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"Ο περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος τοΰ 1974 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 7 του 1974 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡ1 ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΈΩΣ ΩΡΙ ΣΜΗΝΩΝ ΣΥΝ
ΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΗ 1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ!ΑΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ. 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
L· Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Αυξήσεως Συντάξεων 'Συνοπτικός 

Νόμος τοΰ 1974. τ ίτλος 

2. 'Έ,ν τω τοαρόντι Νόμω, έκτος εάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία. 
φόρος Ιννοια— 

«δημόσιος υπάλληλος» περιλαμβάνει και τά μέλη της 'Αστυνο
μικής Δυνάμεως και της Ήυρασδεστικης Υπηρεσίας και μονίμους 
αξιωματικούς τοΰ Κυπριακού Στράτου' 

«διδάσκαλος» έχει την εις τον δρον τούτον αποδιδομένη ν έννοια ν 
ώπό του άρθρου 45 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου' κ.αρ. \&&. 

21τοΰ1959 
1 9 τοΰ 1967 
5 τ ο ΰ 1 9 6 8 

62 τοΰ 1;968 
69 τοΰ 1.970 
20 τοΰ 1971 
67τοΰ 1973. 
'Ελληνικοί 
Ι οινστικοι 
Νόμοι: 
7 τοΰ19&2 

1 4 τ ο ΰ 1 9 6 2 
I 6 τοΰ 1962 

7τό0 1963 
I I τοΰ1963 

1 τοΰ 1964 
1 2 τ ο ΰ Ί 9 6 4 . 

«έξειδικευθεΐσα σύνταξις» σημαίνει σύνταξιν πληρωτέαν δυνάμει 
οιουδήποτε των έν τω Πίνακι αναφερομένων Νόμων" Πίναξ. 

«καθηγητής» έχει τήν είς τον δρον τούτον άποδιδομένην εννοιαν 56τοϋΐ967 
Οπό του* άρθρου 2 των περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμων τοϋ ΐτο6ΐ97Ό 
1967 Ιως 1973· IV^llll 

^ 66 του 1973. 
«Κυδ'έρνησις της Κύπρου» έν σχέσει προς οιανδήποτε περίοδον 

μέχρι της 15ης Αυγούστου 1960, περιλαμβανομένης, σημαίνει τήν 
Κυέέρνησιν της 'Αποικίας της Κύπρου και έν σχέσει προς οιανδή
ποτε περίοδον μετά τήν ρηθεΐσαν ήμερομηνίαν σημαίνει τήν Κυ
βέρνησα/ της Δημοκρατίας' 
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Κ € φ.311 : 
Πίναξ.. 
"Επίσημος 
Έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8.12 .1961. 
Πίναξ 
τοϋ Νόμου 

9τοϋ 1967 
1 8 τ ο ΰ 1 9 6 7 

9 τοΰ 1971. 
' Επίσημος 
•Εφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8.9.1967. 
Κεφ. 166. 
21 τοΰ 1959 
19 τον 1967 

5 τοϋ Τ 968 
62 τοϋ .1968 
69 τοΰ 1970 
20 τοΰ 1971 
67 τοϋ 1973. 
" Ελληνικοί 
Κοινοτικοί 
Νόμοι : 

7 τοΰ 1962 
14 τοΰ 196 2 
16 τοΰ 1962 

7 τοΰ 1963 
11 τοΰ 1963 

1 τοΰ 1964 
12 τοΰ 1964. 
56 τοΰ 1967 

Ι τοΰ 1970 
1 9 τ ο ΰ 1 9 7 1 
6 6 τ ο 3 Ι 5 7 3 . 

«πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής» σημαίνει πρόσωπον γεννηθέν 
εν Κύπρω καθ* δν χρόνον οι γονείς αύτοΰ εΐχον την συνήβη αάτών 
διαμονήν εν Κύπρω και περιλαμβάνει παν πρόσωπον καταγόμενον 
έξ άρρενογονίας έκ τοιούτου προσώπου" 

«συνταξιούχος» σημαίνει πολίτην της Δημοκρατίας τής Κύπρου 
ή πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής προς τον όποιον εχορηγήθη 
σύνταξις δυνάμει οιουδήποτε τών εν τω Πίνακι αναφερομένων 
Νόμων 

«σύνταξις αναπηρίας» σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένην δυνά
μει τής ποςραγράφου (1) (ii) ή (2) του Κανονισμού 27 τών περί 
Συντάξεων Κανονισμών, ή δυνάμει της παραγράφου (ii) τοΰ εδα
φίου (Τ) του άρθρου 55 του περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως 
Νόμου, ή δυνάμει τής παραγράφου (ii) τοΰ εδαφίου (Ι) του άρθρου 
12 τών περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμων του 1967 εως 1973" 

