρετήσεώς του δ αυτός 
ώς κατά την 20ήν 'Ιουλίου, 1974. 


