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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 1354 της 27ης ΜΑΨΟΥ 1977 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί ΑύΕήσεως Συντάξεων Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-
φώνως τω άρθρψ 52 τοϋ Συντάγματος. 

Άρυθμός 23 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕ.ΝΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό irepi Αυξήσεως Συντά Συνοπτικός 
ξεων Νόμος του 1977. τίτλος/ 

2. *Εν τώ παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΟ κειμένου προκύπτη 'Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια — 

«δημόσιος υπάλληλος» περιλαμβάνει και τά μέλη της 'Αστυνο
μικής Δυνάμεως και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καΐ μονίμους 
αξιωματικούς τοϋ Κυπριακού Στράτου* 

«διδάσκαλος» έχει τήν είς τόν δρον τούτον άπσδιδομένην έννοιαν 
ύπό του άρθρου 45 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου* Κεφ. 166. 

21 τοϋ 1959 
1 9 τ ο ϋ 1 9 6 7 
5 τοϋ 1968 

6 2 τ ο ϋ 1 9 6 8 
69 τοϋ 1970 
20 τοϋ 1971 
67 τοϋ 1973 
41 τοϋ 1976. 
' ΕλληνιικοΙ 
Κοινοτικοί 
Νόμοι : 

7 τοϋ 1962. 
14τοϋ 1962 
1 6 τ ο ϋ 1 9 6 2 
7 τ ο ϋ 1963 

11 τοϋ 1963 
1 τοϋ 1964 

12 τοϋ 1964. 
«έξειδικευθεΐσα σύντάξις» σημαίνει σύνταξιν πληρωαέαν δυνάμει 

οιουδήποτε των έν τω Πίνακι αναφερομένων Νόμων' πίναξ. 

(555) 
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5 6 τ ο ΰ 1 9 6 7 
1 -too 1970 

19τοΰ 1971 
6 6 τ ό ΰ 1 9 7 3 
43 τοϋ 1976. 

Κεφ. 31 1. 
Πίναξ,. 
"ΕφημερΙς 
Κ υδερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
14.5.1959. 
Έιτίσημος . 
έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8.12.1961. 
Νόμος 9 τοϋ 
1967,ΠΙ\αξ. 
Νόμος 18 τοϋ 
1967,ΠΙναζ. 
Έιτίσηιμος 
έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8. 9.1967 
4.10.1968. 
Νόμος 9 τοΰ 
1971, Πίνας. 
Νόμος 42 τοϋ 
1976,Π(ναξ. 
Κεφ. 166. 
21 τοΰ 1959 
19τοΰ1967 

5 τοϋ 1968 
6 2 τ ο ΰ 1 9 6 8 
6 9 τ ο ΰ 1 9 7 0 
20 τοΰ 1971 
67 τοΰ 1973 
41 τοϋ 1976. 
"Ελληνικοί 
Κοινοτικοί 
Νόμοι : 

7 τ ο ΰ 1 9 6 2 
1 4 τ ο ΰ 1 9 6 2 
1 6 τ ο ΰ 1 9 6 2 

7 τοΰ 1963 
11 τοΰ 1963 

1 τοΰ 1964 
12 τοϋ 1964. 
5 6 τ ο ΰ 1 9 6 7 

1 τοΰ1970 
19τοΰ1971 
66 τοΰ 1973 
43 τοΰ 1976. 

