
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ■'.."; 

Τ ΐΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ο :,; : ^ »Αρ 5 β 5 ^ ς 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1967 ;

 ; 

iLW.'ZlPliV-'iO: 

-z*r>™r/:■■■■ ΜΕΡΟΣ Ι · ,■■■., 
ν·,-.ΑίΟ:.,περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1967 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως, εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω,/'Αρθρων52 του Συντάγματος. 

ν;: ν\ "'-'.'Ζ ' - Ί .·'.-'.- 'Αριθμός.9 του 1967 

^ΝίΟΜΟΣ ΤΡΟΓίΌΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΝ. 

έ> 'Η;Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: {■>■--

J ; . /Ο παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Συντάξεων (Τροποποιη- Συνοπτικός 
τικός)].ΝΙόμος τοΰ. 1967, θά άναγιγνώσκηται δέ όμοϋ μετά του περί Συντά τίτλος. 
ξεων^Νόμου (,έν,τρΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός\Νόμος»). Κες>. 3Π, 
./"■^',.Λ·

 ; .,. Γ ' / . ··.'1 ' . '·Μ·: 17το01960. 
y,2.;,'0 βασικός Νόμος δια του παρόντος τροποποιείται ώς:; άκολού τροποποίηση 
θ ώ ς : - - ·.-!■..· τοϋ βασικοΰ 

(α) άπαντα τά υφιστάμενα άρθρα αύτοΟ άπό του άρθρου 2 μέχρι του ^^άσεω" ^ 
/:.?;.;:. τελευταίου του βασικού Νόμου συνιστώσιν όμοϋ το. πρώτον Μέρους, ι έκ

Μέρος με επικεφαλίδα «ΜΕΡΟΣ Ι.—ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»· καΐ τώνάρ'θρων2> 
i ; ' (^αντικαθίστανται αί λέξεις «δυνάμει του παρόντος Νόμου», μ χρ ι ^ ^ ^ 
;  ;;· 'οπουδήποτε αύται απαντώνται, διά τών λέξεων «δυνάμει τοΰ .υ«αί̂  

 παρόντος Μέρους». 

.3..: Το άρθρον 2 τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται τροποποίηση 
ως ακολούθως : τοϋ άρθρου 2 
  (α), διά τής τροποποιήσεως τοϋ εδαφίου (Ι) ώς ακολούθως: Μάμου.1*™ 

Γ'" ' (ΐ) διά τής άπαλείψεως τής υποπαραγράφου (viii) έκ τής 
παραγράφου (α) του ορισμού τοΰ δρου «συντάξιμοι 
άπολαβαί»" 

(ϋ) διά της παρενθέσεως, κατά τήν προσήκουσαν αλφαβητική ν 
αυτών τάξιν, τών ακολούθων νέων ορισμών : 

. · . ·".« "αστυνομικός ' έχει τήν αυτήν εννοιαν ώς και εν τω 
κεφ. 285. π ε ρί 'Αστυνομίας Νόμω άλλα δεν περιλαμβάνει άστυνο
ΐΐίόοιίδο ν μι·<όν έχοντα βαθμόν άνώτερον τοϋ Λοχίου· 
2ΐτοΰΊ964 ' νόμος ' περιλαμβάνει πάσαν διάταξιν νομοθετικής 
29'τοθΐ966, φύσεως·» 

(389) 
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(β) διά της προσθήκης του κάτωθι εδαφίου : 
«(3) Ή ηλικία προσώπου θεωρείται ώς συμπληρουμένη κατά 

τήν ήμέραν της επετείου τών γενεθλίων αυτοϋ.». 

Τροποποίησις 4. Το εδάφιον (Ι) του άρθρου 3 τοϋ βασικού Νόμου δια τοϋ παρόντος 
τοΰ&ρθρου3 τροποποιείται διά της αντικαταστάσεως τών λέξεων «δύνανται να χορη
χου βασικού γώνται» έν τη πρώτη καΐ δευτέρα γραμμή αύτου διά της λέξεως «χορη

μου
' γοϋνται». 

Τροποποίηση 5* Τό άρθρον 5 του βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται 
τοοάρθρου5 διά τής καταργήσεως τοΟ εδαφίου (Ι) αύτου και της διαγραφής τοϋ 
τοϋ βασικοο αριθμού καΐ παρενθέσεων «(2)» εκ της αρχής τοϋ εδαφίου (2) το όποιον 

μου
' παραμένει ή μόνη διάταξις τοϋ έν λόγω άρθρου. 

Τροποποίησις 6. Το άρθρον 6 τοϋ βασικοϋ Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται 
τοοσρθρουβ ώς ακολούθως : 
Νόμου™

0
" (

α
)
 ο ι α "Πζ αντικαταστάσεως τής παραγράφου (α) διά τής ακολούθου 

παραγράφου: 
«(a) επί τη συμπληρώσει τής ηλικίας αναγκαστικής άφυπηρε

τήσεως ή καθ' οιονδήποτε μεταγενέστερο ν χρόνον ή έν 
οιαδήποτε περιπτώσει καθ* ην το Ύπουργικόν Συμβούλιον 
δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου ήθελεν απαι
τήσει παρά υπαλλήλου ή επιτρέψει είς αυτόν νά άφυπηρε
τήση επί τη συμπληρώσει τής ηλικίας τών πεντήκοντα 
πέντε ετών, ή έν περιπτώσει αστυνομικού τών πεντήκοντα 
ετών, ή καθ* οίονδήποτε μεταγενέστερον χρόνον, δταν 
άπαιτηθή παρ* αΰτοϋ ή έπιτραπή εϊς αυτόν οϋτω νά άφυπη
ρετήση·»· 

(β) διά της αντικαταστάσεως τής επιφυλάξεως τοΰ άρθρου διά 
τής ακολούθου επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι χορηγείται φιλοδώρημα εϊς γυναίκα ύπάλληλον, 
συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου, ε!ς τήν 
οποίαν επιτρέπεται δπως άφυπηρετήση λόγω γάμου ή επικει
μένου γάμου ή τεκνογονίας αυτής, ανεξαρτήτως τοΰ δτι δέν 
δικαιούται έπι τη βάσει τοϋ παρόντος άρθρου είς σύνταξιν, 
φιλοδώρημα ή άλλο επίδομα.». 

