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Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως
είς την έπίσημον εφ ημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφ ώνως τω "Αρθρω
52 τοΰ Συντάγματος.
'Αριθμός 128 του 1968

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφ ίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφ έρηται ώς ό περί Αυξήσεως Συντά- Συνοπτικός
ξεων Νόμος του 1968.
τίτλος.
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία.
φόρος έννοια—
«δημόσιος υπάλληλος» περιλαμβάνει και τά μέλη της 'Αστυνο
μικής Δυνάμεως και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μονίμους
αξιωματικούς του Κυπριακού Στράτου'
«διδάσκαλος» έχει τήν είς τον δρον τούτον άποδιδομένην εννοιαν κεφ. 166.
υπό του άρθρου 45 του περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμου' 2ΐ τοΰ 1959
19τοΰ1967
5τοΰ1968
62 τοΰ 1968.
Έ λ λ . Κοιν. Ν.
7 τοΰ 1962
14 τοΰ 1962
16τοΰ1962
7τοΰ1963
11 τοΰ 1 963
1 τοΰ1964
12 τοΰ 1964.

<έξειδικευθεΐσα σύνταξις» σημαίνει σύνταξιν πληρωτέαν δυνάμει
οιουδήποτε των Νόμων των εκτιθεμένων εις τόν Πίνακα'
πίναξ.
καθηγητής» έχει τήν εις τόν δρον τούτον άποδιδομένην εννοιαν
\JIIU > ι υ υ <-».ρ ορ υυ c i u w ucjji ίυνΤΟίί,είΐον ι\ α φ η γ η τ ώ ν
.ιρμου
1967'
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6 τ ο 0 1962.
Κεφ. 3 1 1 .
Πίναξ.
"Επίσημος
ΈφημερΙς
της Δημοκρα
τίας :
Παράρτημα
Τρίτον :
8.12.1961.
Π ίναξ τοΰ Ν .
9 τοΰ 1 967
18 τοΟ 1967.
'Επίσημος
ΈφημερΙς
της Δημο
κρατίας
Παράρτημα
Τρίτον :
8.9.1967.
Κεφ. 166.
21 τ ο ΰ 1 9 5 9
19 τοΰ 1967
5 τοΰ 1968
62 τοΰ 1968.
*Ελλ. Κοιν. Μ.
7τοΰ1962
14τοΰ1962
1 6 τ ο 0 1962
7 τοΰ 1963
11 τοΰ1963
1 τοΰ 1 964
12 τοΰ 1964.

Κεφ. 314.
4 3 τοΰ 1962
44το01962
52το01963
5το01964
28το01965
37το01966
7 4 toO 1966
35το01967.

«Κυβέρνησις της Κύπρου» έν σχέσει προς οιανδήποτε περίοδον
πρό της 16ης Αυγούστου I960 σημαίνει τήν Κυβέρνησιν της 'Αποι
κίας της Κύπρου και έν σχέσει προς οιανδήποτε περίοδον μετά τήν
ρηθεΐσαν ήμερομηνίαν σημαίνει τήν Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας"
«πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής» σημαίνει πρόσωπον γεννη
θέν έν Κύπρω καθ' δν χρόνον οί γονείς του εΐχον την συνήθη αυτών
διαμονήν έν Κύπρω και περιλαμβάνει παν πρόσωπον καταγόμενον
έξ άρρενογονίας έκ τοιούτου προσώπου.
«συνταξιούχος» σημαίνει πολίτην της Δημοκρατίας της Κύπρου
ή πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής προς τόν όποιον έχορηγήθη
σύνταξις άλλα δέν περιλαμβάνει άφυπηρετουντα ύπάλληλον ύπό
τήν ίίννοιαν του άρθρου 2 του περί Ραδιοφωνικού 'Ιδρύματος Κύ
πρου (Υπηρεσία Κυβερνητικών Υπαλλήλων) (Διατάξεις Άφυπη
ρετήσεως) Νόμου τοΟ 1962 δστις άφυπηρέτησε δυνάμει τών διατά
ξεων του Νόμου τούτου'
«σύνταξις αναπηρίας» σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένη ν δυνά
μει τής παραγράφου (1) (Η) ή (2) του Κανονισμού 27 τών περί
Συντάξεων Κανονισμών ή δυνάμει τής παραγράφου (1) (Η) του
άρθρου 55 του περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμου"

