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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ/Αρ. 1445 της 19ης ΜΑΙΟΥ 1978 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται δια δημοσιεύ
σεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

.'Αριθμός 25 τοΰ 1978 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί Αυξήσεως Συντάξεων Zuwyimxoq 
Νόμος τοΟ 1978. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν έκ του κειμένου προκύπτη 'Ερμηνιείοο. 
διάφορος έννοια— 

«δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει όπάλληλον κατέχοντα θέσιν έν 
τη δημοσία υπηρεσία' 

«δημοσία υπηρεσία» έχει τήν εις τον δρον τούτον άποδιδομένην 
Iwoiocv ύπό του άρθρου 2 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου 
του 1967 άλλα περιλαμβάνει τήν δικαστικήν ύπηρεσίαν ώς καΐ 33 τοϋ 1967 
ύπηρεσίαν είς τάς θέσεις του Γενικού" Είσοτγγελέως της Δημο
κρατίας,, του Γενικού 'Ελεγκτού, του ΓενικοΟ Λογιστου καΐ των 
Βοηθών αυτών' 

(861) 
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Κεφ. 166 , 
21 τοΟ 19591 
19τοϋ1967 
ι5ι»ΰ1<968ι 

6 2 τ ο ϋ 1 9 6 8 
69 τοϋ1970 
20 τοΟ 1OT1 
67 του 1973 
41 του 1976.. 
'ΕλληινιΐκοΙ 
Koiwruxol 
Νόμοι: 

7 τοϋ 1962 
14 τοϋ 1962 
16 τοϋ1962 

7 τοϋ1963 
11 τοϋ 1963 

1 του 1964 
12το01ι964. 

Πίνϋξ, 

56 τοϋ 1967 
1 τοϋ 1970 

19 του 1971 
66 τοϋ1973 
43 τοϋΜ 9716. 

«διδάσκαλος» έχει την εις τον δρον τούτον άποδιδομένην εννοιοα/ 
ύπό του άρθρου 45 του περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμου' 

Κεφ. 285. 
26 τοϋ1959 
19 τοϋ1960 
21 τοϋ1964 
29 τοϋ1966 
59 τοϋ 1966 
53 τοϋ 1968 
43 τοϋ 1972, 

ι8το01961 
1 6 τ ο ϋ 1 9 6 2 . 
51 τοϋ 1963 
7 7 τ ο ϋ 1 9 6 6 

1 του 1969 
4 6 τ ο ϋ 1 9 7 3 
46 τοϋ 1975. 

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

«καθηγητής» έχει τήν εϊς τον δρον τούτον άποδιδομένην Mvvoiocv 
ύπό του. άρθρου 2 των περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμων του 
1967 εως 1976· 

, «Κυβέρνησις της Κύπρου» έν σχέσει προς οιανδήποτε περίοδον 
μέχρι της 15ης Αυγούστου, 1960, περιλαμβανομένης, σημαίνει τήν 
Κυβέρνησιν της 'Αποικίας της Κύπρου και έν σχέσει προς οιανδή
ποτε περίοδον μετά τήν ρηθεΐσαν ήμερομηνύχν σημαίνει τήν Κυβέρ
νησιν της Δημοκρατίας* 

«μέλος της 'Αστυνομικής Δυνάμεως και της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας» σημαίνει πάν πρόσωπον κοπτέχον μονίμως οιονδήποτε 
των βαθμών τών καθοριζομένων έν τω άρθρω 4 του περί 'Αστυ
νομίας Νόμου" 

Πίνοοξ. 

«μέλος του Στροαου της Δημοκρατίας» σημαίνει πάντα μόνιμον 
άξιωματικόν ή ύπαξιωματικόν κατέχοντα οιονδήποτε τών βαθμών 
τών καθοριζομένων έν τώ άρθρω 4 τών περί Στράτου της Δημο
κρατίας (Σύνθεσις, Κατάταξις και Πειθαρχία) Νόμων του 1961 
εως 1975· 

«πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής» σημαίνει πρόσωπον γεννη
θέν έν Κύπρω καθ* δν χρόνον οι γονείς αύτου εΐχον τήν συνήθη 
αυτών διαμονήν έν Κύπρω και περιλαμβάνει πάν πρόσωπον κατα
γόμενον έξ. άρρενογονίας έκ τοιούτου προσώπου* 

