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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟ Υ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ
υπ Άρ. 994 τής 23ης ΦΕΒΡΟ ΥΑΡΙΟ Υ 1973
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος τοΰ 1973 εκδί δεται διά δημοσιεύσεως
εις την έπί σημον εφημερί δα της Κυπριακής Δημοκρατί ας συμφώνως τω "Αρ
θρω 52 τοΰ Συντάγματος.
'Αριθμός 4 τοΰ 1973
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝ
ΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ.
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Αυξήσεως Συντάξεων Συνοπτικός
τ1τλο<:
Νόμος τοΰ 1973.
·
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπττ) διά Ερμηνεία,
φόρος έννοια—
«δημόσιος υπάλληλος» περιλαμβάνει καΐ τά μέλη της 'Αστυνο
μικής Δυνάμεως και τής Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας καΐ μονίμους
αξιωματικούς τοΰ Κυπριακού Στρατού"
«διδάσκαλος» έχει τήν εις τόν δρον τοΰτον άποδιδομένην έννοιαν
ύπό τοΰ άρθρου
45 τοΰ περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμου' Κεφ. 166.
Γ
'

21 τοΰ 1959
19 τοΟ 1967
5το01968
62 τοΰ 1968
69 τοΰ 1970
20το0 1971.
•Ελλ. Κοιν. Μ.
7 τοΟ 1962
14το0 1962
16το01962
7το01963
11 το01963
1 το01964
12το01964.

«έξειδικευθεϊσα σΰνταξις» σημαίνει σύνταξιν πληρωτέαν δυνάμει
οίουδήποτε τών Νόμων τών εκτιθεμένων είς τόν Πίνακα"
Πίνας.
«καθηγητής» έχει τήν εις τόν δρον τοΰτον άποδιδομένην έννοιαν 56τοθΐ967
ύπό τοΰ άρθρου 2 τώ ν περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμων του 1967 ^ J J J W
εως 1971·
(57)
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Κεφ. 311 :
Πίνας.
Επίσημος
ΈφημερΙς
της Δημο
κρατίας :
Παράρτημα
3ον :
8 12.1961.
Πίναξ τοϋ Ν.
9το01967
1 8 τ ο 0 1967
9 τοϋ 1971.
'Επίσημος
ΈφημερΙς
της Δημο
κρατίας :
Παράρτημα
3ον :
8.9.1967.
Κεφ. 166.
21 τοϋ 1959
19 τοΟ 1967
5 τοϋ 1968
62 τοΟ 1968
6 9 τοΟ 1970
2 0 τ ο 0 1971.
•Ελλ. Κοιν. Ν.
7 τοΟ 1962
14το01962
16το01962
7 τοΟ 1963
11 TO01963
1TO01964
1 2 τ ο 0 1964
5Λ τοΟ 1967
1 TO0T970
19το0ί971.

eSnSS nJo^S?*

συνταξΐ0υ

Χ°υ δ^οοίοο ύπουλου,

Κυβέρνησιν της Κύπρου, άλλα δέν περιλαμβάνει
( a )

Κ

ή

« 5 2 ? n . * t 2 2 S r e 1 οίονδη™τε ποσόν, πληρωτέον
«λλως η διά περιοδίκων πληρωμών, και ώς έκ τούίου αϊ