«.καθηγησής» έχει την €*ις τόν δρον τοΰπχχν άπσδιδομένην £wotav 
υπό τοΰ άρθρου 2 τών περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμων του 
1967 Μως 1976* 

«Κυδέρνησις της Κύπρου» έν σχέσει προς σίοανδήποτε περίοδον 
μέχρι της 15ης Αύγουστου 1%0, περιλαμβανομένης, σηιμαίνει τήν 
Κυδέρνησιν της 'Αποικίας της Κύπρου και έν σχέσει προς οίανδή
ποτε περίοδον μετά την ρηθεΐσάν ήμερομηνίαν σηιμαίνει τήν Κυδέρ
νησιν της Δημοκρατίας" 

«πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής» σηιμαίνει πρόσωπον γεννη
θέν έν Κύπρω καθ' δν χρόνον οί γονείς αύτοΰ είχον τήν συνήθη 
αυτών διαμονήν έν Κύπρω κάί περιλαμβάνει παν πρόσωπον κατα
γόμενον έξ άρρενογονίας έκ τοιούτου προσώπου* 

«συνταξιούχος» σηιμαίνει πολίτην της Δημοκρατίας της Κύπρου 
ή πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής προς τον όποιον έχορηγήθη 
σύντταξις δυνάμει οιουδήποτε τών έν τω Πίνακι αναφερομένων 
Νόμων" 

«σύνταξις αναπηρίας» σημαίνει σύνταξιν κοπαβαλλομένην δυνά
μει τής παραγράφου (1)(ιι) ή (2) του Κανονισμού 27 τών περί 
Συντάξεων Κανονισμών, ή δυνάμει τής παραγράφου (ιι) τοΰ εδα
φίου (1) του άρθρου 55 τοΰ περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως 
Νόμου, ή δυνάμει τής παραγράφου (ιι) τουέ&αφίου (1) τοΰ άρθρου 
12 τών περί Συντάξεων Κοίθηγηίτών Νόμων τοΰ 1967 Μως 1976* 
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«σύνττσξις» εξαρτωμένων» σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένη ν, 
δυνάμει οιουδήποτε Νόμου, εις την χήραν, τά τέκνα ή καΐ τους 
γονείς αποβιώσαντος συνταξιούχου, δημοσίου υπαλλήλου, διδα
σκάλου ή καθηγητού* 

«σύνταξις υπαλλήλου» σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένη ν είς 
άφυπηρεττήσαντα δημόσιον όπάλληλον, διδάσκαλον ή καθηγητή ν 
δυνάμει οιουδήποτε των έν τω Πινάκι αναφερομένων Νόμων και 
περιλαμβάνει σύνταξιν αναπηρίας" 

«σύνταξις» σημαίνει οίανδήιπστε έΐτησίαν σύνταξιν πληρωτέαν 
έν είδει περιοδικών πληρωμών δι' ύπηρεσίαν παράσχεθεΐσαν εις 
την Κυβέρνησιν της Κύπρου, άλλα δέν περιλαμβάνει — 

(α) οιονδήποτε φιλοδώρημα ή οίονδήποτε ποσόν πληρωτέον 
άλλως ή διά περιοδικών πληρωμών, και ώς έκ τούτου αϊ 
διατάξεις του ποορόντος Νόμου δέν έχουν Ισχύν έν σχέσει 
προς οίονδήποτε σύνταξιν ήτις ιμετετράπη είς έφ' άπαξ 
πληρωμήν, είς περίπτωσιν δέ καβ' ήν μέρος οιασδήποτε 
συντάξεως μετετράπη είς έφ' άπαξ πληρωμήν αϊ τοιαυται 
διατάξεις δεν ισχύουν έν σχέσει προς τό ιμέρσς τούτο της 
τοιαύτης συντάξεως" και 

(β) οιονδήποτε προσωρινόν χαρήγημα έπι της συντάξεως. 