«συνταξιούχος» σημαίνει πολίτην της Δημοκροαίας της Κύπρου 
ή πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής προς τον όποιον έχορηγήθη 
σύνταξις δυνάμει οιουδήποτε τών έν τώ Πίνακι αναφερομένων 
Νόμων* 
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«σύνταξις αναπηρίας», σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένη ν δυνάμει 
της παραγράφου (1) (ii) ή (2) του Κανονισμού 27 των περί Συντά
ξεων Κανονισμών, ή δυνάμει της παραγράφου (ii) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 55 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου, 
ή δυνάμει της παραγράφου (ii) τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 12 
των περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμων τοΰ 1967 εως .1976 

«σύνταξις εξαρτωμένων» σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένην, 
δυνάμει οιουδήποτε Νόμου, εις την χήραν, τά τέκνα ή και τους 
γονείς αποβιώσαντος συνταξιούχου, δημοσίου υπαλλήλου, διδα
σκάλου, καθηγητού, μέλους της Αστυνομικής Δυνάμεως και της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή μέλους τοΰ Στράτου της Δημο
κρατίας" 

«σύνταξις υπαλλήλου» σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένην είς 
άφυπηρετήσαντα δημόσιον όπάλληλον, διδάσκαλον, καθηγητήν, 
μέλος της 'Αστυνομικής Δυνάμεως και της Πυροσβεστικής Υπη
ρεσίας ή μέλος τοΰ Στράτου τής Δημοκρατίας δυνάμει οιουδήποτε 
των έν τω Πίνακι αναφερομένων Νόμων και περιλαμβάνει σύνταξιν 
αναπηρίας" 

«σύνταξις» σημαίνει οιανδήποτε έτησίαν σύνταξιν πληρωτέαν έν 
εΐδει περιοδικών πληρωμών δι' ύπηρεσίαν παρασχεθεΐσαν είς την 
Κυβέρνησιν τής Κύπρου. 

'Κεφ., 3111!: 
Πίναξ, 
ΈφημερΙςι 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
14 .5 j l 959 . 
'Επίσημος/ 
Έφημερίς, 
Ποτράρτημοο 
Tphrow: 
8*12.1961. 
Νόμος 9 τοΰ 
1967, Πίναξ. 
Νόμος 18 τοΰ 
1967, Πίναξ. 
'Επίσημος 
έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
8.,9 .,1967 
4 .10 .1968 . 
Νόμος 9 τοΰ 
1 9 7 1 , Πίνας. 
Νόμος 42 τοΰ 
1976, Πίναξ, 
Κεφ. 166. 
21 τοΰ 1959 
1 9 τ ο ΰ 1967 

5 τ ο ΰ 1 9 6 8 
6 2 τ ο ΰ 1 9 6 8 
69 τοΰ 1970 
20 τοΰ 1971 
67 τοΰ 1973 
41 τοΰ 1976. 
'Ελληνικοί 
Κοινοτικοί 
Νόμοι: 

7 τ ο ΰ 1962 
1 4 τ ο ΰ 1 9 6 2 ' 
16 τοΰ1962 

7 τοΰ 1963 
11 τ ο ΰ 1 9 6 3 ' 

1 τοΰ 1964 
12 τοΰ 1,964 
56 τοΰ 1967 
,1 τοΰ 1970 

19 τοΰ 1971 
66 τοΰ 1973 
43 τοΰ 1976. 
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Τυμάριιθμιικήί 
αΰξησις} 
συντάξεως)" 
υπαλλήλου., 
ΓΗνοοξ. 

13τοϋ1961 
128 τοΰ 1968 

36 τοΰ 1969 
14 τοΰ 197 3 

1 0 3 τ ο 0 1 9 7 3 
7τοΰ 1974 

23 τοΰ 1977. 

Κεφ. 31,1. 
Πίναξ., 
ΈφημερΙς 
Κυβερνήσεως» 
Παράρτημοο 
Τρίτον: 
14.5.1959.1 
Επίσημος) 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα] 
Τρίτον: 
8.12.1961. 
Νόμος 9 τοΰ 
1967,Πίναιξ. 
Νόμος 18 τοΰ 
1967,Πίναξ. 