■Αντικατά i 71 Τό άρθρον 8 τοϋ βασικοϋ Νόμου διά τοϋ παρόντος αντικαθίσταται 
στασιςτοΟ δΐά|Τθϋ| ακολούθου άρθρου : 
άρθρου 8 τοΰ 
βασικοϋ «Ήλικίαάφυ 8.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων παντός νόμου και 
Νόμου. τιηρετήσεως. τ ο 0 εδαφίου (2), ή ηλικία αναγκαστικής άφυπηρετήσεως 

απάντων τών υπαλλήλων είναι ή τών έξή κοντά ετών : 
Νοείται δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά απαί

τηση παρά υπαλλήλου ή νά έπιτρέψη είς αυτόν δπως άφυπη
ρετήση έπι τη συμπληρώσει τής ηλικίας τών πεντήκοντα 
πέντε ετών ή καθ' οίονδήποτε μεταγενέστερον χρόνον, 
ωσαύτως δε έν περιπτώσει γυναικός υπαλλήλου νά έπιτρέψη 
είς αυτήν δπως άφυπηρετήση λόγω γάμου ή επικειμένου 
γάμου ή τεκνογονίας αυτής· 

(2) Ή ηλικία αναγκαστικής άφυπηρετήσεως δι* αστυνο
μικούς είναι ή τών πεντήκοντα πέντε ετών : 

Νοείται δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά απαί
τηση παρ' αστυνομικού ή νά έπιτρέψη είς αυτόν δπως άφυπη
ρετήση επί τη συμπληρώσει τής ηλικίας τών πεντήκοντα ετών 
ή καθ' οίονδήποτε μεταγενέστερον χρόνον, ωσαύτως δέ έν 
περιπτώσει γυναικός αστυνομικού νά έπιτρέψη εϊς αυτήν 
δπως άφυπηρετήση λόγω γάμου ή επικειμένου γάμου ή 
τεκνογονίας αυτής· 
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(3) "Εκαστος υπάλληλος άφυπηρετει άπό της πρώτης 
ημέρας τοϋ μηνός δστις έπεται του μηνός κατά τον όποιον 
συμπληροϋται ή ηλικία της αναγκαστικής άφυπηρετήσεως 
αύτοΰ" 

(4) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, εάν θεωρή τοΰτο έπι
θυμητόν προς το δημόσιον συμφέρον, νά έπιτρέψη εϊς ύπάλλη
λον δπως παραμείνη εν τη υπηρεσία μετά τήν ήμερομηνίαν 
καθ" ην συμπληροϋται ή ηλικία αναγκαστικής άφυπηρετή
σεως αΰτοΟ έπι τοσούτο χρονικόν διάστημα δσον το Συμβού
λιον ήθελεν ορίσει.». 

8. Το εδάφιον (Ι) του άρθρου 10 τοϋ βασικού Νόμου διά τοϋ παρόντος 
τροποποιείται διά της αντικαταστάσεως των λέξεων «πεντήκοντα ετών», 
οπουδήποτε αΰται απαντώνται, διά τών λέξεων «πεντήκοντα πέντε ετών». 

9. Τό άρθρον 13 τοϋ βασικοϋ Νόμου διά τοϋ παρόντος καταργείται, 
τά δέ άρθρα 14 εως 18 επαναριθμούνται ώς άρθρα 13 έως 17 αντιστοίχως, 
πάσης αναφοράς εϊς οιονδήποτε τών ρηθέντων άρθρων εν οΐωδήποτε 
άρθρω τροποποιούμενης καταλλήλως. 

!0. Τό άρθρον 16 τοϋ βασικοϋ Νόμου (ώς τοϋτο έπανηριθμήθη ΰπότοΰ 
παρόντος Νόμου) διά τοϋ παρόντος αντικαθίσταται διά τοϋ ακολούθου 
άρθρου : 

16.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου, 
δταν υπάλληλος άποθάνη συνεπεία τραύματος τό όποιον 
υπέστη— 

(α) εν τη ενεργώ εκτελέσει τοϋ καθήκοντος αυτοΰ* καΐ 
(β) άνευ ιδικής του αμελείας· καΐ 
(γ) λόγω περιστάσεων αΐ όποΐαι δύνανται ειδικώς νά 

άποδοθώσιν είς τήν φύσιν τοϋ καθήκοντος αΰτοϋ, 
ενώ δίετέλει εν τη δημοσία υπηρεσία, τό "Υπουργικόν Συμ
βούλιον δύναται νά χορήγηση, επιπροσθέτως προς τό δυνάμει 
τοϋ άρθρου 15 τυχόν χορηγηθέν εις τον νόμιμον προσωπικόν 
άντιπρόσωπον αύτοϋ φιλοδώρημα— 