3.—(1) "Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε τών έν τω Πινάκι ΑΟξησις 
αναφερομένων Νόμων ή οιουδήποτε έ/τέρου Νόμου, και τηρουμένων συντάξεως 
τών διατάξεων του εδαφίου (2), είς περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε σπαλλ^λου· 
συνταξιούχος άφυπηρέτησε προ της 1ης Μαΐου, 1974 καΐ λαμβάνει n[va^ 
έξειδικευθεΐσαν σύνταξιν υπαλλήλου, ή τοιαύτη έξειδικευθεΐσα σύν
ταξις, ώς τυχόν ηύξήθη δυνάμει τών περί Αυξήσεως Συντάξεων 
Νόμων τοΟ 1961, του 1968, του 1969, τοΟ 1973, του ('Αρ. 2) 1973 ΐ3τοϋΐ96ΐ 
και του 1974 αυξάνεται άπό της 1ης 'Ιανουαρίου, 1977 διά ποσού 128 τοΰ 1968 
ίσου προς δέκα έιπί τοΐς εκατόν (10%) της τοιαύτης συντάξεως, 34TOi973 
ή δέ οϋτω ηύξημένη σύνταξις αυξάνεται άπό της 1ης 'Οκτωβρίου, 103 τοΰ 1973 
1977 διά ποσού ίσου προς εννέα έπί τοΐς εκατόν (9%) αύτης. 7 τοΰ 1974. 

(2) —(α) Έ ν περιπτώσει καθ' ήν συνταξιούχος λαμβάνει οιανδή
ποτε σύνταξιν υπαλλήλου δι' ύπηρεσίαν παρασχεβεΐσαν μερικώς εις 
την Κυβέρνησιν της Κύπρου <κάΙ μερικώς είς οιανδήποτε έκ τών έν 
τοΐς περί Συντάξεων Κανονισμοΐς καθωρισμένων Κυβερνήσεων, ή κ 3 ] ] 
ύπό τών διατάξεων τοΰ ί&αφίχχ) (1) παρεχομένη αϋξησις συντάξεως πΐν»ζ. 
ισχύει μόνον άναφσρυκώς προς τήν είς τήν Κυβέρνησιν της Κύπρου "Εφημερίς 
παρασχεθεΐσαν ύπηρεσίαν. κυβερνήσεως, 

1 Λ " Παράρτημα 
(β) Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ό δρος «καθωρισμέ Τρίτον : 

ναι Κυβερνήσεις» σημαίνει τάς έν τω Κανονισμώ 8 τών περί Συντά 14.5.,1959. 
ξεων Κανονισμών και έν τώ Πινάκι αυτών καθαριζσμένας και άνα 'Επίσημος 
φερομένας Κυβερνήσεις. ' * ^ μ α 

Τρίτον : 
8,12.1961. 
Νάμος 9 τοΰ 
1967,Π[ναιξ. 
Νάμος 18 τοΰ 
1967,Π'ναζ. 
Επίσημος 
έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8. 9.1967 
4.10.1968. 
Νόμος 9 τοΰ 
1971,ΠΙναξ. 
Νόμος 42 
τοΰ 1976, 
ΠΙναξ. 
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4. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε των έν τώ Πινάκι Λϋί,ησις 

ί ί ^ ΐ ί Ξ ω ν «να<)>ερομένα>ν Νόμων ή οιουδήποτε έτερου Νόμου 
niwrf., (oc) είς περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος f\ 

13 του 1961 
128τοΰ1968 
36 τοΰ 1969 

4το0 1973 
103τοΰ 1973 

7τοΰ1974. 

'Απριλίου 1974, αμφοτέρων των ήιμιειροιμηνιών περιλαμβανο
μένων, και έχορηγήθη είς τους εξαρτώμενους αύτου σύντα
ξις εξαρτωμένων, η* 

(β) ε ίς περίπτωσιν καθ' fyv οίασδήποτιε καθηγητής άφυπηρετήσας 
ιέπΐ συντάξει πρό της Ίης Μαΐου, 1974, απεβίωσε μεταξύ 
της 1ης Σεπτεμβρίου, 1967 καΐ της 30ης 'Απριλίου, 1974, 
αμφοτέρων των ημερομηνιών πβριλαμβση/αμένων, και έχορη
γήθη €ίς τους εξαρτώμενους αύτου σύνταξις εξαρτωμένων, ή 