«σύνταξις εξαρτωμένων» σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένην
είς
(α) τήν χήραν ή και τά τέκνα συνταξιούχου όστις άφυπηρέτησε
πρό τής 1ης 'Απριλίου 1967 καΐ απεβίωσε μεταξύ τής 1ης
'Απριλίου 1967 και τής 31ης Δεκεμβρίου 1967, αμφοτέρων
τών ημερομηνιών περιλαμβανομένων" ή
(β) τήν χήραν ή και τά τέκνα ή τους γονείς δημοσίου υπαλλήλου
ή διδασκάλου δστις άπεβίωσεν έν υπηρεσία πρό τής 1ης Ι α 
νουαρίου 1968 συνεπεία τραύματος τό όποιον υπέστη έν τή
εκτελέσει του καθήκοντος του, άλλα δέν περιλαμβάνει σύν
ταξιν καταβαλλομένην δυνάμει τών περί Ταμείου Συντάξεων
Χηρών και 'Ορφανών Νόμων είς τήν χήραν ή και τά ορφανά
δημοσίου υπαλλήλου*
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«σύνταξις υπαλλήλου» σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένη ν είς
άφυπηρετήσαντα δημόσιον ύπάλληλον, διδάσκαλον ή καθηγητή ν
δυνάμει οιουδήποτε των έν τω Πίνακι αναφερομένων Νόμων άλλα
δέν περιλαμβάνει σύνταξιν αναπηρίας"
«σύνταξις» σημαίνει οιανδήποτε έτησίαν σύνταξιν πληρωτέαν έν
εΐδει περιοδικών πληρωμών; δι' όπηρεσίαν παρασχεθεΐσαν είς τήν
Κυβέρνησιν της Κύπρου, άλλα δέν περιλαμβάνει οιονδήποτε φιλο
δώρημα ή οιονδήποτε ποσόν πληρωτέον άλλως ή δια περιοδικών
πληρωμών, και ως έκ τούτου αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου δέν
έ'χουν ίσχύν έν σχέσει προς οιανδήποτε σύνταξιν ήτις μετετράπη εις
έφ' άπαξ πληρωμήν εις περίπτωσιν δέ καθ' ήν μέρος οιασδήποτε
συντάξεως μετετράπη είς έφ ' άπαξ πληρωμήν, αϊ τοιαυται διατάξεις
δέν Ισχύουν έν σχέσει προς τό μέρος τούτο της τοιαύτης συντάξεως.
3.—(1) Ανεξαρτήτως τών δκχτάξεωγ οιουδήποτε τών έν τω Πίνακι
αναφερομένων Νόμων ή οιουδήποτε έτερου Νόμου και τηρουμένων
τών διατάξεων του εδαφίου ( 2 ) 
(α) είς περίπτωσιν καθ' ήν οίοσδήποτε συνταξιούχος άφυπηρέ
τησε και δικαιούται πρό της 1ης 'Ιανουαρίου 1957 είς έξει