!(i) έάν ό αποθανών υπάλληλος καταλίπη χήραν, σύν
ταξιν είς αυτήν έφ* δσον παραμένει ανύπανδρος εκ 
ποσοϋ μή υπερβαίνοντος τά δέκα εξηκοστά τών 
ετησίων συνταξίμων απολαβών του κατά τήν ήμε
ρομηνίαν καθ* ην υπέστη τό τραύμα

(Π) έάν ό αποθανών υπάλληλος καταλίπη χήραν είς τήν 
οποίαν χορηγείται σύνταξις δυνάμει της προηγου
μένης παραγράφου και τέκνον ή τέκνα, σύνταξιν 
δι' εκαστον τέκνον έκ ποσοϋ μή υπερβαίνοντος τό 
εν έκτον της ύπό της προηγουμένης παραγράφου 
καθοριζομένης συντάξεως· 

(iii) έάν ό αποθανών υπάλληλος καταλίπη τέκνον ή τέκνα, 
άλλα δεν καταλίπη χήραν ή δεν χορηγείται σύνταξις 
εϊς τήν χήραν, σύνταξιν δι* εκαστον τέκνον έκ ποσοϋ 
διπλασίου τοϋ ύπό της προηγουμένης παραγράφου 
καθοριζομένου

(iv) έάν ό αποθανών υπάλληλος καταλίπη τέκνον ή τέκνα 
και χήραν εις τήν οποίαν χορηγείται σύνταξις δυ
νάμει της παραγράφου (ί) τοϋ παρόντος εδαφίου 
καΐή χήρα ακολούθως άποθάνη, σύνταξιν δΓ εκαστον 
τέκνον άπό τής ημερομηνίας τοϋ θανάτου της χήρας 
έκ ποσοϋ διπλασίου τοϋ ύπό τής παραγράφου (π) 
τοϋ παρόντος εδαφίου καθοριζομένου* 

«Συντάξεις 
είς εξαρτώ
μενους δταν 
υπάλληλος 
φονεύεται 
κατά τήν 
έκτέλεσιν 
καθήκοντος. 

Τροποττοίησις 
τοϋ άρθρου 10 
τοϋ βαοικοΰ 
Νόμου. 

Κατάργησις 
τοϋ άρθρου 1 3 
τοϋ βασικοϋ 
Νόμου. 

Άντικατά-
στασις τοϋ 
άρθρου 16 
τοϋ βασικοϋ 
Νόμου. 
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(ν) εάν ό αποθανών υπάλληλος δεν καταλίπη χήραν, ή 
έάν δεν χορηγήται σύνταξις είς τήν χήραν, και εάν 
ή μήτηρ του έξηρτάτο πλήρως ή κυρίως εξ αύτοΰ 
δια την συντήρησίν της, συνταξιν είς τήν μητέρα, 
εφ' δσον αϋτη στερείται επαρκών μέσων συντηρή
σεως, έκ ποσού μη υπερβαίνοντος τήν συνταξιν 
ήτις θα ήδύνατο να είχε χορηγηθή εϊς τήν χήραν 
αύτοΟ : 

Νοείται δτι— 
(α) σύνταξις δέν είναι πληρωτέα δυνάμει τοΰ πα

ρόντος εδαφίου καθ' οιονδήποτε χρόνον διά 
πλείονα των τριών τέκνα



(β) είς περίπτωσιν συντάξεως χορηγηθείσης δυνάμει 
της παραγράφου (ν) τοΰ παρόντος εδαφίου, έάν 
ή μήτηρ εΐναι χήρα κατά τον χρόνον της χορηγή
σεως της συντάξεως και ακολούθως νυμφευθή 
έκ νέου, ή τοιαύτη σύνταξις τερματίζεται από της 
ημερομηνίας τοΰ νέου γάμου* έάν δε κατά την 
κρίσιν του 'Υπουργού Οικονομικών καθ* οιονδή
ποτε χρόνον ή μήτηρ εχη άλλους επαρκείς πόρους 
συντηρήσεους, ή σύνταξις αϋτη τερματίζεται άπό 
της ημερομηνίας τήν οποίαν ό Υπουργός Οικο
νομικών ήθελεν ορίσει· 

(γ) σύνταξις χορηγηθείσα εις θήλυ τέκνον δυνάμει 
του παρόντος εδαφίου .τερματίζεται, δταν το 
τέκνον νυμφευθή" 

(ό) 6 Υπουργός Οικονομικών δύναται νά διάταξη τήν 
συνέχισιν καταβολής συντάξεως διά τέκνον, το 
όποιον καίτοι έπαυσε δίκαιουμενον ταύτης δυ
νάμει τοΰ παρόντος άρθρου, υπέστη καθ* δν 
χρόνον έδικαιοΰτο εϊς συνταξιν, πνευματικήν ή 
σωματικήν άναπηρίαν πιστοποιουμένην Ιατρικώς 
και καθιστώσαν αυτό άνίκανον νά κερδίζη τά 
προς το ζην. Ή τοιαύτη σύνταξις τερματίζεται 
διά διαταγής τοΰ Υπουργού Οικονομικών, έάν 
ούτος καθ οιονδήποτε χρόνον ίκανοποιηθή δι ' 
ιατρικής αποδείξεως δτι ή αναπηρία επαυσεν υφι
σταμένη ή δέν εμποδίζει το εν λόγω τέκνον νά 
κερδίζη τά προς το ζην. 