3.—(1) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε των έν τω Πίνακι 
αναφερομένων Νόμων ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου, και τηρουμένων 
των διατάξεων του εδαφίου (2) — 

(α) Εις περίπτωσιν καθ' ην οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, 
διδάσκαλος ή καθηγητής άφυπηρέτησε προ της 1ης 'Απρι
λίου, 1977 καΐ λαμβάνει έξειδικευθεΐσαν σύνταξιν ύπολ
λήλου' ή 

(β) εις περίπτωσιν καθ' ην οιονδήποτε μέλος της 'Αστυνομικής 
Δυνάμεως και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή μέλος τοΰ 
Στράτου της Δημοκρατίας άφυπηρέτησε προ της 1ης 
'Ιουλίου, 1973 και λαμβάνει έξειδικευθεΐσαν σύνταξιν υπαλ
λήλου' ή 

(γ) εις περίπτωσιν καθ' ην οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, 
διδάσκαλος ή καθηγητής άφυπηρέτησε μεταξύ της 1ης 
'Απριλίου, 1977 και της 30ης 'Ιουνίου, 1977 και λαμβάνει 
έξειδικευθεΐσαν σύνταξιν υπαλλήλου' ή 

(δ) είς περίπτωσιν καθ' ην οιονδήποτε μέλος της 'Αστυνομικής 
Δυνάμεως και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή μέλος του 
Στράτου της Δημοκρατίας άφυπηρέτησε μεταξύ της 1ης 
'Ιουλίου, 1973 και τής 30ής 'Ιουνίου, 1977 καΐ λαμβάνει 
έξειδικευθεΐσαν σύνταξιν υπαλλήλου" ή 

(ε) είς περίπτωσιν καθ' ην οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, 
διδάσκαλος ή καθηγητής ή οιονδήποτε μέλος τής 'Αστυνο
μικής Δυνάμεως και τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή μέλος 
του Στράτου τής Δημοκρατίας άφυπηρέτησε μεταξύ τής 1ης 
'Ιουλίου, 1977 και τής 31ης Δεκεμβρίου, 1977 και λαμβάνει 
έξειδικευθεΐσαν σύνταξιν υπαλλήλου, 

ή τοιαύτη έξειδικευθεΐσα σύνταξις, ως τυχόν ηύξήθη δυνάμει τών 
περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμων του 1961, του 1968, του 1969, 
του 1973 του (Άρ. 2) 1973, τοΟ 1974 και του 1977, αυξάνεται άπό 
τής 1ης 'Ιανουαρίου, 1978 ως ακολούθως : 

(i) Είς την περίπτωσιν τών συνταξιούχων τών αναφερομένων είς 
τάς παραγράφους (α) και (β) του παρόντος εδαφίου δια 
ποσού ίσου προς 7.18% τής τοιαύτης συντάξεως* 

(ϋ) εις την περίπτωσιν τών συνταξιούχων τών αναφερομένων 
εις τάς παραγράφους (γ) και (δ) του παρόντος εδαφίου 
διά ποσού ίσου προς 4.35% τής τοιαύτης συντάξεως' 

(iii) ε'ις τήν περίπτωσιν τών συνταξιούχων τών αναφερομένων 
είς τήν παράγραφαν (ε) του παρόντος εδαφίου διά ποσού 
ίσου προς 1.11% τής τοιαύτης συντάξεως. 

(2) — (α) 'Εν περιπτώσει καθ' ην συνταξιούχος λαμβάνει οιανδή
ποτε σύνταξιν υπαλλήλου δι' ύπηρεσίαν παρασχεθεΐσαν μερικώς εις 
τήν Κυβέρνησϊν τής t Κύπρου και μερικώς είς οιανδήποτε έκ τών έν 
τοις περί Συντάξεων Κανονισμοΐς καθωρισμένων Κυβερνήσεων, ή 
ύπό τών διατάξεων του εδαφίου (1) παρεχομένη αυξησις συντάξεως 
ισχύει μόνον άναφορικώς προς τήν είς τήν Κυβέρνησϊν της Κύπρου 
παρασχεθείσα^ υπηρεσίαν. 

(β) Διά τους σκοπούς του. παρόντος εδαφίου ό δρος «καθωρι
σμέναι Κυβερνήσεις» σημαίνει τάς έν τω Κανονισμώ 8 τών περί 
Συντάξεων Κανονισμών και έν τω Πίνακι αυτών καθοριζομένας και 
άναφερομένας Κυβερνήσεις. 
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'Επίσημος 
Έφημερίς , 
Παράρτημα 
Τρϊτον : 
8.9.1967 
4.,10jl968. 
Νόμος 9 τοΰ 
1971,Πί-Μαξ.. 
Νόμος 42 τοϋί 
1976,Πί.ναξ. 

4. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε των εν τω Πίνακι Τυμαριβμιική, 
αναφερομένων Νόμων ή οιουδήποτε έτερου Νόμου— αϋξηρις 

(α) εις περίπτωσιν καθ' ην οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, εξαρτωμένων, 
διδάσκαλος ή καθηγητής άφυπηρετήσας έπί συντάξει προ ΠΙνβ&ι 
της 1ης 'Απριλίου, 1977 απεβίωσε προ της 1ης Ίοα/όυαρίου, 
1978 και έχορηγήθη είς τους εξαρτώμενους αύτου σύνταξις 
εξαρτωμένων' ή 

(β) είς περίπτωσιν καθ' ή ν οιονδήποτε μέλος της 'Αστυνομικής 
Δυνάμεως καΐ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή μέλος του 
Στράτου της Δημοκρατίας άφυπηρετήσαν επί συντάξει προ 
της 1ης 'Ιουλίου, 1973 απεβίωσε προ της 1ης 'Ιανουαρίου, 
1978 και έχορηγήθη είς τους εξαρτώμενους αύτου" σύνταξις 
εξαρτωμένων" ή 

(γ) είς περίπτωσιν καθ' ην οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, 
διδάσκαλος ή καθηγητής άφυπηρετήσας έπί συντάξει μεταξύ 
της 1ης 'Απριλίου, 1977 και της 30ης 'Ιουνίου, 1977, απε
βίωσε προ της 1ης 'Ιανουαρίου, 1978 καΐ έχορηγήθη είς τους 
εξαρτώμενους αύτου σύνταξις εξαρτωμένων' ή 

(δ) είς περίπτωσιν καθ' ήν οιονδήποτε μέλος της 'Αστυνομικής 
Δυνάμεως και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή μέλος του 
Στράτου τής Δημοκρατίας άφυπηρετήσαν έπί συντάξει 
μεταξύ της 1ης 'Ιουλίου, 1973 και τής 30ης 'Ιουνίου, 1977 
απεβίωσε προ τής 1ης Ίοα/ουαρίου, 1978 και έχορηγήθη είς 
τους εξαρτώμενους αύτου σύνταξις εξαρτωμένων' ή 

(ε) είς περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, 
διδάσκαλος ή καθηγητής ή οιονδήποτε μέλος της 'Αστυ
νομικής Δυνάμεως και τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή 
μέλος του Στράτου τής Δημοκρατίας άφυπηρετήσαν έπί 
συντάξει μετά τήν 30ήν 'Ιουνίου, 1977, απεβίωσε προ της 
1ης'Iocvouapiou, 1978 και έχορηγήθη είς τους εξαρτώμενους 
αύτου σύνταξις εξαρτωμένων* ή 

(στ) είς περίπτωσιν καθ* ήν οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, 
διδάσκαλος ή καθηγητής άπεβίωσεν έν υπηρεσία προ της 
1ης 'Απριλίου, 1977 και έχορηγήθη εις τους εξαρτώμενους 
αύτου σύνταξις εξαρτωμένων' ή . : . 

(ζ) είς περίπτωσιν καθ' ήν οιονδήποτε μέλος τής 'Αστυνομικής 
Δυνάμεως και τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή μέλος του 
Στράτου τής Δημοκρατίας άπεβίωσεν έν υπηρεσία προ της 
1ης 'Ιουλίου, 1973 και έχορηγήθη είς τους εξαρτώμενους 
αύτου σύνταξις εξαρτωμένων" ή 

(η) εις περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, 
διδάσκαλος ή καθηγητής άπεβίωσεν έν υπηρεσία μεταξύ 
τής 1ης 'Απριλίου, 1977 και τής 30ης 'Ιουνίου, 1977 και 
έχορηγήθη είς τους εξαρτώμενους αύτου σύνταξις εξαρτω
μένων ή 

(θ) εις περίπτωσιν καθ' ήν οιονδήποτε μέλος τής 'Αστυνομικής 
Δυνάμεως καΐ τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή μέλος του 
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.13 του 1961, 
128 τοΰ 1968 

3 6 τ ο ΰ 1 9 6 9 
4τοΰ 1973 

103 τοΰ, 1973 
,7 του 1974 

23 τοΰ 1977. 