δικευθεΐσαν σύνταξιν υπαλλήλου, ή τοιαύτη έξειδικευθεΐσα
σύνταξις ώς ηύξήθη δυνάμει του περί Αυξήσεως Συντάξεων
Νόμου του 1961 αυξάνεται από της 1ης 'Ιανουαρίου 1968 δια
ποσού ίσου προς τό σύνολον—1
(i) δέκα έπί τοΐς εκατόν της τοιαύτης έξειδικευθείσης συν
τάξεως ή εκατόν δέκα λιρών, οιονδήποτε τών δύο τού
των ποσών θα ήτο τό μικρότερον* και
(ii) £ξ και ήμισυ έπί τοΐς εκατόν της τοιαύτης έξειδι
κευθείσης συντάξεως·ώς αυτή αυξάνεται δια του ποσοΰ
του αναφερομένου είς τήν ύποπαράγραφον (ϊ) της πα
ρούσης παραγράφου* και
(iii) δεκατρία έπί τοΐς εκατόν της τοιαύτης έξειδικευθείσης
συντάξεως ώς αΰτη αυξάνεται δια τών ποσών τών ανα
φερομένων είς τάς υποπαραγράφους (ϊ) και (ii) της
παρούσης παραγράφου, έν πάση δέ περιπτώσει διά
ποσού ουχί μικρότερου τών τεσσαράκοντα και δκτώ
λιρών κατ' έτος"
(β) εις περίπτωσιν καθ' ήν οίοσδήποτε συνταξιούχος άφυπηρέ
τησε και δικαιούται μεταξύ της 1ης 'Ιανουαρίου 1957 και
της 31ης Μαρτίου 1967, αμφοτέρων τών ημερομηνιών περι
λαμβανομένων, είς έξειδικευθεΐσαν σύνταξιν υπαλλήλου, ή
τοιαύτη έξειδικευθεΐσα σύνταξις αυξάνεται άπό της 1ης 'Ια
νουαρίου 1968 διά ποσού ίσου προς τό σύνολον—
(i) £'ξ και ήμισυ έπί τοΐς εκατόν της τοιαύτης έξειδικευθεί
σης συντάξεως' και
(ii) δεκατρία έπί τοΐς εκατόν της τοιαύτης έξειδικευθείσης
συντάξεως ώς αϋτη αυξάνεται διά του ποσού του ανα
φερομένου είς τήν ύποπαράγραφον (i) της παρούσης
παραγράφου, έν πάση δέ περιπτώσει διά ποσού ουχί
μικρότερου τών τεσσαράκοντα και οκτώ λιρών κατ'
έτος*
(γ) εις περίπτωσιν καθ' ήν οίοσδήποτε συνταξιούχος άφυπηρέ
τησε και δικαιούται μεταξύ της 1ης 'Απριλίου 1967 και της
31ης Δεκεμβρίου 1967, αμφοτέρων τών ημερομηνιών περι
λαμβανομένων, είς έξειδικευθεΐσαν σύνταξιν υπαλλήλου, ή
τοιαύτη έξειδικευθεΐσα σύνταξις αυξάνεται άπό της 1ης 'Ια
νουαρίου 1968 διά ποσοΰ ϊσου προς δεκατρία έπί τοΐς έκα