59

Ν. 4/73

διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου δέν έχουν ίσχύν έν σχέσει προς
οιανδήποτε σύνταξιν ήτις μετετράπη εις έφ' άπαξ πληρωμήν,
εις περίπτωσιν δέ καθ" ήν μέρος οιασδήποτε συντάξεως μετε
τράπη εις έφ' άπαξ πληρωμήν αί τοιαϋται διατάξεις δέν
ισχύουν έν σχέσει προς τό μέρος τοΰτο της τοιαύτης συντά
ξεως* καΐ
(β) οιονδήποτε προσωρινόν χορήγημα επί της συντάξεως.
3 .  ( 1 ) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε των έν τω Πίνακι A(*J £«
αναφερομένων Νόμων ή οίουδήποτε έτερου Νόμου και τηρουμένων « J J g *
τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (2) —
(α) εις περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε συνταξιούχος άφυπηρέ
τησε πρό της 1ης Μαρτίου 1972 και λαμβάνει έξειδικευθεΐσαν
σύνταξιν υπαλλήλου, ή τοιαύτη έξειδικευθεΐσα σύνταξις, ως
τυχόν ηύξήθη δυνάμει τών περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμων 13™0 1961
του 1961, του 1968 και τοΰ 1969, αυξάνεται
^ΙτοοΙθΙΙ.
(i) από της 1ης Μαρτίου 1972 μέχρι της 28ης Φεβρουαρίου
1973, αμφοτέρων τώ ν ημερομηνιών περιλαμβανομένων,
διά ποσοΰ ίσου προς δώδεκα έπί τοις εκατόν της τοι
αύτης συντάξεως
(Π) από της 1ης Μαρτίου 1973 διά ποσοΰ ίσου προς δεκαεξ
έπί τοις εκατόν έ ν συνόλω της τοιαύτης συντάξεως,
ήτοι περιλαμβανομένης καί της έν ύποπαραγράφω (ί)
αυξήσεως έκ δώδεκα έπί τοις εκατόν
(β) είς περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε συνταξιούχος άφυπηρέ
τησε μεταξύ της 1ης Μαρτίου 1972 καί της ημερομηνίας
δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω έφημερίδι
της Δημοκρατίας, καί λαμβάνει έξειδικευθεΐσσν σύνταξιν
υπαλλήλου ή είς περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε δημόσιος
ύπάλληλος'άφυπηρετήση μετά τήν ήμερομηνίαν δημοσιεύσεως
τοΰ παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρα
τίας άλλα πρό της 1ης Μαρτίου 1973 και χορηγηθή είς αυτόν
έξειδικευθεΐσα σύνταξις υπαλλήλου, ή τοιαύτη συνταξις
αυξάνεται άπό της 1ης Μαρτίου 1973 διά ποσοΰ Τσου προς
τέσσαρα έπί τοΐς εκατόν της τοιαύτης συντάξεως :
Νοείται δτι είς περίπτωσιν συνταξιούχου—
(Ϊ) ό όποιος άφυπηρέτησε δυνάμει τών διατάξεων τών περί Άπο 52 τοθΐ962
ζημιώσεως Δικαιούχων Υπαλλήλων Νόμω ν τοΰ 1962, ή
68τοθΐ962.
(u) τοΰ όποιου αί ύπηρεσίαι έτερματίσθησαν δυνάμει της παρα
νοάφου (στ ) τοΰ άρθρου 6 τοΰ περί Συντάξεων Νόμου,
κεφ. ΜΙ.
ν
'" ~
'
17 τοΰ I960
καί ό όποιος μετά ταΰτα ύπηρέτησεν άνευ διακοπής είς θέσιν ήτις 9 ΤΟ01967
είναι συ"αξ?μομς δυνάμει οΙοΤήπο'τε Νόμου, αί ως άνω αυξήσεις θά 1801967
άρχίσωσι νά καταβάλλωνται ως ακολούθως :
ιΐ9τοθΐ96β
(α) Έ ά ν ό τοιούτος συνταξιούχος άφυπηρέτησε τελικώς πρό της
9τοθΐ»7ΐ.
1ης Μαρτίου 1972 καί λαμβάνει έξειδικευθεΐσσν σύνταξιν
υπαλλήλου, επιπροσθέτως προς τήν σύνταξιν τήν χορηνη
θεΐσαν είς αυτόν εις έκατέραν τών περιπτώσεων των ανα
φερομένων είς τάς παραγράφους (i) καί (ii) της παρούσης
επιφυλάξεως θά καταβάλλωνται είς αυτόν άμφότεραι αϊ
αυξήσεις αί άναφερόμεναι είς τήν παράγραφον (α) του πα
ρόντος εδαφίου έπί τ ώ ν δύο συντάξεων του ώς αύται τυχόν
ζύξήθησαν δυνάμει τών πε^ί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμων , » ; * » · '
τοΰ 1961, τοΰ 1968 καί τοΰ 1969"
36τοϋΐ969.
(&) Έ ά ν ό τοιούτος συνταξιούχος άφυπηρέτησε τελικώς μεταξύ
της 1ης Μαρτίου 1972 καί της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του
παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας,
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13τοϋ1961
128 τοΰ 1968
36 τοΰ 1969