Γενική 
αΰξησις) 
συντάξεως 
υπαλλήλου. 
ΠΕναξ. 

/13τοϋ1961 
128 τ ο ΰ 1 9 6 » 

ί3'6τοΰ 1969 
|4 τοΰ 1973 

103 του 1973 
7 τ ο 0 1 9 7 4 

23 τοΰ 1977.1 

Κεφ. 31)1, 
Π&νάξ., 
ΈφημερΙς 
Κυβερνήσεως·, 
Παράρτημα! 
Τρίτον: 
14 .5 .1959 . 

Στράτου της Δημοκρατίας άπεβίωσεν έν υπηρεσία μεταξύ 
της 1ης Ιουλίου, 1973 καΐ της 30ης 'Ιουνίου, 1977 καί έχορη
γήθη εις τους εξαρτώμενους αύτου σύνταξις εξαρτω
μένων* ή 

(ι) είς περίπτωσιν καθ' ή ν οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, 
διδάσκαλος η' καθηγητής ή οιονδήποτε μέλος της Άστυνο

■ μικής Δυνάμεως και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή μέλος 
του Στράτου της Δημοκρατίας άπεβίωσεν εν υπηρεσία 
μεταξύ της 1ης 'Ιουλίου, 1977 και τής 31ης Δεκεμβρίου, 
1977 και έχορηγήθη είς τους εξαρτώμενους αύτου σύνταξις 
εξαρτωμένων, 

ή τοιαύτη σύνταξις, ως τυχόν ηύξήθη δυνάμει των περί Αυξήσεως 
Συντάξεων Νόμων του 1961, του 1968, του 1969, του 1973, του 
('Αρ. 2) 1973, τοΰ 1974 και του 1977 αυξάνεται άπό τής 1ης 'Ιανουα
ρίου, 1978 ως ακολούθως : 

(i) Είς τήν περίπτωσιν των συντάξεων των αναφερομένων είς 
τάς παραγράφους (α), (β), (στ) και (ζ) του παρόντος 
άρθρου διά ποσού ίσου προς 7.18% τής τοιαύτης συντάξεως* 

(ii) εις τήν περίπτωσιν των συντάξεων των αναφερομένων είς 
τάς παραγράφους (γ ) , (δ), (η) και (θ) του παρόντος 
άρθρου διά ποσοϋ ίσου προς 4.35% τής τοιαύτης συντάξεως" 

(iii) εις τήν περίπτωσιν των συντάξεων τών αναφερομένων ε'ις 
τάς παραγράφους (ε) και (i) του παρόντος άρθρου διά 
ποσού ίσου προς 1.11% τής τοιαύτης συντάξεως. 

5.— (1) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε τών έν τω Πίνακι 
αναφερομένων Νόμων ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου, και τηρουμένων 
τών διοττάξεων του εδαφίου (2) — 

■ (α) είς περίπτωσιν καθ' ην οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος 
ή διδάσκαλος ή καθηγητής άφυπηρέτησε προ τής 1ης 'Απρι
λίου, 1977 και λαμβάνει έξειδικευθεισοα/ σύνταξιν υπαλ
λήλου' ή 

(β) είς περίπτωσιν καθ' ην οιονδήποτε μέλος τής 'Αστυνομικής 
Δυνάμεως και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή μέλος του 
Στράτου τής Δημοκρατίας άφυπηρέτησε προ τής 1ης 
Ιουλίου, 1973 και λαμβάνει έξειδικευθεΐσοον σύνταξιν 
υπαλλήλου, 

ή τοιαύτη έξειδικευθεΐσα σύνταξις, ώς. τυχόν ηύξήθη δυνάμει τών 
περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμων του 1961, του 1968, του 1969, του 
1973, του ('Αρ. 2) 1973, του 1974 και του 1977 και ώς ηύξήθη δυνάμει 
του άρθρου 3 τοΰ παρόντος Νόμου, αυξάνεται άπό τής 1ης Μαρτίου, 
1978 διά ποσοΰ ίσου προς εξ επί ,τοΐς εκατόν (6%) αυτής καί άπό 
τής 1ης 'Ιουλίου, 1978 διά ποσοΰ ίσου προς δώδεκα επί τοις εκατόν 
(12%) αυτής έν τώ συνόλω, ήτοι περιλαμβανομένης καί τής έξ 6% 
αυξήσεως τής 1ης Μαρτίου, 1978. 