Αϋζησις
συντάξεως
υπαλλήλου.

ΐ3τοϋΐ9'6ΐ.
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52 τοϋ 1962
68 του 1 9 6 2 .
Κεφ. 3 1 1 .
17 τ ο ΰ 1 9 6 0
9 τ ο ΰ 1967
1 8 του 1 967
51 τ ο ϋ 1 9 6 8
Π 9 τοΰ 1968.

τόν της τοιαύτης έξειδικευθείσης συντάξεως, έν πάση δέ πε
ριπτώσει δια ποσού ουχί μικρότερου των τεσσαράκοντα και
οκτώ λιρών κατ' έτος :
Νοείται δτι εις περίπτωσιν συνταξιούχου
(i) ό όποιος άφυπηρέτησε δυνάμει των διατάξεων των περί
Αποζημιώσεως Δικαιούχων 'Υπαλλήλων Νόμων του
1962, ή
(ii) του οποίου αί ύπηρεσίαι έτερματίσθησαν δυνάμει του
άρθρου 6 (στ) του περί Συντάξεων Νόμου,
και ό όποιος μετά ταύτα ύπηρέτησεν άνευ διακοπής είς( θέσιν ήτις
εΐναι συντάξιμος δυνάμει οιουδήποτε νόμου, αί ώς άνω αυξήσεις θα
άρχίσωσι νά καταβάλλωνται εις αυτόν άπό της ημερομηνίας της τελι
κής άφυπηρετήσεώς του, ή άπό της 1ης Ιανουαρίου 1968, έάν ή ημε
ρομηνία αυτή είναι μεταγενέστερα :
Νοείται περαιτέρω δτι αί ώς άνω αυξήσεις, δμου μετά του συνόλου
των συντάξεων οιουδήποτε τοιούτου συνταξιούχου δστις άφυπηρέτησε
τελικώς μετά τήν 31 ην Μαρτίου 1967 δέν θά ύπερβαίνωσι τό σύνολον
της συντάξεως είς τήν οποίαν οδτος θά έδικαιουτο έάν είχε συνεχίσει
νά ύπηρετή μέχρι της τελικής άφυπηρετήσεώς του καΐ ή σύνταξίς
του εΐχεν ύπολογισθή έπί τοΟ συνόλου της υπηρεσίας του καΐ επί τη
βάσει του μισθοΰ τόν όποιον ελάμβανε κατά τήν ήμέραν της τελικής
άφυπηρετήσεώς του.
(2) Έ ν περιπτώσει καθ' ήν συνταξιούχος λαμβάνει οιανδήποτε
σύνταξιν υπαλλήλου δι' ύπηρεσίαν παρασχεθεΐσαν μερικώς είς τήν
Κυβέρνησιν της Κύπρου και μερικώς είς οιανδήποτε έκ των έν τω
Πίνακι διαλαμβανομένων Κυβερνήσεων, ή ύπό τών διατάξεων τοΟ
εδαφίου (1) παρεχομένη αϋξησις συντάξεως ισχύει μόνον άναφορικώς
προς τήν είς τήν Κυβέρνησιν της Κύπρου παρασχεθεΐσαν ύπηρεσίαν.
Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ό δρος «.ή έν τω Πίνακι ανα
φερομένη Κυβέρνησις» έ'χει τήν; είς αυτόν άποδιδομένην. έννοιαν ύπό
τοΟ Κανονισμού· 8 τών περί Συντάξεων Κανονισμών καί ύπό του Πίνα
κος τούτων.
(3) Έ ν περιπτώσει καθ' ην συνταξιούχος λαμβάνει δύο κεχωρι
σμένας συντάξεις έκ του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας, τό σύ
νολον τών συντάξεων τούτων θά λαμβάνεται υπ' όψιν διά τήν έφαρ
μογήν του κατωτάτου ορίου αυξήσεως έκ τεσσαράκοντα καί οκτώ
λιρών κατ* έτος.

Αϋξησις
συντάξεως
αναπηρίας.

13 τοΰ 1961

4 . 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε τών έν τω Πίνακι ανα
φερομένων Νόμων ή οιουδήποτε έτερου Νόμου—
(α) έάν ό συνταξιούχος άφυπηρέτησε καί δικαιούται είς έξειδι
κευθεϊσαν σύνταξιν αναπηρίας πρό της 1ης 'Ιανουαρίου
1957, ή τοιαύτη έξειδικευθεΐσα σύνταξις ώς ηύξήθη δυνάμει
του περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμου του 1961, αυξάνεται
άπό της 1ης 'Ιανουαρίου 1968, διά ποσού ίσου προς τό
σύνολον—
(i) δέκα έπί τοις εκατόν της τοιαύτης συντάξεως' καί
(ii) £ξ καί ήμισυ έπί τοις εκατόν της τοιαύτης συντάξεως
ώς αύτη αυξάνεται διά του ποσού τοΟ αναφερομένου
είς τήν ύποπαράγραφον (i) της παρούσης παραγρά
φου" καί
(iii) δεκατρία έπί τοις εκατόν της τοιαύτης συντάξεως ώς
αυτή αυξάνεται διά τών ποσών τών αναφερομένων
είς τάς υποπαραγράφους (i) καί (ii) της παρούσης
παραγράφου'
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(β) έάν ό συνταξιούχος άφυπηρέτησε και δικαιούται είς έξειδι
κευθεΐσαν σύνταξιν αναπηρίας μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου
1957 και της 31ης Μαρτίου 1967, αμφοτέρων των ημερομη
νιών περιλαμβανομένων, ή τοιαύτη έξειδικευθεΐσα σύνταξις
αυξάνεται άπό της 1ης 'Ιανουαρίου 1968, δια ποσού ίσου
προς το σύνολον—
(i) έξ και ί^μισυ έπί τοις εκατόν της τοιαύτης συντάξεως"

