
E.E., Παρ. I, 1389 Ν. 103/73 
Αρ. 1060, 21.12.73 ' 

Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων (Άρ. 2) Νόμος του 1973 εκδίδεται δια δη
μοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώ-
νως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Αριθμός 103 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΣΥΝΤΑ-ΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

ε ε « * ν ' ? · Α ^ ν ί ! ί μ θ ς θά~ W ? 1 ™ , ώ ς Ο . , π ε ρ 1 Α ύ ^ σ ε ω ζ Συντά Συνοπτικός 
ξεων (Αρ. 2) Νόμος του 1973, έν σχέσει δέ προς τό άρθρον 7 θά τίτλος, 
αναγινωσκηται όμοΰ μετά τοΰ περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμου τοΰ 4 τ ο 0 1 9 7 3 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Εοι^α 
φόρος έννοια—

 U ερμηνεία. 

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

«διδά_σκαλος» έχει τήν εις τόν δρον τοΰτον άποδιδομένην έννοιαν 
υπό του άρθρου 45 τοΰ περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου" Κεφ. 166. 

21 τοΰ 1959 
19το0 1967 

5το0 1968 
62τοϋ 1968 
69το0 1970 
20το0 1971 
67το0 1973. 
'Ελληνικοί 
Κοινοτικοί 
Νόμοι : 
7 τοΟ 1962 

14το0 1962 
16το0 1962 

7 τοΰ 1963 
11 τοΰ 1963 

1 τοΟ 1964 

«έξειδικευθεΐσα σύνταξις» σημαίνει σόνταξιν πληρωτέαν δυνάμει τ °° 1 9 6 4 ' 
οιουδήποτε των Νόμων των εκτιθεμένων εις τόν Πίνακα' Π(ναξ. 

«καθηγητής» έχει τήν εις τόν δρον τοΰτον άποδιδομένην έννοιαν 
^ 7 ? υ Χ ζ ° υ 2 Τ ώ ν TOpl Σ υ ν τ ά ί > ε ω ν Καθηγητών Νόμων τοΰ 56τοθΐ967 
1 3 D

'
 ε ω

^
 i y

'
5 1 τοΰ 1970 

19το0 1971 
«Κυβέρνησις της Κύπρου» έν σχέσει προς οιανδήποτε περίοδον 6 6 τ ο 0 1 9 7 3 · 

μέχρι της 15ης Αυγούστου 1960, περιλαμβανομένης, σημαίνει τήν 
Κυβέρνησιν της Αποικίας της Κύπρου και έν σχέσει προς οίανδή
ποτε περίοδον μετά τήν ρηθεΐσαν ήμερομηνίαν σημαίνει τήν Κυβέρ
νησιν της Δημοκρατίας' r 

«πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής» σημαίνει πρόσωπον νεννη
θέν έν Κυπρω καθ δν χρόνον οί γονείς αύτοΰ είχον τήν συνήθη 
αυτών διαμονήν έν Κυπρω και περιλαμβάνει πάν πρόσωπον κατα
γόμενον έξ άρρενογονίας έκ τοιούτου προσώπου' 

«συνταξιούχος» σημαίνει πολίτην της Δημοκρατίας της Κύπρου 
σ ύ ν ^ ξ Τ π ° ν Κ υ π ρ ι α κ τ ' ς κ α τ «Υωγης πρός τό όποιον έχορηγήθη 
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Κεφ. 311 : 
Πίναξ. 
'Επίσημος 
Έφημερίς , 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8 .12 .1961 . 
ΠΙναζ 
τοϋ Νόμου 

9 τοΟ 1 967 
18το0 1967 

9 το0 1971. 
'Επίσημος 
Έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8.9 .1967. 
Κεφ. 166. 
21 τοΰ 1959 
19 τοΟ 1967 

5το 0 1968 
62 τοΰ 1968 
69το0 1970 
20 τοϋ 1971 
67 τοϋ 1973. 
"Ελληνικοί 
Κ οινοτικοί 
Μάμοι : 

7 τοΰ 1962 
14 τοΰ 1962 
16 τοϋ 1962 

7 τοϋ 1963 
11 τοΰ 1963 

1 τοΰ 1964 
12 του 1964. 
56 τοϋ 1967 

1 του 1970 
19 τοϋ 1971 
66 τοΰ 1973. 

