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Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος τοϋ 1979 εκδίδετα ι διά δημοσιεύσεωc εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια κής Δημοκρα τία ς συμφώνως
τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγμα τος.
'Αριθμός 87 τοΟ 1979
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ ΑΥΞΗ Σ Ε Ω Σ Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν
Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ Σ Χ Ε Σ Ε Ι
Π Ρ Ο Σ ΔΗΜΟΣ Ι ΑΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ν

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέ ρηται ώς περί Αυξήσεως Συντάξεων Σονο,,*,,,^
Νόμος του 1979.
τίτλος.
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έ κτος έ άν έ κ του κειμέ νου π-ροκύπτη ΈρμηΐΛία.,
διά<|>ορος Ιννοια—
«δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει ύπάλληλον κατέχοντα θέσιν έν
τη δημοσία υπηρεσία'
«δημοσία υπηρεσία» έχει τήν εις τόν δρον τούτον άποδιδομένην
έννοιαν υπό του άρθρου 2 τοΟ πε,ρι Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου
του 1967 άλλα περιλαμβάνει τήν δικαστικήν ύπηρεσίαν ώς καΐ 33 τοϋ 1967.
ύπηρεσίαν εις τάς θέσεις τοΰ Γενικού ΕΧσαγνελέως της Δημοκρα
τίας, του Γενικοί) 'Ελεγκτού, του Γενικού Λογιστου και των Βοη
θών αυτών'
«διδάσκαλος» έχει τήν εις τόν δρον τούτον άποδιδομένην έννοιαν κ 1 6 6
ύπό του άρθρου 45 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου' 21 τοΰ 1959'
19 τοΰ 1967
5 τ ο 0 1968
62 τοΟ 1968
69 τοΰ 1970
20 τοΰ 1971
67 τοϋ 1973
70τοΰ197&
41 τοΰ1976
36 τοΰ 1979.
Έλληνίίκοΐι
Κοινοτικοί
Νόμοι :
7 τοΰ 1962
14 τοϋ 1962
16 του 1962
7 τ ο ΰ 1963
11το01963
1τοΰ1964
12τοϋ 1964
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'ib ιού 1967ι
Ι τοϋ 1970
1.9 τοΰ 197 I
66 τοΰ 1973
43 TOO 1 9 / 6
37 τοΰ 1 9 / 9 .

ΠΙιοξι

Α0£,ι>σις
σίΛΓίάζεως

υπαλλήλου
Π'ναξ.

