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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ 'Αρ. 1396 της 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Αναθεωρήσεως τής Μισθοδοσίας και 'Επιδομάτων τοΰ Νοση
λευτικού Προσωπικού (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 62 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 
Μ1ΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΚΑΙ 1973 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό -παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Αναθεωρήσεως της Σσνστττικός 

Μισθοδοσίας και * Επιδομάτων του Νοσηλευτικού Προσωπικού (Τρο- τίτλος, 
ποποιητικός) Νόμος του 1977 καΐ θά άναγινώσκηται όμοΟ μετά των 
περί 'Αναθεωρήσεως της Μισθοδοσίας και Επιδομάτων του Νοση
λευτικού Προσωπικού Νόμων του 1969 καΐ 1973 (έν τοις εφεξής 63τοθΐ969 
αναφερομένων ώς «ό (δασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και δ 40 τοϋ 1973. 
παρών Νόμος θά αναφέρονται όμου ώς οί περί "Αναθεωρήσεως της 
Μισθοδοσίας καΐ 'Επιδομάτων του Νοσηλευτικού" Προσωπικού Νόμοι 
του 1969 έως 1977. 

2. Τό Μέρος Ι Ι του Τρίτου Πίνακος του βασικού νόμου τρόπο Τροπτοποίησις 
ποιείται ώς ακολούθως : τοΟΜέρουςίι 

τοϋ Τρίτου 
(α) Διά της έκ των κάτωθεν των λέξεων «Τετάρτη Στήλη» πΐ\«κος 

διαγραφής των λέξεων «και εφεξής» και της άντικαταστά too βασικού 
σεώς των διά τής λέξεως και των αριθμών «μέχρι 31.3.1977». vb^ou-

(β) Διά τής προσθήκης, έναντι των υφισταμένων τεσσάρων 
στηλών, των ακολούθων τριών νέων στηλών: 

«Πέμπτη Στήλη "Εκτη Στήλη Έβδομη Στήλη 
Άπό 1.4.1977 'Από 1.3.1978 'Από 1.7.1978 
μέχρι 28.2.78 μέχΡ1 30.6.78 και εφεξής 

£ ετησίως £ ετησίως £ ετησίως 
101 106 110 
119 124 130 
134 140 146 
180 188 196» 

(1157) 
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σήμερον. 

"Εναρξ ις 
ισχύος. 

3. Τά εις την τετάρτην στήλην τοΰ Μέρους Ι ! τοΰ Τρίτου Πίνακος 
του δασικού νόμου πληρωτέα ποσά προς τό κράτος, δια την ύπ' αυτού 
παροχήν διατροφής ή διατροφής και διαμονής εις τους κατόχους 
δημοσίων θέσεων τοΰ νοσηλευτικού" προσωπικού, αντικαθίστανται, 
από τής 1ης 'Απριλίου, 1977, διά των εις τήν πέμπτην στήλην του 
είρημένου Μέρους 'εκτιθεμένων ποσών, τ ά δέ εις τήν εκτην καΐ έδδό
μην στήληιν έικτιθέιμεινα ποίσά θά άντυκαταστήσωσι τά ε'ίς τήν πέμπτην 
και εκτην στήλην αύτου, αντιστοίχως, εκτιθέμενα ποσά από τής 1ης 
Μαρτίου, 1976 καΐ τής 1ης Ιουλ ίου , 1978, αντιστοίχως. 

4. Τά ύπό των κατόχων δημοσίων θέσεων τοΰ νοσηλευτικού προσω
πικού πληρωτέα εις τό κράτος συμφώνως προς τήν πέμπτην στήλην 
τοΰ Μέρους 11 τσΰ Τρίτου Πίνακος ποσά άναφορικώς προς τό χρο
νικόν διάστημα άπό 1ης 'Απριλίου, 1977, μέχρι τής δημοσιεύσεως 
τοΰ παρόντος Νόμου ·έν τή επισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, ή 
προς οιονδήποτε μέρος τοΰ χρονικού τούτου διαστήματος έν σχέσει 
προς τό όποιον τοιαύτα ποσά ήσαν πληρωτέα ύπ' αυτών, αφαιρου
μένων των ποσών τά όποια κατεβλήθησαν ήδη ύπ' αυτών διά τό αντί
στοιχον χρονικόν διάστημα συ>μφώνως προς τήν τετάρτην στήλην τοΰ 
είρηιμένου Μέρους 11 τοΰ Τρίτου Πίνακος, καταβάλλονται πάραυτα 
ύπ' αυτών είς τό κράτος ή άφαιροΰνται ύπό τοΰ κράτους έκ τοΰ εις 
αυτούς καταβλητέου ή καταδληθησομένου επιδόματος διατροφής ή, 
αναλόγως τής περιπτώσεως, επιδόματος διατροφής και διαμονής. 

5. Ή ισχύς τών άρθρων 2 και 3 τοΰ παρόντος Νόμου λογίζεται 
ώς άρξαμένη τήν Ιην Απριλίου, 1977, τοΰ δέ άρθρου 4 άρχεται άπό 
τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος Νόμου έν τή επι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Έτυπώθη έν τψ Τυπογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