(2) Έν περιπτώσει υπαλλήλου μή κατέχοντος συντάξιμον 
θέσιν, ό έν τω έδαφίω (Ι) δρος 'συντάξιμοι άπολαβαί' ση
μαίνει τάς άπολαβάς αύτοΰ αί όποΐαι θά ήσαν συντάξιμοι 
άπολαβαί, έάν ή υπ' αύτοΟ κατεχόμενη θέσις ήτο συντάξιμος. 

(3) Οίαιδήποτε συντάξεις πληρωτέοι δυνάμει τοΰ πα
ρόντος άρθρου μειοϋνται κατά ποσόν Ίσον προς το εν τρίτον 
του ετησίου ποσοϋ τοΟ λόγω θανάτου καταβαλλομένου 
ωφελήματος υπό τύπον συντάξεων πληρωτέων δυνάμει του 

2τοθΐ964 περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου ή παντός νόμου 
3 του 1966. τροποποιοΟντος ή άντικαθιστώντος αυτόν. 

(4) Οίαιδήποτε συντάξεις πληρωτέαι δυνάμει τοΰ παρόντος 
άρθρου όμοϋ μετά του ετησίου ποσοΰ παντός λόγω θανάτου 
καταβαλλομένου ωφελήματος ύπό τύπον συντάξεων πλη

2 τοΰ 1964 ρωτέων δυνάμει τοΰ περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου 
3 τοΰ 1966. ή παντός νόμου τροποποιοϋντος ή άντικαθιστώντος αυτόν, 

έν ουδεμία περιπτώσει ΰπερβαίνουσι τάς κατά τήν ήμέραν 
τοΰ θανάτου ετησίας συντάξιμους άπολαβάς τοΰ υπαλλήλου. 



«fig· 

m-; 

393 

(5) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ή λέξις 
' τέκνον' σημαίνει τέκνον το όποιον είναι κάτω της ηλικίας 
τών δεκαέξ ετών ή το όποιον είναι άνω της ηλικίας ταύτης 
άλλα κάτω της ηλικίας τών δεκαεννέα ετών καΐ φοίτα είς 
σχολήν, κολλέγιον, πανεπιστήμιον ή άλλο έκπαιδευτικόν 
'ίδρυμα ή εξασκείται ύφ* οιουδήποτε προσώπου δι* οιονδή
ποτε επιτήδευμα, επάγγελμα ή τέχνη ν υπό τοιαύτας συν
θήκας ώστε να άπαιτήται παρ' αΰτοΰ νά άφιεροΐ είς τήν 
φοίτησιν ή έξάσκησιν το σύνολον τοΟ χρόνου του. Ό ορός 
περιλαμβάνει: 

(α) τέκνον γεννηθέν μετά τόν θάνατον τοΟ γονέως· 
(β) θετόν ή έξώγαμον τέκνον γεννηθέν προ της ημερο

μηνίας τοΟ τραύματος και πλήρως ή κυρίως έξαρ
τώμενον εκ του αποθανόντος υπαλλήλου δια την 
συντήρησίν του* και 

(γ) τέκνον υίοθετηθέν νομίμως προ της ημερομηνίας 
τοϋ τραύματος και έξαρτώμενον ως προανεφέρθη. 

(6) Αί διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου δέν εφαρμόζονται 
&'.;"· έν περιπτώσει θανάτου υπαλλήλου δταν ή χήρα ή τά τέκνα 

·"" αΰτοΰ ή αμφότερα δικαιούνται είς συντάξεις δυνάμει τοΟ 
Μέρους II : 

Νοείται δτι εάν αί δυνάμει τοϋ Μέρους II χορηγητέαι 
συντάξεις είναι συνολικώς μικρότεροι τών δυνάμει τοϋ 
παρόντος άρθρου χορηγητέων συντάξεων καταβάλλονται 

Λ, αί συνολικώς μεγαλύτεροι συντάξεις.». 
II. Ό βασικός Νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά της πα

ρενθέσεως, ευθύς μετά το άρθρον 17 (ως τοϋτο έπανηριθμήθη), τοϋ 
ακολούθου νέου άρθρου : 

^'Υπηρεσία 
.είς .τάς "Ενό

' τίλους Δυνά
; μέιςτης Δη

μοκρατίας. 

IPS& '
!
m 

ιϊΜιΜ? 

18.—(Ι) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοϋ παρόντος 
Νόμου, υπηρεσία υπαλλήλου είς τάς "Ενόπλους Δυνάμεις 
της Δημοκρατίας διακόπτουσα τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν 
αύτοΰ θεωρείται, διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου, 
ως δημοσία υπηρεσία, διαρκούσης δε της τοιαύτης ύπηρε

: σίας ό υπάλληλος θεωρείται κατέχων τήν θέσιν την οποίαν 
' κατεΐχεν ευθύς πρό της ενάρξεως της υπηρεσίας του εις 

τάς Ένοπλους Δυνάμεις της Δημοκρατίας. 
(2) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου 'Ένοπλοι 

Δυνάμεις ' σημαίνει τήν δυνάμει τών περί της Εθνικής Φρου
20 τοο 1964 ρας Νόμων συσταθεϊσαν Έθνικήν Φρουράν και περιλαμβάνει 

,..... f?TO }9t4 πάσαν άλλην Δύναμιν τήν οποίαν το Ύπουργικόν Συμβούλιον 
® ;>':..ί68 του 1964 „ α % ) χ « Γ „ ' . Α ,  Α ' 

•.̂ '.■26τοθΐ965 ή θ ε λ ε κηρύξει ως Ενοπλον Δυναμιν της Δημοκρατίας.». 
fl^l^ffm* τοΟ 1965 

*sfi^p§h'&:[5 τοΟ 1966 
J p | | t . : ^ τοϋ 1966 

'ffl^l^v το°1966· 

ΤροποποΙησις 
τοΟ βασικού 
Νόμου διά 
τής παρεν-

θέσεως νέου 
άρθρου. 