ΑΟζησις
συντάξεως
εξαρτωμένων.
ΠΙνοξ.
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«καθηγητής» έχει την είς τόν δρον τούτον άποθιδομένην £ννοιαν
υπό του άρθρου 2 των περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμων τοϋ
1967 εως 1979'
<;Κυβέρνησις της Κύπρου» έν σχέσει προς οιανδήποτε περίοδον
μέχρι της 15ης Αυγούστου, I960,, περιλαμβανομένης, σημαίνει την
Κυβέρνησιν της 'Αποικίας της Κύπρου καΐ έν σχέσει προς οιαν
δήποτε περίοδον μετά την ρηΟεΐσαν ήμερομηνίαν σημαίνει τήν
Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας'
«μέλος» σημαίνει παν μέλος της Αστυνομικής Δυνάμεως, της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τοΰ ΣτρατοΟ τής Δημοκρατίας'
«συνταξιούχος» σημαίνει πρόσωπον τό όποιον κατά τήν ήμερο
μηνίαν της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου είναι πολίτης της
Δημοκρατίας και εις τό όποιον έχορη,γήθη σύνταξις δυνάμει οιου
δήποτε των έν τω Πίνακι αναφερομένων Νόμων*
«σύνταξις εξαρτωμένων» σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένης,
δυνάμει οίουδήποτε τών έν τω Πίνακι άναφ&ρομένων Νόμων, είς
τήν χήραν καΐ ή τά τέκνα αποβιώσαντος υπαλλήλου, μέλους ή
συνταξιούχου'
«σύνταξις» σημαίνει οιανδήποτε έτησίαν σύνταξιν πληρωτέαν έν
εϊδει περιοδικών πληρωμών δυνάμει οίουδήποτε τών έν τω Πίνακι
αναφερομένων Νόμων, δι* ύπηρεσίαν παρασχεθεΐσαν είς τήν Κυ
βέρνησιν της Κύπρου'
«υπάλληλος» σημαίνει δημόσιον ύπάλληλον, διδάσκαλον και
καθηνητήν.
3. Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οίουδήποτε τών έν τω Πίνακι
αναφερομένων Νόμων ή οίουδήποτε έτερου Νόμου, είς π&ρίπτωσιν
καθ* ή ν οιοσδήποτε υπάλληλος άφυπηρέτησε πρό της 1ης 'Ιανου
αρίου, 1979 και λαμβάνει σύνταξιν, ή οιονδήποτε μέλος άφυπηρέ
τησε πρό της 1ης Μαΐου, 1979 και λαμβάνει σύνταξιν, ή τοιαύτη
σύνταξις αυξάνεται από της 1ης 'Ιουλίου, 1979, διά ποσοΟ ϊσου
προς τέσσαρα έπι τοις εκατόν (4%) αυτής και α π ό της 1ης Φε.
βρουαρίου, 1980, διά ποσοΟ ϊσου προς οκτώ επί τοις εκατόν (8%)
αύτης έν τω συνόλω, ήτοι περιλαμβανομένης της έκ 4% αυξήσεως
της 1ης Ιουλίου, 1979.
4.— (1) Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οίουδήποτε τών έν τω Πίνακι
αναφερομένων Νόμων ή οίουδήποτε έτερου Νόμου—
(α) είς περίπτωσιν καθ" ήν οιοσδήποτε υπάλληλος, άφυπηρε
τήσας έπι συντάξει πρό της 1ης Ιανουαρίου, 1979, ή οιον
δήποτε μέλος άφυπηρετήσαν έπι συντάξει πρό τής 1ης
Μαΐου, 1979, απεβίωσε πρό τής 1ης 'Ιουλίου, 1979 καΐ έχο
ρηγήθη είς τους εξαρτώμενους αύτου σύνταξις εξαρτωμέ
νων' ή
(β) εις περίπτωσιν καθ* ήν οιοσδήποτε υπάλληλος άπεβίωσεν
έν υπηρεσία πρό τής 1ης 'Ιανουαρίου, 1979, ή οιονδήποτε
μέλος άπεβίωσεν έν ύιτϊ\ρεο{α πρό τής 1ης Μαΐου, 1979 και
έχορη,γήθη είς τους εξαρτώμενους αύτοΟ σύνταξις εξαρτω
μένων,
ή τοιαύτη σύνταξις αυξάνεται από τής 1ης Ιουλίου, 1979, διά ποσού"
ίσου προς τέσσαρα έπι τοις εκατόν (4%) αύτης και άπό της 1ης
Φεβρουαρίου, 1980, διά ποσοΟ ϊσου προς οκτώ έπι τοις εκατόν (8%)
αυτής έν τω συνόλω, ήτοι περιλαμβανομένης της έκ 4% αυξήσεως
της 1ης Ιουλίου, 1979.
"
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(2) Εις περίπτωσιν καθ* ην οιοσδήποτε υπάλληλος, άφυπηρετή
σας έπί συντάξει πρό της 1ης 'Ιανουαρίου, 1979 ή οιονδήποτε μέλος
άφυπηρετήσαν έπί συντάξει πρό της 1ης Μαΐου, 1979, άπεβίωσεν ή
άποβιώση μεταξύ της 1ης Ιουλίου, 1979 και της 31ης Ιανουαρίου,
1980, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, και έχορη^
γήθη ή χορηγηθη είς τους εξαρτώμενους αύτοϋ σύνταξις εξαρτω
μένων ή τοιαύτη σύνταξις αυξάνεται άττό της 1ης Φεβρουαρίου,
1980, δια ποσοΰ ίσου προς τέσσαρα έπί τοις εκατόν (4%) αυτής.
5. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε των εν τω Πίνακι
άναφερομένων Νόμων ή οιουδήποτε έτερου Νόμου—
(α) είς περίπτωσιν καθ' ην οιοσδήποτε υπάλληλος άφυπηρέ
τησεν ή απεβίωσε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου, 1979 και
της 30ης 'Ιουνίου, 1979, αμφοτέρων των ημερομηνιών περί
λαμβανομένων, τα ωφελήματα τα απορρέοντα εκ της αφυ
πηρετήσεως ή τοΰ θανάτου αύτοϋ υπολογίζονται έπί τών
κατά τον χρόνον άφυπηρετήσεως ή θανάτου αύτοΰ συντα
ξίμων απολαβών του, αναθεωρούνται δε κατά τήν Ιην
Ιουλίου, 1979, έπί τη βάσει συνταξίμων απολαβών ύπολο
γ
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γιζομενων έπι μισθών ηύξημένων κατά τρία τοις έκατον ι.5.ίΐ9?9 και
(3%) και κατά τήν Ιην 'Ιανουαρίου, 1980, έπί τη βάσει Ή . ι J 980.
συνταξίμων απολαβών υπολογιζόμενων έπί μισθών ηύξη Πιω
μένων κατά επτά τοις εκατόν (7%) έν τω συνόλω, ήτοι
περιλαμβανομένης της έκ 3% αυξήσεως της 1ης 'Ιουλίου,
1979·
(Β) είς περίπτωσιν καθ* ην οιοσδήποτε υπάλληλος άφυπηρέ
τησεν ή απεβίωσε ή θά άφυπηρετήση ή άποβιώση μεταξύ
της 1ης 'Ιουλίου, 1979 και της 31ης Δεκεμβρίου, 1979,
αμφοτέρων τών ημερομηνιών περιλαμβανομένων, τά ωφε
λήματα τά απορρέοντα έκ της άφυπηρετήσεως ή του θα
νάτου αύτου υπολογίζονται έπί τών κατά τόν χρόνον άφυ
πηρετήσεως ή θανάτου αύτου συνταξίμων απολαβών του,
αναθεωρούνται δε κατά τήν Ιην 'Ιανουαρίου, 1980, έπί τη
βάσει συνταξίμων απολαβών υπολογιζόμενων έπί μισθών
ηύξη μένων κατά 3,9%'
(γ) είς περίπτωσιν καθ' ην οιονδήποτε μέλος άφυπηρέτησεν ή
απεβίωσε μεταξύ της 1ης Μαΐου, 1979 και της 30ης Σε
πτεμβρίου, 1979, αμφοτέρων τών ημερομηνιών περιλαμβα
νομένων, τά ωφελήματα τά απορρέοντα έκ της άφυπηρε
τήσεως ή του θανάτου αύτου υπολογίζονται έπί τών κατά
τόν χρόνον άφυπηρετήσεως ή θανάτου αύτου συνταξίμων
απολαβών του, αναθεωρούνται δέ κατά τήν Ιην 'Οκτωβρίου,
1979, έπί τη βάσει συνταξίμων απολαβών υπολογιζόμενων
έπί μισθών ηύξημένων κατά τρία τοΐς εκατόν (3%) και
κατά τήν Ιην Φεβρουαρίου, 1980, έπί τη βάσει συνταξίμων
απολαβών υπολογιζόμενων έπί μισθών ηύξημένων κατά
επτά τοις έκοττόν (7%) έν τω συνόλω, ήτοι περιλαμβανο
μένης της έκ 3% αυξήσεως της 1ης 'Οκτωβρίου, 1979"
(δ) εις περίπτωσιν καθ' ην οιονδήποτε μέλος θά άφυπηρετήση
ή άποβιώση μεταξύ της 1ης 'Οκτωβρίου, 1979 και της 31ης
'Ιανουαρίου, 1980, αμφοτέρων τών ημερομηνιών περιλαμ
βανομένων, τά ωφελήματα τά απορρέοντα έκ της άφυπη
ρετήσεως ή θανάτου αύτου υπολογίζονται έπί τών κατά
τόν χρόνον άφυπηρετήσεως ή θανάτου αύτοϋ συνταξίμων
απολαβών του, αναθεωρούνται δέ κατά τήν Ιην Φεβρου
αρίου, 1980, έπί τη βάσει συνταξίμων απολαβών υπολογι
ζόμενων έπί μισθών ηύξημένων κατά 3,9%.
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' Ι οχύς ιών
αυξήσεων
σίΛτάζεων..