(γ) είς περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος ή 
διδάσκαλος άπεβίωσεν έν υπηρεσία μεταξύ της 1ης "Απρι
λίου, 1967 καΐ της 30ης 'Απριλίου, 1974, αμφοτέρων των ημε
ρομηνιών περιλαμβανομένων, καί έχαρηγήθη είς τους εξαρ
τώμενους αύτου 'σύνταξις εξαρτωμένων, ή 

(δ) είς περίπτωσιν καθ
1 Υ\ν οΙοσδήποτε καθηγητής άπεβίωσεν έν 

υπηρεσία μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου, 1967 καί της 30ης 
'Απριλίου, 1974, αμφοτέρων τών ημερομηνιών περιλαμβα
νομένων, καί έχορηγήθη ειΐς τους έξαρτωμέινους αύτου σύν
ιταξις εξαρτωμένων, 

ή τοιαύτη σύνταξις, ώς τυχόν ηύξήθη δυνάμει τών περί Αυξήσεως 
Συντάξεων Νόμων του 1961, του 1968, του 1969, του 1973, του ( Ά ρ . 
2) 1973 κα ι του 1974, αυξάνεται άπό της 1ης Ιανουαρίου, 1977 διά 
ποσού ίσου προς δέκα επί τοις εκατόν (10%) της τοιαύτης συντά
ξεως, ή δέ οϋτω ηύξημένη σύνταξις αυξάνεται άπό της 1ης 'Οκτω
βρίου, 1977, διά ποσού ίσου προς εννέα επί τοις εκατόν (9%) αύτης. 

' 1 σχύς τών 
αυξήσεων 
συντάξεων. 

5. Οιαδήποτε αύξησις συντάξεως χορηγούμενη κατά τάς διατά
ξεις του παρόντος Νόμου λογίζεται ώς μέρος της συντάξεως δι ' 
δλους τους σκοπούς οιασδήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ νομοθεσίας περί 
συντάξεων. 

"Εναρξις 
ισχύος. 

6. Ή Ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζετα ι ώς άρξαμένη την Ιην 
Ιανουαρίου, 1977. 

Κεφ.311. 
17 τοΰ 1960 
9 του 1967 

1 8 τ ο ΰ 1 9 6 7 
51 τοΰ 1968 

119τοΰ1968 
,9 τοΰ 1971 

65τοΰ 1973 
42τοΰ1976. 

Π 1 Ν Α Ξ 

("Αρθρα 2, 3 καί 4) 

1. Τά περί Κύπρου Διατάγματα έν Συμβουλίω περί Συντάξεων 
1929 και 1931, ώς τσΰτ<χ έτροποποιήθησαν άπό καιρού είς καιρόν. 

2. Ό περί Συντάξεων Νόμος. 
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3. Ό περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμος. Κεφ. 1 
21 τοΰ 
19 τοΰ 

5 του 
62 τοϋ 
69 τοΟ 
20 τοΰ 
67 του 
41 τοϋ 
"Ελλην 
Κοινοτ 
Νόμοι 
7 τοϋ 

14 τοΰ 
16 του 

7 τοΰ 
11 τοΰ 

1 τοΰ 
1 2 τοΰ 

66. 
1959 
1967 
1963 
1968 
19 70 
19 7 1 
1973 
1976. 
ικοί 
ικοί 

1962 
1962 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964. 

4. Αϊ διατάξεις τοϋ περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου ώς Κεφ. 169. 
εφαρμόζονται δια της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου ^xx^iKof9' 
34 τοΰ περί Μέσης 'Εκπαιδεύσεως Νόμου. 

5. Οι περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμοι του 1967 εως 1976. 

Κοινοτικοί 
Νόμοι : 
5 τοϋ 1960 
7 τοΰ 1962. 

5 6 τ ο ϋ 1 9 6 7 
1 τοϋ1970 

1 9 τ ο ΰ 1 9 7 1 
66 τοϋ 1973 
43 τοΰ 1976. 