Κεφ. 3 1 1 .
Π(ναξ.
'Επίσημος
ΈφημερΙς
της Δημο
κρατίας :
Παράρτημα
3ον :
8.12.1961.
Πίνας τοΟ Ν.
9 τοϋ 1967
18 τοΟ 1967
9το01971.
"Επίσημος
"ΕφημερΙς
της Δημο
κρατίας :
Παράρτημα
3ον :
8.9.1967.
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αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, και λαμ
δανει έξειδικευθεΐσαν σύνταξιν, ή έάν άφυπηρετήση τελικώς
μετά την ήμερομηνίαν δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος'Νόμου έν
τη έπισημφ έφημερίδι της Δημοκρατίας άλλα πρό της 1ης
Μαρτίου 1973, και χορηγηθη εις αυτόν έξειδικευθεϊσα σύν
ταξις, θα καταβάλλωνται εις αύτόν—
(αα) έπί τής συντάξεως της χορηγηθείσης εις αύτό ν εις
εκατέραν των περιπτώσεων τών αναφερομένων εις τάς
παραγράφους (i) και (ϋ) της παρούσης επιφυλάξεως
ως αυτή τυχόν ηύξήθη δυνάμει τώ ν περί Αυξήσεως
Συντάξεων Νόμων τοΰ 1961, τοΰ 1968 και τοΰ 1969
αυξηυις—
(i) έκ δώδεκα έπι τοϊς εκατόν άπό της ήμερομη
νίας της τελικής άφυπηρετήσεώς του, και
(Π) έκ δεκαέξ έπι τοις εκατόν έν συνόλω, ήτοι περι
λαμβανομένης και τής έν ύποπαράγράφω (ί)
αυξήσεως έκ δώδεκα έπι τοις εκατόν άπό τής
1ης Μαρτίου 1973" και
( β β ) έ π ί τής έξειδικευθείσης συντάξεως τής χορηγηθείσης
ή χορηγηθησομένης εις αύτόν έπί τή τελική άφυπη
ρετησει του, ή αΰξησις ή αναφερομένη εις την παρά
γραφον (β) τοΰ παρόντος εδαφίου άπό τής ημερο
μηνίας τής τελικής άφυπηρετήσεώς του ή άπό τής 1ης
Μαρτίου 1973, οιαδήποτε τών ημερομηνιών τούτων θά
είναι μεταγενέστερα :
Νοείται περαιτέρω δτι αί έν τή ά\ <ν> επιφυλάξει ανα
φερόμενοι αυξήσεις, όμοΰ μετά τοΰ συνόλου τών συν
τάξεων οιουδήποτε τοιούτου συνταξιούχου δστις άφυ
πηρέτησε τελικώς μετά τή ν 29η ν Φεβρουαρίου 1972
δέν θά ύπερβαίνωσι τό σύνολον τής συντάξεως εις τήν
οποίαν οδτος θά έδικαιοΰτο έάν είχε συνεχίσει νά
υπηρέτη μέχρι τής τελικής άφυπηρετήσεώς του και ή
συνταξίς του εΐχεν ύπολογισθή έπϊ τοΰ συνόλου τής
υπηρεσίας του και έπί τή βάσει τοΰ μισθοΰ τον όποιον
ελάμβανε κατά τήν ήμερομηνίαν της τελικής άφυπη
ρετήσεώς του.
(2) Έ ν περιπτώσει καθ' ήν συνταξιούχος λαμβάνει οιανδήποτε σύν
ταξιν υπάλληλου δι' ύπηρεσίαν παρασχεθεΐσαν μερικώς είς τήν Κυ
βέρνησίν τής Κύπρου και μερικώς είς οιανδήποτε έκ τών έν τοις Κα
νονισμοΐς καθωρισμένων Κυβερνήσεων, αί ύπό τών διατάξεων τοΰ
εδαφίου (1) παρεχόμενοι αυξήσεις συντάξεως Ίσχύουν μόνον ανα
φορικούς προς τήν είς τήν Κυβέρνησιν τής Κύπρου παρασχεθεΐσαν ύπη
ρεσίαν. Διά τους σκοπούς τοΰ1 παρόντος εδαφίου ό δρος «καθωρισμέ
ναι Κυβερνήσεις» σημαίνει τάς έν τω Κανονισμώ 8 τών περί Συντά
ξεων Κανονισμών και έν τω Πινάκι αύτώ ν καθοριζομένας και άναφε
ρομένας Κυβερνήσεις.
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4. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε τώνέν τω Πινάκι άναφε A K g ^
ρομένων Νόμων ή οιουδήποτε έτερου Νόμου
εξαρτωμένων.
iUnJ ία) (0 είζ περίπτωσιν καθ" ην οιοσδήποτε δημόσιος ΰπάλλη
λος ή διδάσκαλος άφυπηρετήσας έπί συντάξει πρό της
1ης Μαρτίου 1972 απεβίωσε μεταξύ της 1ης Απριλίου
1967 και της 29ης Φεβρουαρίου 1972, αμφοτέρων των
ημερομηνιών περιλαμβανομένων, και εχορηγηϋη εις
τους εξαρτώμενους αύτοΰ σύνταξις εξαρτωμένων η
(U) εις περίπτωσιν καθ' ην οιοσδήποτε καθηγητής άφσιτη
1
' ρετήσας έπί συντάξει πρό της 1ης Μαρτίου 19/2 απε
βίωσε μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 1967 και της 29ης
Φεβρουαρίου 1972, αμφοτέρων των ημερομηνιών περι
λαμβανομένων, και έχορηγήθη εις τους εξαρτώμενους
αύτοΰ σύνταξις εξαρτωμένων ή
(Β) εις περίπτωσιν καθ' ή ν οίοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος ή
διδάσκαλος άπεβίωσεν Βν υπηρεσία μεταξύ της 1ης Λπρι
λίου 1967'και της 29ης Φεβρουαρίου 1972, αμφοτέρων των
ημερομηνιών περιλαμβανομένων, και έχορηγήθη εις τους
εξαρτώμενους αύτοΰ σύνταξις εξαρτωμένων ή
ίνϊ είς περίπτωσιν καθ' ήν οίοσδήποτε καθηγητής άπεβίωσεν έν
(Ύ)
υπηρεσία μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 1967„καί της 29ης
Φεβρουαρίου 1972, αμφοτέρων των ημερομηνιών ^ λ α μ β α 
νομένων, και έχορηγήθη είς τους εξαρτώμενους αυτού συν
ταξις εξαρτωμένων,
ή τοιαύτη σύνταξις, ώς τυχόν ηύξήθη Βυναμ* τ&ν « g * * j g £ < *
»%\%
Συντάξεων Νόμω ν τοΰ 1961, τοΰ 1968 και του 1969, αιξανεται
36χοθΐ969
(i) άπό της 1ης Μαρτίου 1972 μέχρι της 28ης **<%™Φ^
W
1973 αμφοτέρων τών ημερομηνιών περιλαμβανομένων,
διά ποσοΰ ίσου προς δώδεκα έπί τοις εκατόν της τοι
αύτης συντάξεως'
fffl άπό της 1ης Μαρτίου 1973 διά ποσοΰ ίσου προς δεκαεξ
(
° έπ° τοις εκατόν έν συνόλω τής τοιαύτης συντάξεως
ήτοι περιλαμβανομένης και τής έν υποκαραγράφω (■)
αυξήσεως έκ δώδεκα έπί τοϊς έκατον.
(2)-(α)
Είς περίπτωσιν καθ" ήν οίοσδήποτε συνταξιούχος^άφυ
(
πηρέτησεν ή άφυπηρετήση μεταξύ της 1ης Μαρτίου 1972 κα
τ3ς Ρ 2δΐς Φεβρουαρίου 1973, αμφοτέρων τω ν ήμερομην ων
περιλαμβανομένων και άπεβίωσε ν ή άποβιωση πρό της 1ης
ΜαΡρΪΓοΐ Τ973, και'έχορηγήθη ή χορηγηθή είς τους εξαρτώ
μενους αύτοΰ σύνταξις εξαρτωμένων ή
(β) είς περίπτωσιν καθ' ή ν οίοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος ή