6. Οιαδήποτε αΰξησις συντάξεως χορηγούμενη κατά τάς διατά
ξεις τοΰ παρόντος Νόμου λογίζεται ώς μέρος της συντάξεως δι*
δλους τους σκοπούς οίασδήποτε εκάστοτε έν Ισχύϊ νομοθεσίας περί
συντάξεων.

"ΈιαρξίΤ
ισχύος.

7. Ή Ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ώς άρξαμένη τήν 1η;ν
Ιουλίου, 1979.
"~ Π Ι Ν Α Ξ
("Αρθρα 2, 3, 4 και 5)

Κεφ. 41 Ι
1 7 ι ο ϋ 1960
9 του 1967
18τοϋ 1967
51 τοΰ 196«
119 του 1968
,9το0 1971
65 τοΰ 1973
42 του 1976
38 τοΰ 1979.

1. Ό περί Συντάξεων Νόμος.

Κεφ. 166.,
21 τοΰ 1959
19το01967
ι5 τοΰ 1968
6 2 τοΰ 1968
69 τοΟ 1970
20 τοΰ 1971
67 τοΰ 1973
70 τοΰ 1975
41 τοΰ 1976
36 τοΰ 1979.
"Ελληνικοί
KoiuoaiKol
Νόμοι :
7 τοΰ 1 962
14 τοΰ 1962
16 τοΰ 1962
7 τοΰ 1963
11 τοΰ 1963
1 τοΰ 1964
12τοϋ 1964.

2. Ό περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμος.

Κεφ. 169.
44 τοΰ 1959.
'ΕλληΜΟΚοΙ
ΚοίΜοτικοΙ
Νόμοι :
5 τοΰ 1960
7το01962.
56 τοΰ 1967
1 τοϋ1θ70
19ΐϊοϋ1971
6 6 τ ο ΰ 1973
4 3 τοΰ 1976
37τοϋ1979.

3. ΑΙ διατάξεις τοΟ περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμου ώς
έ<ραρμόζονται διά της παραγρά<|>ου (y) τοΟ εδαφίου (1) του άρ
θρου 34 τοΟ περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου.

4. ΟΙ περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμοι του 1967 εως 1979.