(2) — (α) Έ ν περιπτώσει καθ' ήν συνταξιούχος λαμβάνει οιονδή
ποτε σύνταξιν υπαλλήλου δι' ύπηρεσίαν παρασχεθεΐσαν μερικώς είς 
τήν Κύβέρνησιν τής Κύπρου καί μερικώς είς οιανδήποτε έκ τών έν 
τοις περί Συντάξεων Κανονισμοΐς καθωρισμένων Κυβερνήσεων, ή 
ύπό τών διοαάξεών τοΰ εδαφίου (1) παρεχομένη αϋξησις συντάξεως 
Ισχύει μόνον άναφορικώς προς τήν είς τήν Κύβέρνησιν της Κύπρου . 
παρασχεθεΐσαν ύπηρεσίαν. 

(β) Διά τους σκσπούς τόΰ παρόντος εδαφίου ό δρος «καθωρισμέναι 
Κυβερνήσεις» σημαίνει τάς έν τω Κανονισμώ 8 τών περί Συντάξεων 
Κανονισμών "καί έν τω Πίνακι αυτών καθοριζομένας καί άναφερο
μένας Κυβερνήσεις. 
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'Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
8.12..19G1. 
Νόμος 9 του 
1967,Πίναξ. 
Νόμος 18 τοΰ 
1967,Πίνα»ξ. 
Έπίσημοςι 

. Έφηιμερίς, 
Παράραημοα 
Τρίτον: 
8,9.1967 
4.10.1968. . 
Νόμος 9 τοΰ 
1971,Πίναξ. 
Νόμος 42 τοΰ 
1976,Πί<ναξ. 

6.— (1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε των εν τω Πινάκι Γενικήι 
αναφερομένων Νόμων ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου— αΟξησιςΐ 

(α) Εις περίπτωσιν καθ' ην οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, εξαρτωμένων. 
διδάσκαλος ή καθηγητής άφυπηρετήσας επί συντάξει πρό Πίνας., 
της 1ης 'Απριλίου, 1977 απεβίωσε πρό της 1ης Μαρτίου, 1978 
και έχορηγήθη είς τους εξαρτώμενους αύτου σύνταξις 
εξαρτωμένων' ή 

(β) είς περίπτωσιν καθ' ην οιονδήποτε μέλος της 'Αστυνομικής 
Δυνάμεως και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή μέλος του 
Στράτου τής Δημοκρατίας άφυπηρετήσαν έπί συντάξει πρό 
της 1ης Ιουλίου, 1973 απεβίωσε πρό τής 1ης Μαρτίου, 1978 
και έχορηγήθη είς τους εξαρτώμενους αύτου σύνταξις 
εξαρτωμένων' ή 

(γ) είς περίπτωσιν καθ' ην οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, ■ ... . 
διδάσκαλος ή καθηγητής άπεβίωσεν έν υπηρεσία πρό τής 
1ης 'Απριλίου, 1977 και έχορηγήθη εις τους εξαρτώμενους 
αύτου σύνταξις εξαρτωμένων ή 

. (δ)· είς περίπτωσιν καθ' ην οιονδήποτε μέλος τής 'Αστυνομικής 
Δυνάμεως καΐ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή μέλος του 
Στράτου της Δημοκρατίας άπεβίωσεν έν υπηρεσία πρό τής 
1ης Ιουλίου, 1973 και έχορηγήθη ε'ις τους εξαρτώμενους 
αύτου σύνταξις εξαρτωμένων, 

ή τοιαύτη σύνταξις, ώς τυχόν ηύξήθη δυνάμει των περί Αυξήσεως 
Συντάξεων Νόμων του 1961, του 1968, του 1969, του 1973, του ,ΐ3τοθΐ96ΐ 
(Άρ. 2) 1973, του 1974 και του 1977 και ώς ηύξήθη δυνάμει του ΐι28τοθΐ968 
άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, αυξάνεται άπό τής 1ης Μαρτίου, '35τοΐ973' 
1978 διά ποσού ίσου προς εξ έπί τοις εκατόν (6%) αυτής και άπό ιο3τοθΐ973 
τής 1ης Ιουλίου, 1978 διά ποσού ίσου προς δώδεκα έπί τοΐς εκατόν ί7τοθίΐ974° 
(12%) αυτής έν τω συνόλω, ήτοι περιλαμβανομένης και τής εξ 6% (23'του 1977. 
αυξήσεως τής 1ης Μαρτίου, 1978. . 