και
(ii) δεκατρία έπί τοις εκατόν της τοιαύτης συντάξεως ώς
αΟτη αυξάνεται διά του ποσού τοΟ αναφερομένου είς
την ύποπαράγραφον (i) της παρούσης παραγράφου'
(γ) έάν ό συνταξιούχος άφυπηρέτησε και δικαιούται είς έξειδι
κευθεΐσαν σύνταξιν αναπηρίας μεταξύ της 1ης 'Απριλίου 1967
καΐ της 31ης Δεκεμβρίου 1967, αμφοτέρων των ημερομηνιών
περιλαμβανομένων, ή τοιαύτη έξειδικευθεΐσα σύνταξις αυξά
νεται άπό της 1ης 'Ιανουαρίου 1968, διά ποσοΟ ϊσου προς
δεκατρία έπί τοις έκοπόν της τοιαύτης συντάξεως.
5.—(1) Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οίουδήποτε τών έν τω Πίνακι Αΰξησις
αναφερομένων Νόμων ή οίουδήποτε έτερου Νόμου και τηρουμένων συντάξεως
τών διατάξεων του εδαφίου ( 2 ) 
εξαρτωμένων.
(α) έάν ό συνταξιούχος άφυπηρέτησε πρό της 1ης 'Ιανουαρίου
1957 καί απεβίωσε μετά την 31 ην Μαρτίου 1967, ή έάν ό δη
μόσιος υπάλληλος ή διδάσκαλος απεβίωσε πρό της 1ης Ι α 
νουαρίου 1957, συνεπεία τραύματος τό όποιον υπέστη έν τη
εκτελέσει του καθήκοντος του, ή έξειδικευθεΐσα σύνταξις
εξαρτωμένων αύτοΰ ώς ηύξήθη δυνάμει του περί Αυξήσεως
Συντάξεων Νόμου του 1961, αυξάνεται άπό της 1ης Ίανου Ι3τοθΐ96ΐ.
αρίου 1968, διά ποσού ίσου προς τό σύνολον—
(ί) δέκα έπί τοις εκατόν της τοιαύτης συντάξεως' και
(ii) £ν και τρία τέταρτα έπι τοις εκατόν της τοιαύτης συν
τάξεως ώς αϋτη αυξάνεται διά του ποσού του αναφε
ρομένου είς την ύποπαράγραφον (i) της παρούσης
παραγράφου' καί
(iii) τρία καί έν τέταρτον έπί τοις εκατόν της τοιαύτης συν
τάξεως ώς αϋτη αυξάνεται διά τών ποσών τών ανα
φερομένων ε'ις τάς υποπαραγράφους (i) καί (ii) της
παρούσης παραγράφου, έν πάση δέ περιπτώσει διά
ποσού ουχί μικρότερου τών δώδεκα λιρών κατ* έτος'
(β) έάν ό συνταξιούχος άφυπηρέτησε μεταξύ της 1ης 'Ιανουα
ρίου 1957 καί της 31ης Μαρτίου 1967, αμφοτέρων τών ημε
ρομηνιών περιλαμβανομένων, καί απεβίωσε μετά την 31 ην
Μαρτίου 1967, ή έάν ό δημόσιος υπάλληλος ή διδάσκαλος
απεβίωσε μεταξύ της 1ης 'Ιανουαρίου 1957 καί της 31ης
Μαρτίου 1967, αμφοτέρων τών ημερομηνιών περιλαμβανομέ
νων, συνεπεία τραύματος τό όποιον υπέστη έν τη εκτελέσει
του καθήκοντος του, ή έξειδικευθεΐσα σύνταξις εξαρτωμένων
αυτού αυξάνεται άπό της 1ης 'Ιανουαρίου 1968, διά ποσού
ίσου προς τό σύνολον—
(i) έν καί τρία τέταρτα έπί τοις εκατόν της τοιαύτης συν
τάξεωςό καί
(ii) τρία καί έν τέταρτον έπί τοις εκατόν της τοιαύτης συν
τάξεως ώς αυτή αυξάνεται διά του ποσού του αναφε
ρομένου είς την ύποπαράγραφον (i) της παρούσης πα
ραγράφου, tv UVAGTJ δέ περιπτώσει διά ποσού ουχί μι
κρότερου τών δώδεκα λιρών κατ' έτος"
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(γ) έάν ό συνταξιούχος άφυπηρέτησε μεταξύ της 1ης 'Απριλίου
1967 και της 31ης Δεκεμβρίου 1967, αμφοτέρων των ημερο
μηνιών περιλαμβανομένων, και απεβίωσε προ της 1ης 'Ια
νουάριοι.' 1968, ή έάν ό δημόσιος υπάλληλος ή διδάσκαλος
απεβίωσε μεταξύ της 1ης 'Απριλίου 1967 και της 31ης Δε
κεμβρίου 1967, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανο
μένων, συνεπεία τραύματος το όποιον υπέστη έν τη εκτελέ
σει τοΰ καθήκοντος του, ή έξειδικευθεΐσα σύνταξις εξαρτω
μένων αύτοΰ αυξάνεται άπό της 1ης Ιανουαρίου 1968, δια
ποσοΰ ϊσου προς τρία καί 'έν τέταρτον έπί τοις εκατόν της
τοιαύτης συντάξεως, έν πάση δέ περιπτώσει δια ποσοΰ ουχί
μικρότερου τών δώδεκα λιρών κατ' έτος.
(2) Έάν ή σύνταξις εξαρτωμένων είναι πληρωτέα κεχωρισμένως
εις την χήραν καί έκαστον τέκνον ή τον πατέρα καί την μητέρα, το
σύνολον αυτής λαμβάνεται υπ' όψιν διά την έφαρμογήν τοΰ κατω
τάτου ορίου αυξήσεως έκ δώδεκα λιρών κατ' έτος.
" Ι σχϋς των
αυξήσεων
συντάξεων.