ι^ψ-ψ¥\ 12. Ό βασικός Νόμος διά τοΟ παρόντος τροποποιείται διά τής είς 
*2Λ0 '' άύτόν προσθήκης,εύθύς μετά το Μέρος Ι, του ακολούθου νέου Μέρους : 

«ΜΕΡΟΣ II. 
ϋ β : ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣ ΧΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ. 

;?^Ερμη'νεία. 

*ϋ$ 

21.—(Ι) Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους έκτος 
εάν έκ τοϋ κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια— 

' ορισθείσα ήμερα ' σημαίνει τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως 

ΤροποτΓοίησις 
τοΟ βασικοϋ 
Νόμου διά 
της προσθή
κης νέου 
Μέρους. 

ισχύος του παρόντος >μου· 

■ ■  ' ' ^ T C I 
:&£S 



394 

52τοΰ 1962 
68 του 1962. 

6 τοϋ 1962. 

Κεφ. 311 
17 τοϋ 1960. 

Συντάξεις 
είς χήρας 
καΐ τέκνα. 

'συντάξιμος υπάλληλος' σημαίνει δημόσιον ύπάλληλον 
κατέχοντα συντάξιμον θέσιν ύπό μόνιμον ιδιότητα* 

' συνταξιούχος' σημαίνει πολίτης της Δημοκρατίας εϊς 
τον όποιον έχορηγήθη σύνταξις δυνάμει του Μέρους Ι 
έπι τη άφυπηρετήσει του εκ της δημοσίας υπηρεσίας άλλα 
δεν περιλαμβάνει— 

(ο.) δικαιοϋχον συντάξιμον ύπάλληλον υπό την εννοιαν 
τοϋ άρθρου 2 τοΰ περί 'Αποζημιώσεως Δικαιούχων 
Υπαλλήλων Νόμου τοϋ 1962 δστις άφυπηρέτησε 
δυνάμει τών διατάξεων τοΰ Νόμου τούτου* η 

(β) άφυπηρετοϋντα ύπάλληλον ύπό την εννοιαν τοϋ 
άρθρου 2 τοϋ περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 
(Υπηρεσία Κυβερνητικών Υπαλλήλων) (Διατάξεις 
Άφυπηρετήσεως) Νόμου τοϋ 1962 όστις άφυπη
ρέτησε δυνάμει των διατάξεων τοΰ Νόμου τούτου* ή 

(γ) ύπάλληλον τοΰ οποίου αϊ ύπηρεσίαι έτερματίσθησαν 
δια σκοπούς δημοσίου συμφέροντος δυνάμει της 
παραγράφου (στ) τοϋ άρθρου 6 τοϋ Μέρους Ι και 
ό όποιος απεδέχθη διορισμόν ύπό Κοινοτικής 
Συνελεύσεως' 

' υπηρεσία άνευ εισφορών * σημαίνει ύπηρεσίαν δια τήν 
οποίαν άρχικαί ή τελικαι είσφοραί, ως ορίζονται εν τω 
άρθρω 29, δεν καταβάλλονται* 

e υπηρεσία μετ' εισφορών' σημαίνει ύπηρεσίαν κατόπιν 
της ορισθείσης ημέρας δια τήν οποίαν. κατεβλήθησαν 
περιοδικαι είσφοραί, ως προνοείται εν τω άρθρω 28, ή 
ύπηρεσίαν δια τήν οποίαν κατεβλήθησαν άρχικαί είσφοραί 
ή έγένετο συμφωνία προς καταβολή ν τελικών εισφορών 
δι* αφαιρέσεως εκ τοΰ εφ' άπαξ έπι της συντάξεως φιλο
δωρήματος, ώς προνοείται εν τω άρθρω 29* 

' Υπουργός ' σημαίνει τον Υπουργόν Οικονομικών. 
(2) Πάσα λέξις ή πάς δρος χρησιμοποιούμενος εν τω 

παρόντι Μέρει και μή οριζόμενος εν αύτώ έχει, εκτός εάν 
εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια, τήν ύπό τοϋ 
Μέρους Ι άποδοθεΐσαν είς αυτόν εννοιαν. 

22. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Μέρους, 
έπι τω θανάτω άρρενος συνταξίμου υπαλλήλου είς τον όποιον 
εφαρμόζεται το παρόν Μέρος ή άρρενος συνταξιούχου (εν 
τοις εφεξής αναφερομένου ώς ' ό αποθανών') χορηγείται 
διά τήν ύπηρεσίαν αύτοϋ— 

(α) δταν καταλίπη χήραν, σύνταξις εϊς τήν χήραν (εν 
τοις εφεξής αναφερομένη ώς ' σύνταξις χήρας ')* και 

(β) δταν είχε σύζυγον καθ' οίονδήποτε χρόνον κατόπιν 
της ορισθείσης ημέρας (είτε ό γάμος παρέμεινεν 
εν ΐσχύϊ μέχρι του θανάτου του είτε δχι καΐ είτε 
σύνταξις χήρας χορηγείται ή δυνατόν να χορηγηθή 
είτε δχι), σύνταξις προς όφελος τών εκ τοϋ γάμου 
τέκνων καί, είς ώρισμένας περιπτώσεις, άλλων 
τέκνων αύτοΰ ή αυτής (έν τοις εφεξής αναφερομένη 
ώς ' σύνταξις τέκνων ' ) : 