τάξις εξαρτωμένων,
Λ τοιαύτη σύνταξις αυξάνεται άπό τής 1ης Μαρτίου 1973 διά ποσού
ίσου ΐ ρ Γ ς τέσσαρα έπί τοις εκατό* της τοιαύτης συντάξεως.
5. Οιαδήποτε «ΰξησις συντάξεως ^
ξεων.

f

«

g

*«**£

S ^ T
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ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 2)
^ Τ ά . ^ Κ ^ Ρ ^ , Δ ι ο τ ά ν μ α Γ ο έν Συμβουλίω περί Συντάξεων
ly^y και 1931, ως ταύτα έτροποποιήθησαν άπό καιροΰ εις καιρόν.
2. Ό περί Συντάξεων Νόμος.

1 β

Κεφ. 3Π.

r

1 7 του 1960
9 τοϋ 1967
18 τοϋ 1967
51 τοϋ 1968
119 τοΟ 1968
9 τοΟ 1 9 7 1 .

2ΐΦτοθ6ι6959

3

'

Ό

*£pl

Στοι

Χ ε ι ώ δ ° υ ς Εκπαιδεύσεως Νόμος.

1 9 τ ο 0 1967
5το01968
62 τοϋ 1968
6 9 τοΟ 1970
20 τοϋ 1 9 7 1 .
Έ λ λ . Κοιν. Μ.
7 τοϋ 1962
14 τοϋ 1962
16 τοϋ 1962
7 τοϋ 1963
11 τοϋ 1 9 6 3
1 το0 1964
12το01964.
Κεψ. 169
4. Αϊ διατάξεις
44 τοΰ 1959
έ< α
Ρ Ρ^ζονται δια
Έ λ λ . Κοιν. Ν.
h.
O£0D
5 TOO 1 9 6 0
^ Ν6μ°υ·
7το01962.
5

?το1)ΐ970
1 τοΟ 1970

19 τοϋ 1 9 7 1 .

5

' °1

TOpl

τοΰ περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου ώς
τοΰ άρθρου 34 (1) (y) του περί Μέσης Έκπαιδεύ-

Συντά£ εων

>

Καθηγητών Νόμοι τοΟ 1967 εως 1971.