6. Οιαδήποτε αυξησις συντάξεως χορηγούμενη κατά τάς διατά
ξεις τοΰ παρόντος Νόμου λογίζεται, δι' δλους τους σκοπούς οιασδή
ποτε εκάστοτε έν ίσχύί νομοθεσίας περί συντάξεων, ώς μέρος; της
συντάξεως.

Κατάργησις
έτιιδόματος
έπί των
συντάξεων

7. Το έκ δέκα έπί τοις εκατόν έπί τών συντάξεων καταβαλλόμε
νον επίδομα εις τους συνταξιούχους τους άφυπηρετήσαντας πρό της
1ης Ιανουαρίου 1957 ή εις τους εξαρτώμενους δημοσίων υπαλλήλων
η διδασκάλων οΐτινες απεβίωσαν πρό της 1ης 'Ιανουαρίου 1957 συνε
πεία τραύματος το όποιον υπέστησαν έν τη εκτελέσει τοΰ καθήκοντος
των καταργείται άπό της 1ης 'Ιανουαρίου 1968.

"Εναρξις
ισχύος.

8. Ή ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου λογίζεται ώς άρξαμένη τήν Ιην
Ιανουαρίου 1968.

Κεφ. 3 1 1 .
17τοϋ1960
9 τοΰ1967
18τοϋ1967
51 τ ο ΰ 1 9 6 8
119 τοΰ 1968.
Κεφ. 166.
21 τ ο ΰ 1 9 5 9
19 τοΰ 1967
5 τοΰ 1968
62 τοΰ 1968.
Έ λ λ . Κοιν. Ν
7 τοΰ 1962
14τοΰ1962
16 τοΰ 1962
7 τοΰ1963
11 τοΰ1963
1 τοΰ1964
12 τοΰ 1964
Κεφ. 169.
44 τοΰ 1959.
Έ λ λ . Κοιν. Ν
5 τοΰ 1 960
7 τοΰ 1962.

56 τοΰ 1967.

ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 2)
1. Τά περί Κύπρου Διατάγματα έν Συμβουλίω περί Συντάξεων
1929 καί 1931, ώς ταΰτα έτροποποιήθησαν άπό καιρού ε'ις καιρόν.
2. Ό περί Συντάξεων Νόμος.

3. Ό περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμος.

4. Αϊ διατάξεις τοΰ περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμου ώς
εφαρμόζονται διά τοΰ άρθρου 34 (1) (γ) τοΰ περί Μέσης 'Εκπαιδεύ
σεως Νόμου.
5. Ό περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμος, 1967.