Νοείται δτι, διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Μέρους, 
δεν λαμβάνεται ΰπ* δψιν γάμος τοΰ αποθανόντος τελεσθείς 
άφ' δτου ούτος έπαυσε νά είναι δημόσιος υπάλληλος, πάσα 
δε έν τω παρόντι Μέρει αναφορά είς γάμον, σύζυγον, τήν 
χήραν r\ τά τέκνα τοΰ αποθανόντος ερμηνεύεται αναλόγως. 
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της συντά 
ξεως τοΰ 
αποθανόντος 

Έζάρτησις 23. Σύνταξις δεν χορηγείται δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους 
ιυντάξεωνέκ £ K T O C έ ά ν 

(α) ό αποθανών ήτο συνταξιούχος· ή" 
(β) ό αποθανών έδικαιοΟτο εϊς τήν χορήγησιν συντάξεως 

δυνάμει τοΟ Μέρους Ι (εΤτε τοιαύτη σύνταξις πράγματι 
έχορηγήθη είτε δχι)· ή 

(γ) ό αποθανών υπηρετεί άκδμη ώς δημόσιος υπάλληλος 
κατά τον χρόνον τοΟ θανάτου του καί, εάν εϊχε 
τότε άφυπηρετήσει δυνάμει τής παραγράφου (ε) 
τοΰ άρθρου 6, θά έδικαιοΟτο είς την χορήγησιν 
συντάξεως. 

Σύνταξις 
χήρας. 

Ποσοστόν 
της συντά
ξεως χήρας. 

24.—(!) Σύνταξις χήρας δέν χορηγείται έάν ή χήρα κατά 
τον χρόνον τοΰ θανάτου του συζύγου συνέζη μετ* άλλου 
ανδρός ή έάν μετά τόν θάνατον τοΟ συζύγου ή χήρα έπανενυμ
φεύθη· έάν δέ κατόπιν της χορηγήσεως συντάξεως χήρας ή 
χήρα έπανανυμφευθή, ή σύνταξις τερματίζεται άπό της ημερο
μηνίας του νέου γάμου. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ εδαφίου (Ι), ή σύνταξις 
χήρας καταβάλλεται άπό του θανάτου του συζύγου μέχρι 
τοΰ θανάτου της χήρας. 

25.—(Ι) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ή 
σύνταξις χήρας υπολογίζεται— 

(α) εν τη περιπτώσει υπηρεσίας μετ* εισφορών, προς 2ν 
χιλιοστόν έπτακοσιοστόν έξηκοστόν (1/1760) των 
ετησίων συνταξίμων απολαβών τοΰ αποθανόντος 
επί τών οποίων ή σύνταξις αύτοΰ ύπελογίσθη ή 
θά ΰπελογίζετο δυνάμει τοΰ Μέρους Ι δι* έκαστον 
μήνα υπηρεσίας μετ* είσφορών ή 

(β) εν τη περιπτώσει υπηρεσίας άνευ εισφορών, προς εν 
τρισχιλιοστόν πεντακοσιοστόν είκοστόν (1/3520) 
τών ετησίων συνταξίμων απολαβών τοΰ αποθα
νόντος επί τών οποίων ή σύνταξις αύτοΰ ύπελογίσθη 
ή θά ύπελογίζετο δυνάμει του Μέρους Ι δι* εκαστον 
μήνα υπηρεσίας άνευ εισφορών : 

Νοείται δτι έάν ό συντάξιμος υπάλληλος είχε, κατά τόν 
χρόνον τοΰ θανάτου του ή τής άφυπηρετήσεώς του εκ της 
δημοσίας υπηρεσίας, δυνάμει της παραγράφου (ε) του 
άρθρου 6, συμπληρώσει δημοσίαν ύπηρεσίαν άνω τών δέκα 
άλλα κάτω τών εΐκοσιν ετών, θεωρείται ούτος ώς συμπλη
ρώσας εΐκοσιν ετών δημοσίαν ύπηρεσίαν, ή δέ προστεθείσα 
περίοδος υπηρεσίας θεωρείται ώς υπηρεσία μετ* εισφορών, 
ώς καθορίζεται έν τω άρθρω 21. 'Εάν δμως ή χρονική 
διαφορά μεταξύ τής ηλικίας του κατά τόν χρόνον τοΰ θα
νάτου, ή τής άφυπηρετήσεώς του έκ τής δημοσίας υπηρεσίας 
δυνάμει τής παραγράφου (ε) του άρθρου 6, και τής συμπλη
ρώσεως0 τής ηλικίας αναγκαστικής άφυπηρετήσεως αύτοΰ 
προστιθεμένη εϊς τό χρονικόν διάστημα τής δημοσίας υπηρε
σίας του είναι κάτω τών εΐκοσιν ετών, τό μικρότερον τοΰτο 
χρονικόν διάστημα υποκαθιστά τά εΐκοσιν ετη κατά τόν 
ύπολογισμόν τής καταβλητέας συντάξεως: 

Νοείται περαιτέρω δτι έν ουδεμία περιπτώσει ή σύνταξις 
χήρας δύναται νά ύπερβή τά τρία δγδοα τής πλήρους συντά
ξεως τοΰ αποθανόντος. 
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Κεφ. 314. 
4 3 τ ο ϋ 1 9 6 2 
44 του 19Θ2 
52 του 1963 

5 τοϋ1964 
28τοΰ 1965 
3 7 τ ο ϋ 1 9 6 6 
74 τοΰ 1966. 

Σύνταξις 
τέκνων. 