«σύνταξις αναπηρίας» σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένη ν δυνά
μει της παραγράφου (1) (ii) f| (2) του Κανονισμού 27 των περί 
Συντάξεων Κανονισμών, η" δυνάμει της παραγράφου (ϋ) τοΰ εδα
φίου (1) τοΰ άρθρου 55 τοΰ περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως 
Νόμου, ή δυνάμει της παραγράφου (ii) τοΰ εδαφίου (1) τοΰ άρ
θρου 12 τών περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμων τοΰ 1967 Ιως 
1973· 

Εησις 

«σύνταξις εξαρτωμένων» σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένην, 
δυνάμει οίουδήποτε Νόμου, εις την χήραν, τά τέκνα ή και τους 
γονείς αποβιώσαντος συνταξιούχου, δημοσίου υπαλλήλου, διδα
σκάλου ή καθηγητοΰ' 

«σύνταξις υπαλλήλου» σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένην εις 
άφυπηρετήσαντα δημόσιον ύπάλληλον, διδάσκαλον ή καθηγητήν 
δυνάμει οίουδήποτε τών έν τω Πίνακι αναφερομένων Νόμων και 
περιλαμβάνει σύνταξιν αναπηρίας

«σύνταξις» σημαίνει οιανδήποτε έτησίαν σύνταξιν πληρωτέαν έν 
είδει περιοδικών πληρωμών δι' ύπηρεσίαν παρασχεθεΐσαν εις τήν 
Κυβέρνησιν της Κύπρου, άλλα δέν περιλαμβάνει— 

(α) οιονδήποτε φιλοδώρημα ή οιονδήποτε ποσόν πληρωτέον 
άλλως ή διά περιοδικών πληρωμών, και ώς έκ τούτου αϊ 
διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου δέν έχουν ίσχύν έν σχέσει 
προς οιανδήποτε σύνταξιν ί}τις μετετράπη εις έφ' άπαξ πλη
ρωμήν, είς περίπτωσιν δέ καθ' ήν μέρος οιασδήποτε συντά
ξεως μετετράπη εις έφ' άπαξ πληρωμήν αί^τοιαΰται διατά
ξεις δέν Ισχύουν έν σχέσει προς τό μέρος τοΰτο της τοιαύτης 
συντάξεως" και 

(β) οιονδήποτε προσωρινόν χορήγημα έπί της συντάξεως. 

3.—(1) 'Ανεξαρτήτως τών .διατάξεων οιουδήποτε τών έν τώ Πίνακι* 
αναφερομένων Νόμων ή οιουδήποτε έτερου Νόμου, και τηρουμένων 

" διατάξεων τοΰ εδαφίου (2), είς «βρίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε 
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συνταξιούχος άφυπηρέτησε πρό της 1ης 'Ιανουαρίου 1973 και λαμ
βάνει έξειδικευθεΐσαν σύνταξιν υπαλλήλου, ή τοιαύτη έξειδικευθεΐσα 
σΰνταξις, ώς τυχόν ηύξήθη δυνάμει των περί Αυξήσεως Συντάξεων 
Νόμων τοϋ 1961, τοΰ 1968, τοΰ 1969 και τοΰ 1973, αυξάνεται άπό 
της 1ης 'Απριλίου 1973 δια ποσοΰ ίσου προς είκοσι έπί τοϊς εκατόν 
της τοιαύτης συντάξεως. 

(2) —(α) Έν περιπτώσει καθ' ήν συνταξιούχος λαμβάνει οιανδή
ποτε σύνταξιν υπαλλήλου δι' ύπηρεσίαν παρασχεθεΐσαν με
ρικώς εις τήν Κυβέρνησιν της Κύπρου και μερικώς ε'ις οιαν
δήποτε έκ τών έν τοις περί Συντάξεων Κανονισμοϊς καθω
ρισμένων Κυβερνήσεων, ή ύπό τών διατάξεων τοΰ εδαφίου 
(1) παρεχομένη αυξησις συντάξεως 'ισχύει μόνον άναφορι
κώς προς τήν ε'ις τήν Κυδέρνησιν της Κύπρου παρασχεθεΐσαν 
ύπηρεσίαν. 