(2) Εις περίπτωσιν καθ' ην οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, 
διδάσκαλος ή καθηγητής άφυπηρετήσας έπί συντάξει πρό της 1ης 
'Απριλίου, 1977 απεβίωσε ή άποβιώση μεταξύ τής 1ης Μαρτίου, 1978 
και τής 30ής 'Ιουνίου, 1978, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβα
νομένων, και έχορηγήθη ή χορηγηθή εις τους εξαρτώμενους αύτου 
σύνταξις εξαρτωμένων, ή τοιαύτη σύνταξις αυξάνεται άπό τής 1ης 
'Ιουλίου, 1978 δια ποσού ίσου προς εξ έπί τοΐς εκατόν (6%) αυτής. 

(3) Είς περίπτωσιν καθ' ην οιονδήποτε μέλος τής 'Αστυνομικής 
Δυνάμεως και τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή μέλος τοΰ Στράτου 
τής Δημοίκράτίας άφυπηρετήσαν έπί συντάξει πρό τής 1ης 'Ιουλίου, 
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1973 απεβίωσε ή άποβιώση μεταξύ της 1ης Μαρτίου, 1978 και της 
30ής 'Ιουνίου, 1978, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, 
και έχορηγήθη ή χορηγθη εις τους εξαρτώμενους αύτοϋ σύνταξις 
εξαρτωμένων, ή τοιαύτη σύνταξις αυξάνεται dciro της 1ης Ιουλίου, 
1978 δια ποσού ίσου προς εξ επί τοις εκατόν (6%) αύτης. 

7. Οιαδήποτε αϋξησις συντάξεως χορηγούμενη κατά τάς δια
τάξεις του παρόντος Νόμου λογίζεται ώς μέρος της συντάξεως 
δι' δλους τους σκοπούς οιασδήποτε εκάστοτε εν Ίσχύϊ νομοθεσίας 
περί συντάξεων. , 

8. Ή ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου λογίζεται ώς άρξαμένη την 
Ιην 'Ιανουαρίου, 1978. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρα 2, 3, 4, 5 και 6) 

1. Τά περί Κύπρου Διατάγμοττα έν Συμβρυλίω περί Συντάξεων 
1929 και 1931, ώς ταΰτα έτροποποιήθησαν άπό καιρού ε'ις καιρόν. 

2. Ό περί Συντάξεων Νόμος. 
1 7 τ ο ΰ I 9 6 0 - ' . . ' . 
(9 τοΰ 1967 

1 8 τ ο ΰ 1 9 6 7 
5 1 τ ο ΰ 1 9 6 8 

119τοΰ 1968 
■9 τοΰ 1971 .:. · 

6 5 τ ο ΰ 1 9 7 3 
42 τοΰ 1976. 

Κεφ. 166. 3. Ό περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμος. 
,21 τοΰ 1959 
;19 τοΰ 1967 * 

5 τ ο ΰ 1 9 6 8 
62 τοΰ 1968 
6 9 τοΰ 1970 ' .· ' 
<20 τοΰ 1971 
6 7 τοΰ 1973 
41 τ ο ΰ 1 9 7 6 . 

Έλληινί'ΚοΓ , 
Κοινοτικοί 
Νόμοι: . ■ ' . ■ ' 

(7 τοΰ 1962 . . ' 
1 4 τ ο ΰ 1 9 6 2 
16 του 1962 

S 7 T O 0 1 9 6 3 , 
11 τοΰ 1,963 

1 τοΰ 1964 
112 τοΰ 1964. 

4. Αϊ διατάξεις του περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμου ώς 
εφαρμόζονται διά της παραγράφου (γ) τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 
34 του περί Μέσης 'Εκπαιδεύσεως Νόμου. , .. -

5. Οί περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμοι του 1967 εως 1976. 
1 τοΰ 1970 

1,9 τοΰ 1971 
6 6 τ ο ϋ 1 9 7 3 
4 3 τ ο 0 19?6. 

* Ισχύς των 
αυξήσεων; 
συΜτάξεων. 

"Εναρξις 
Ισχόος. 

Κεφ. 3 1 1 . 

Κεφ. 169., 
# 4 τοΰ 1959. 

"Ελληνικοί 
Κοινοτικοί 
Νόμόΐι: 

(5το019ι60 
7 τ ο ΰ 1 9 6 2 . 