«σύνταξις εξαρτωμένων» σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένην, 
δυνάμει οιουδήποτε Νόμου, εις τήν χήροτν, τα τέκνα ή και τους 
γονείς αποβιώσαντος συνταξιούχου, δημοσίου υπαλλήλου, διδα
σκάλου ή κοΕθηγητοΰ' 

«σύνταξις υπαλλήλου» σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένη ν εις 
άφυπηρετήσαντα δημόσιον Οπάλληλον, διδάσκαλον ή καθηγητή ν 
δυνάμει οιουδήποτε τών έν τω Πίνακι αναφερομένων Νόμων και 
περιλαμβάνει σύνταξιν αναπηρίας" 

«σύνταξις» σημαίνει οιανδήποτε έτησίαν σύνταξιν πληρωτέαν έν 
εΐδει περιοδικών πληρωμών δι' ύπηρεσίαν παρασχέθεΐσαν εις την 
Κυβέρνησιν τής Κύπρου, άλλα δεν περιλαμβάνει— 

(α) οιονδήποτε φιλοδώρημα ή οίονδήποτε ποσόν πληρωτέον 
άλλως ή δια περιοδικών πληρωμών, και ώς έκ τούτου αϊ 
διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου δεν έχουν ΐσχύν έν σχέσει 
προς οιανδήποτε σύνταξιν ήτις μετετράπη εις έφ' άπαξ πλη-
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ρωμήν, εις περίπτωσιν δε καθ5 ην μέρος οιασδήποτε συντά
ξεως μετετράπη εις έφ' άπαξ πληρωμήν ai τοιαΰται διατά
ξεις δεν ισχύουν εν σχέσει προς το μέρος τοϋτο της τοιαύτης 
συντάξεως' καΐ 

(β) οιονδήποτε προσωρινόν χορήγημα έπί της συντάξεως. 

3.— (1) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε των εν τω Πίνακι 
αναφερομένων Νόμων ή οιουδήποτε έτερου Νόμου, και τηρουμένων 
των διατάξεων του εδαφίου (2), εις περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε 
συνταξιούχος άφυπηρέτησε προ της 1ης Ιανουαρίου 1974 και λαμ
βάνει έξειδικευθεΐσαν σύνταξιν υπαλλήλου, ή τοιαύτη έξειδικευθεΐσα 
σύνταξις, ως τυχόν ηύξήθη δυνάμει των περί Αυξήσεως Συντάξεων 
Νόμων τοΰ 1961, του 1968, του 1969, του 1973 και τοΰ (Άρ. 2) 1973, 
αυξάνεται από της 1ης Ιανουαρίου 1974 δια ποσοΰ ίσου προς οκτώ 
καΐ τρία δέκατα επί τοις εκατόν (8.3%) της τοιαύτης συντάξεως. 

(2)—(α) Έν περιπτώσει καθ' ήν συνταξιούχος λαμβάνει οιανδή
ποτε σύνταξιν υπαλλήλου δι' ύπηρεσίαν παρασχεθεΐσαν μερικώς εΙς 
την Κυβέρνησιν της Κύπρου και μερικώς είς οιανδήποτε εκ τών έν 
τοις περί Συντάξεων Κανονισμοΐς καθορισμένων Κυβερνήσεων, ή 
υπό τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (1) παρεχομένη αυξησις συντάξεως 
ισχύει μόνον άναφορικώς προς την εις την Κυβέρνησιν της Κύπρου 
παρασχεθεΐσαν ύπηρεσίαν. 

(§) Δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος εδαφίου ό δρος «καθωρισμέναι 
Κυβερνήσεις» σημαίνει τάς έν τω Κανονισμώ 8 τών ττερί Συντάξεων 
Κανονισμών και έν τω Πίνακι αυτών καθοριζόμενος και άναφερο
μένας Κυβερνήσεις. 

Αϋξησις 
συντάξ ε ω ς 
υπαλλήλου.. 

13 τοϋ1961 
128 τοϋ 1968 

36 τοϋ1969 
4 τοϋ 1 973 

1 03 τοϋ 1973. 

4. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε τών έν τ·ώ Πίνακι ανα
φερομένων Νόμων ή οιουδήπιοτε ετέρου Νόμου— 

(α) εις περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος ή 
διδάσκαλος άφυπηρετήσας έπί συντάξει προ της 1ης Ιανουα
ρίου 1974 απεβίωσε μεταξύ της 1ης 'Απριλίου 1957 και της 
31ης Δεκεμβρίου 1973, αμφοτέρων τών ημερομηνιών ττερι
λαμβανομένων, και έχορηγήθη εις τους εξαρτώμενους αύτοΰ 
σύνταξις εξαρτωμένων ή 

(β) εις περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε καθηγητής άφυπηρετήσας 
έπί συντάξει προ της 1ης 'Ιανουαρίου 1974 απεβίωσε μεταξύ 
της 1ης Σεπτεμβρίου 1967 και της 31ης Δεκεμβρίου 1973, 
αμφοτέρων τών ημερομηνιών περιλαμβανομένων, και έχορη
γήθη ε'ις τους εξαρτώμενους αύτοΰ σύνταξις εξαρτωμένων' ή 

(γ) είς περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος ή 
διδάσκαλος άπεβίωσεν έν υπηρεσία μεταξύ της 1ης 'Απριλίου 
1967 και της 31ης Δεκεμβρίου 1973, αμφοτέρων τών ημε
ρομηνιών περιλαμβανομένων, και έχορηγήθη είς τους εξαρ
τώμενους αύτοΰ σύνταξις εξαρτωμένων ή 

(δ) εις περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε καθηγητής άπεβίωσεν 
έν υπηρεσία μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 1967 και της 31ης 
Δεκεμβρίου 1973, αμφοτέρων τών ημερομηνιών περιλαμβα
νομένων, και έχορηγήθη εις τους εξαρτώμενους αύτοΰ σύν
ταξις εξαρτωμένων, 

Κεφ. 311 .: 
Πίναξ. 
'Επίσημος 
Έψημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8 . 1 2 . 1 9 6 1 . 
Πίναξ 
τοϋ Νόμου 

9 τοϋ 1967 
1 8 τοϋ 1 967 

9 τ ο ϋ 1 9 7 1 . 
Επίσημος 
Έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8.9.1967. 

Αΰςησις 
συντάςεως 
έςαρτωμένων. 
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ή τοιαύτη σύνταξις, ώς. τυχόν ηύξήθη δυνάμει των περί Αυξήσεως 
128 τοϋ 1968 Σ υ ν τ ά ^ ε ω ν Νόμων τοΰ 1961, του 1968, τοΰ 1969, του 1973 και του 
36τοθΐ969 (Άρ. 2) 1973, αυξάνεται από της 1ης Ιανουαρίου 1974 δια ποσοΰ 
4το6ΐ973 ίσου προς οκτώ και τρία δέκατα επί τοις εκατόν (83%) της τοι-

103 τοϋ 1973. αύτης συντάξεως. 

Ι σχυς των 
αυξήσεων 
συντάξεων. 

"Εναρξις 
ισχύος. 

Κεφ. 3 1 1 . 
17 τοΰ 1960 

9 τοΰ 1967 
Τ8τσΰ 1967 
51 τοΰ 1968 

119 τοΰ 1968 
9 τοΰ 1971 

65 τοΰ 1973. 

Κεφ. 166. 
21 τοΰ 1959 
19 τοΰ 1967 

5 τοΰ 1968 
62 τοΰ Τ 968 
69 τοϋ 1970 
20 τοΰ 197 Τ 
67 τοΰ 1973. 
"Ελληνικοί 
Κοινοτικοί 
Νόμοι : 

7 τ ο ΰ 1 9 6 2 
14 τοΰ 1962 
16 τοΰ 1962 

7 τοΰ 1963 
11 τοΰ 1963 

1 τοΰ 1 964 
1 2 τ ο ΰ 1 9 6 4 . 

Κεφ. 169 
44 τοΰ 1959. 
'Ελληνικοί 
Κοινοτικοί 
Νόμοι : 

5τοΰ I960 
7 τοΰ 1962. 

56 τοΰ1967 
1 τοΰ 1970 

1 9 τ ο ΰ 1 9 7 1 
6 6 τ ο ΰ 1 9 7 3 . 

5. Οιαδήποτε αυξησις συντάξεως χορηγούμενη κατά τάς διατάξεις 
τοΰ παρόντος Νόμου λογίζεται ώς μέρος της συντάξεως δι* δλους 
τους σκοπούς οιασδήποτε εκάστοτε εν ίσχύϊ νομοθεσίας περί συν
τάξεων. 

6. Ή ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ώς άρξαμένη την Ιην 
Ιανουαρίου. 1974. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρα 2, 3 και 4) 

1. Τά περί Κύπρου Διατάγματα έν Συμβαυλίω περί Συντάξεων 
1929 και 1931, ώς ταύτα έτροποπσιήθησαν άπό καιροΟ είς καιρόν. 

2. Ό περί Συντάξεων Νόμος. 

3. Ό περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμος. 

4. Αί διατάξεις τοΰ περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμου ώς 
εφαρμόζονται δια της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 
34 του περί Μέσης 'Εκπαιδεύσεως Νόμου. 

5. Οι περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμοι του 1967 εως 1973. 