(β) Δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος εδαφίου ό δρος «καθωρι
σμέναι Κυβερνήσεις» σημαίνει τας έν τω Κανονισμώ 8 τών 
περί Συντάξεων Κανονισμών και έν τω Πίνακι αυτών καθο
ριζομένας και άναφερομένας Κυβερνήσεις. 

1 3 τ ο 0 1 9 6 1 
128 τοΰ 1968 

36το0 1969 
4 τοϋ 1973. 

Κεφ. 311 : 
Π(ναξ. 
'Επίσημος 
Έψημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8.12.1961. 
Πίναξ τοϋ 
Νόμου 

9το0 1967 
18 τοΟ 1967 

9 τοΰ 1971. 
'Επίσημος 
ΈφημερΙς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8.9.1967. 

συντάξεως 
εξαρτωμένων. 

4. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε τών έν τω Πίνακι άνα ΑΟξησις 
φερομένων Νόμων ή οιουδήποτε έτερου Νόμου— 

(α) εις περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος ή 
διδάσκαλος άφυπηρετήσας έπί συντάξει πρό της 1ης 'Ιανου
αρίου 1973 απεβίωσε μεταξύ της 1ης 'Απριλίου 1967 και της 
31ης Δεκεμβρίου 1972, αμφοτέρων τών ημερομηνιών περι
λαμβανομένων, και έχορηγήθη εις τους εξαρτώμενους αύτοΰ 
σύνταξις εξαρτωμένων, ή 

(Ρ) εις περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε καθηγητής άφυπηρετή
σας έπί συντάξει πρό της 1ης 'Ιανουαρίου 1973 απεβίωσε 
μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 1967 και της 31ης Δεκεμβρίου 
1972, αμφοτέρων τών ημερομηνιών περιλαμβανομένων, και 
έχορηγήθη είς τους εξαρτώμενους αύτοΰ σύνταξις εξαρτω
μένων, ή 

(γ) εις περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος ή 
διδάσκαλος άπεβίωσεν έν υπηρεσία μεταξύ της 1ης Απρι
λίου, 1967 και της 31ης Δεκεμβρίου, 1972, αμφοτέρων τών 
ημερομηνιών περιλαμβανομένων, και έχορηγήθη είς τους 
εξαρτώμενους αύτοΰ σύνταξις εξαρτωμένων, ή 

(δ) εις περίπτωσιν καθ' ήν οιοσδήποτε καθηγητής άπεβίωσεν έν 
υπηρεσία μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 1967 και της 31ης 
Δεκεμβρίου 1972, αμφοτέρων τών ημερομηνιών περιλαμβα
νομένων, και έχορηγήθη εις τους εξαρτώμενους αύτοΰ σύν
ταξις εξαρτωμένων, 

ή τοιαύτη σύνταξις, ώς τυχόν ηύξήθη δυνάμει τών περί Αυξήσεως 
Συντάξεων Νόμων τοΰ 1961, τοΰ 1968, τοΰ 1969 και τοΰ 1973, αύξά ΐ3τοθΐ96ΐ 
νεται άπό της 1ης 'Απριλίου 1973 διά ποσοΰ ίσου προς είκοσι έπί 128 τοϋ 1968 
τοις εκατόν της τοιαύτης συντάξεως. 34Τ°ΐ973 

5. Οιαδήποτε αΰξησις συντάξεως χορηγούμενη κατά τάς διατά Ισχύς τών 
ξεις τοΰ παρόντος Νόμου λογίζεται ώς μέρος της συντάξεως δι' δλους « U W O T 6 ) V 

τους σκοπούς οιασδήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ νομοθεσίας περί συντά συντάξεων· 
ξεων. 
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Κατάργησις 
τοΰ προσω
ρινοί) χορη
γήματος 
έπί τών 
συντάξεων. 

ΤροποποΙησις 
της πρώτης 
επιφυλάξεως 
τοΰ εδαφίου 
(1) τοΰ άρ
θρου 3 τοΰ 
Νόμου 4 
τοΰ 1973. 

13 τοΰ 1961 
128 τοΰ 1968 

36 τοΰ 1969. 

"Εναρξις 
Ισχύος. 