(2) Ή σύνταξις χήρας συνταξιούχου άφυττηρετήσαντος 
προ της ορισθείσης ημέρας είναι το εν τέταρτον της εϊς αυτόν 
καταβαλλομένης συντάξεως κατά την ήμερομηνίαν τοϋ 
θανάτου του, εξαιρουμένου τοΰ τιμαριθμικού επιδόματος : 

Νοείται δτι εάν ό συνταξιούχος ούτος ήτο είσφορεύς είς 
το δυνάμει τοϋ περί Συντάξεων Χηρών και 'Ορφανών Νόμου 
καθιδρυθέν Ταμεΐον Συντάξεων Χηρών και Όρφανών, ή 
σύνταξις της χήρας αύτοΰ αυξάνεται δια της προσθήκης 
ενός τρισχιλιοστοϋ πεντακοσιοστοϋ είκοστοϋ (1/3520) τών 
συνταξίμων απολαβών επί τών οποίων ή σύνταξίς του ύπε
λογίσθη δι' έκαστον συμπεπληρωμένον μήνα υπηρεσίας δια 
τον όποιον ήτο είσφορεύς είς το ρηθέν Ταμεΐον και διά τον 
όποιον έγένετο ύπό της Κυβερνήσεως εισφορά είς τό Ταμεΐον. 

(3) Ή ελαχίστη δυνάμει τοϋ εδαφίου (2) καταβλητέα 
σύνταξις είναι πεντήκοντα δύο λίραι ετησίως. Τό αυτό 
ελάχιστον ποσόν εφαρμόζεται είς τήν δυνάμει τοϋ εδαφίου (Ι) 
καταβλητέαν σύνταξιν, αλλ' αυξάνεται διά της προσθήκης 
ποσοΰ ίσου προς είκοσι και εξ λίρας ετησίως πολλαπλα
σιαζόμενος επί τό πηλίκον της διαιρέσεως τοΰ αριθμού 
τών μηνών υπηρεσίας ώς προς τους οποίους κατεβλήθησαν 
ή θεωρείται δτι κατεβλήθησαν είσφοραι διά τοϋ αριθμού 
τών μηνών της συνολικής υπηρεσίας ή οποία λαμβάνεται 
ύπ° όψιν κατά τον ύπολογισμόν της συντάξεως. 

26.—(Ι) Σύνταξις τέκνων χορηγείται εάν υφίστανται 
τέκνα δικαιούμενα είς ταύτη ν και καταβάλλεται εφ' όσον 
χρόνον ταύτα δικαιούνται. 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, 
τέκνα δικαιούμενα εϊς σύνταξιν είναι τά τέκνα τοΰ αποθα
νόντος ή τέκνα συζύγου αυτού ώς ορίζεται είς τό εδάφιον (6). 

(3) Δεν δικαιούνται είς σύνταξιν τέκνων επί τη βάσει τοΰ 
παρόντος άρθρου— 

(α) τέκνα τόΰ αποθανόντος γεννηθέντα μετά πάροδον 
δέκα μηνών άφ" δτου ούτος έπαυσε νά είναι δημό
σιος υπάλληλος ή υιοθετηθέντα υπ' αύτοΰ άφ* δτου 
ούτος έπαυσε! νά είναι δημόσιος υπάλληλος· 

(β) τέκνα συζύγου τοΰ αποθανόντος γεννηθέντα ή υιο
θετηθέντα μετά τήν διάλυσιν τοΰ γάμου ή άφ' δτου 
ό αποθανών έπαυσε νά είναι δημόσιος υπάλληλος. 

(4) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (3) δεν χορη
γείται σύνταξις διά— 

(α) έξώγαμον τέκνον τοΰ αποθανόντος· ή 
(β) θετόν τέκνον τοΰ αποθανόντος καΐ τέκνον συζύ

γου αύτοΰ· ή 
(γ) θετόν, υίοθετηθέν ή έξώγαμον τέκνον συζύγου 

αύτοΰ, 
εκτός εάν τό τέκνον έξηρτάτο πλήρως ή κυρίως έκ τοΰ 
αποθανόντος κατά τον χρόνον τοΰ θανάτου αύτοΰ. 

(5) Δεν χορηγείται συνταξις τέκνων διά θήλυ τέκνον τό 
όποιον κατά τον χρόνον τοΰ θανάτου τοΰ αποθανόντος ήτο 
έγγαμον και σύνταξις τέκνων χορηγηθείσα διά θήλυ τέκνον 
τερματίζεται δταν τοΰτο νυμφευθή. 

(6) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου ό δρος 
c τέκνον ' έχει τήν εις τον δρον τοΰτον άποδιδομένην έννοιαν 
ύπό τοΰ εδαφίου (5) του άρθρου 16. 
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Συντάξεις 
τέκνων : 
Ποσοστόν 
καΐ τρόιτος 
καταβολής. 

(7) "Ανεξαρτήτως τών προηγουμένων διατάξεων τοϋ πα
ρόντος άρθρου ό 'Υπουργός δύναται νά διάταξη την συνέχισιν 
καταβολής συντάξεως τέκνων δια τέκνον τό όποιον, καίτοι 
έπαυσε δικαιούμενον ταύτης δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου, 
υπέστη καθ' δν χρόνον έδικαιοΰτο εις σύνταξιν τέκνων, 
πνευματικήν ή σωματικήν άναπηρίαν, πιστοποιουμένην 
ιατρικώς, και καθιστώσαν τούτο άνίκανον νά κερδίζη τα 
προς τό ζην. Ή τοιαύτη σύνταξις τερματίζεται διά διαταγής 
τοϋ 'Υπουργού εάν ούτος καθ" οιονδήποτε χρόνον ϊκανο
ποιηθή δι' Ιατρικής αποδείξεως δτι ή αναπηρία έπαυσεν 
υφισταμένη ή δεν εμποδίζει τό εν λόγω τέκνον νά κερδίζη 
τά προς τό ζην. 

