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Ό περί Μελών τής Δημοσίας 'Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και τής Υπη
ρεσίας Φυλακών (ΑΰΕησις τών Μισθών) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διά 
δημοσιεύοεως ε ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρώ 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 59 του 1979 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ Α Υ Ξ Η Σ Ε Ω Σ ΤΩΝ Μ Ι Σ Θ Ω Ν 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ ΙΚΗΣ 
Υ Π Ι Ι Ρ Ε Σ Ι Α Σ ΚΑΙ ΤΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ ΦΥΛΑΚΩΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς δ περί Μελών της Δήμο- Συνοπτικός 
οίας 'Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Φυλακών (Αϋ- τίτλος, 
ξησις τών Μισθών) Νόμος τοΟ 1979. 

2. Έν τώ παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Έρμη«(α. 
διάφορος έννοια— 

«δασικός μισθός μέλους της δημοσίας εκπαιδευτικής υπηρε
σίας» σημαίνει τόν μισθόν τόν όποιον τό τοιούτο μέλος δικαιού
τα ι να λάβη δάσει τής διά τήν θέσιν αύτου καθωρισμένης διά 
του Προϋπολογισμού μισθοδοτικής κλίμακος κα ι περιλαμβάνει 
τάς παραχωρηθείσας δυνάμει τών περί Δημοσίων Υπαλλήλων 
(Αϋξησις τών Μισθών) Νόμων του 1972 κα ΐ 1977 αυξήσεις είς 84 τοϋ 1972 
τους κατόχους θέσεων έν τη δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία* 56 τοϋ 1977. 

«βασικός μισθός μέλους τής υπηρεσίας φυλακών» σημαίνει τόν 
μισθόν τόν όποιον τό τοιούτο μέλος δικαιούται νά λάβη βάσει 
τής διά τήν θέσιν αύτοϋ καθορισμένης διά του Προϋπολογισμού 
μισθοδοτικής κλίμακος καΐ περιλαμβάνει τήν παραχωρηθεΐσαν 
δυνάμει του.περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αϋξηοις τών Μισθών) 
Νόμου του 1977 αϋξησιν είς τους κατόχους θέσεων έν τη υπηρεσία 56 τοϋ 1977 • 
φυλακών' 

«δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία» §χει τήν είς τόν δρον τούτον 
άποδιδομένην έννοιαν ύπό του άρθρου 2 του περί Δημοσίας 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1969* ίο τοϋ 1969. 

«θέσις» σημαίνει θέσιν έν τη δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία ή 
έν τη υπηρεσία φυλακών πλην τής θέσεως τοΟ Διδασκάλου Ραπτι
κής κα ι τής θέσεως Έκπαιδευτου* 

«μέλος» σημαίνει παν πρόσωπον κατέχον μονίμως, προσωρινώς 
ή άναπληρωματικώς οΙανδήποτε θέσιν. 

3—(1) (α) Άπό τής 1ης Ιανουαρίου, 1979 άχρι της 30ής Ιουν ίου, ΑΟξησις 
1979, αμφοτέρων τών ημερομηνιών περιλαμβανομένων, μισβώνι 
προστίθεται είς τόν βασικόν μισθόν τών μελών αΟξησις ·*

ελών
· 

έξ £ξ τοις εκατόν μέ κατώτατον ποσόν αυξήσεως £47. 
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φ ) "Από της Ι ης ' Ιουλίου, 1979 άχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 
1979, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, 
προστίθεται είς τον βασικόν μισθόν τών μελών ως 
ούτος ηύξήθη κατ* έφαρμογήν της παραγράφου (α) 
ανωτέρω, αύξησις έκ τριών τοις εκατόν (3%) μέ κατώ
τατον ποσόν αυξήσεως £25. 

(2) Λί ι ΐ ς τό εδάφιον (1) άναφερόμιναι αυξήσεις λαμβάνονται ύπ* 
6ι\ην διά τόν ύπολυνισμόν του τιμαριθμικού επιδόματος καΐ λογί
ζονται ώς συντάξιμοι άπολαβαΐ διά τους σκοπούς τών εκάστοτε έν 
ίοχόϊ νόμων τών αναφερομένων έΐς τάς συντάξεις τών μελών. 