1392 

6. Τό έξ είκοσι έπί τοις εκατόν έπί των συντάξεων καταβαλλό
μενον εις συνταξιούχους ή εξαρτώμενους αυτών προσωρινόν χορή
γημα καταργείται ώς ακολούθως : 

(α) 'Από της 1ης 'Ιανουαρίου 1973, όσον άφορα τους συντα
ξιούχους τους άφυπηρετήσαντας μεταξύ της 1ης 'Ιανουαρίου 
1973 και της 31ης Μαρτίου 1973, αμφοτέρων τών ημερομη
νιών περιλαμβανομένων, και τους εξαρτώμενους δημοσίων 
υπαλλήλων, διδασκάλων καΐ καθηγητών αποβιωσάντων 
εντός τοΰ ρηθέντος χρονικού διαστήματος' 

(β) 'Από της 1ης 'Απριλίου 1973, δσον άφορα τους συνταξιού
χους τους άφυπηρετήσαντας προ της 1ης 'Ιανουαρίου 1973 
και τους εξαρτώμενους δημοσίων υπαλλήλων, διδασκάλων 
και καθηγητών αποβιωσάντων πρό της 1ης 'Ιανουαρίου 1973. 

7. Ή πρώτη έπιφύλαξις του εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 3 τοΰ περί 
Αυξήσεως Συντάξεων Νόμου τοΰ 1973 τροποποιείται διά της ε'ις τό 
τέλος αύτης προσθήκης της ακολούθου νέας παραγράφου : 

«(γ) Είς την περίπτωσιν τοιούτου συνταξιούχου δστις άφυπηρετεΐ 
τελικώς κατά η" μετά την Ιην Μαρτίου 1973, Θά_κατα6άλ
ληται ε'ις αυτόν άπό της ημερομηνίας της τελικής άφυπη
ρετήσεως αύτοΰ αϋξησις έκ δεκαέξ έπί τοις εκατόν έπί της 
συντάξεως της χορηγηθείσης είς αυτόν είς έκατέραν τών 
περιπτώσεων τών αναφερομένων είς τάς παραγράφους (i) 
και (ii) της παρούσης επιφυλάξεως ώς ή σύνταξις αΰτη τυ
χόν ηύξήθη δυνάμει τών περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμων 
τοΰ 1961, τοΰ 1968 και τοΰ 1969.». 

8. Ή ισχύς τών άρθρων 2 εως 6 τοΰ παρόντος Νόμου λογίζεται ώς 
άρξαμένη τήν Ιην 'Απριλίου 1973, τοΰ δε άρθρου 7 την Ιην Μαρτίου 
1973. 

ΠΙΝΑΞ 

Κεφ. 3 1 1 . 
17 τοΰ 1960 

9 τοΰ 1967 
18 τοΰ 1967 
51 το0 1968 

119 τοϋ 1968 
9 τοΰ 1971 

65 τοϋ 1973. 

Κεφ. 166. 
21 τοϋ 1959 
19 τοϋ 1967 

5 του 1968 
62 τοϋ 1968 
69 τοϋ 1970 
20 τοΟ 1971 
67 τοϋ 1973 
' Ελληνικοί 
Κοινοτικοί 
Νόμοι · 
7 τ ο 0 1 ? 6 2 

14το0 1962 
16 τοϋ 1962 

7TO0 1963 
11 TOO 1963 

1 τοϋ 1964 
12το0 1964. 

("Αρθρα 2, 3 και 4) 
1. Τά περί Κύπρου Διατάγματα έν Συμδουλίω περί Συντάξεων 

1929 και 1931, ώς ταΰτα έτροποποιήθησαν άπό καιροΰ είς καιρόν. 
2. Ό περί Συντάξεων Νόμος. 

3. Ό περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμος. 
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4. Αϊ διατάξεις του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου ώς Κε<Ρ·169· 
εφαρμόζονται δια της παραγράφου (γ) τοΟ εδαφίου (1) τοΰ άρθρου ^ ° ° 19f9' 
34 τοΰ περί Μέσης Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς Νόμου. Κοινοτϊκο! 

Νόμοι : 
5 τοΟ 1 960 
7 τοΰ 1962. Ι του 1962 

5. Οι περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμοι του 1967 εως 1973. 56τοθΐ967 
1 τοΰ 1970 

ι n η 1 Λ- Ι1 19το0 1971 
66 τοΰ 1973. 