27.—(Ι) Μία μόνον σύνταξις τέκνων χορηγείται διά τήν 
ύπηρεσίαν οιουδήποτε υπαλλήλου αλλά— 

'(a) τό ποσοστόν αυτής ποικίλλει αναλόγως τοϋ αριθμού 
τών εϊς αυτήν δικαιουμένων τέκνων και 

(β) καταβάλλεται εις τό πρόσωπον ή τά πρόσωπα και 
κατά τοιαύτα τμήματα ως ό 'Υπουργός ήθελεν 
ορίσει· και 

(γ) τό πρόσωπον εϊς τό όποιον απασα ή οιονδήποτε 
τμήμα αυτής καταβάλλεται χρησιμοποιεί τό είς αυτό 
καταβληθέν ποσόν, άνευ διακρίσεως, προς όφελος 
απάντων τών τέκνων τά όποια δικαιούνται εις αυτήν 
ή προς δφελος εκείνων εξ αυτών ώς ό 'Υπουργός 
ήθελεν ορίσει. 

(2) "Οταν ό αποθανών δεν καταλίπη χήραν ή, εάν καταλίπη 
χήραν, μετά τον θάνατον αυτής, τό έτήσιον ποσοστόν συντά
ξεως τέκνων είναι— 

(α) εφ' δσον τά εις ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι τρία 
ή πλείονα, κατά πεντήκοντα τοις εκατόν μεγαλύτερον 
τής συντάξεως ή όποια θά κατεβάλλετο εις τήν χήραν 

(β) εφ* δσον τά ε'ις ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι δύο, 
ϊσον προς τήν σύνταξιν ή οποία θά κατεβάλλετο 
εϊς τήν χήραν 

(γ) εφ* δσον υπάρχει εν μόνον εις ταύτην δικαιούμενον 
τέκνον, τό ήμισυ τής συντάξεως ή οποία θά κατε
βάλλετο εις τήν χήραν. 

(3) "Οταν ό αποθανών καταλίπη χήραν, τό έτήσιον 
ποσοστόν τής συντάξεο^ς τέκνων διαρκούσης τής ζωής αυτής 
είναι— 

(α) εφ' δσον τά εις ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι τρία 
ή πλείονα, ϊσον προς τήν καταβλητέαν εις τήν χήραν 
σύνταξιν 

(β) εφ' δσον τά εις ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι δύο, 
τά δύο τρίτα τής καταβλητέας είς τήν χήραν συντά
ξεως. 

(γ) εφ' δσον υπάρχει εν μόνον είς ταύτην δικαιούμενον 
τέκνον, τό εν τρίτον τής καταβλητέας είς τήν χήραν 
συντάξεως. 

(4) Διά τήν εν τω έδαφίω (2) άναφερομένην σύνταξιν ή 
οποία θά κατεβάλλετο είς τήν χήραν και τήν εν τώ έδαφίω (3) 
άναφερομένην καταβλητέαν εϊς τήν χτ\ραν σύνταξιν εφαρμό
ζονται αϊ εν τώ έδαφίω (3) τού άρθρου 25 διατάξεις. 



398 

Περιοδικού 
εισφορά ί. 

Είσφοροΰ 
δια προη
γουμένην 
ύπηρεσίαν. 

28.—(1) Τα ακόλουθα πρόσωπα (εν τοις εφεξής αναφε
ρόμενα ώς ' εϊσφορεΐς') καταβάλλουσιν εισφοράς δυνάμει 
τοϋ παρόντος άρθρου (εν τοις εφεξής αναφερόμενος ώς 
' περιοδικά! εϊσφοραί') : 

(α) πας δρρην υπάλληλος ό όποιος κατά την όρισθεΐσαν 
ήμέραν ήτο συντάξιμος υπάλληλος καϊ ό όποιος 
δέν άσκεΐ τό δικαίωμα εκλογής όπως μη ύπαχθή 
εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου και των 
εν τω Πίνακι αΰτοϋ Κανονισμών και 

(β) πάς ϋρρην υπάλληλος εν τή δημοσία υπηρεσία (είτε 
κατά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν είτε μετά ταύτη ν) ό 
όποιος καθίσταται συντάξιμος υπάλληλος καθ* 
οιονδήποτε χρόνον μετά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν. 

(2) Αϊ περιοδικά! εϊσφοραί υπό είσφορέως δυνάμει τοϋ 
παρόντος άρθρου είναι προς εν κα! τρία τέταρτα τοις εκα
τόν τών εκάστοτε ετησίων συνταξίμων απολαβών αΰτοϋ 
και καταβάλλονται— 

(α) εν τή περιπτώσει είσφορέως ό όποιος υπηρετεί εν 
τή δημοσία υπηρεσία κατά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν, 
από τής ορισθείσης ημέρας μέχρις ότου παύση νά 
είναι υπάλληλος* 

(β) εν τή περιπτώσει είσφορέως ό όποιος καθίσταται 
εϊσφορεύς καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά τήν όρι
σθεΐσαν ήμέραν, από τής ημέρας κατά τήν οποίαν 
καθίσταται συντάξιμος υπάλληλος μέχρις ότου παύση 
νά είναι υπάλληλος. 

(3) Αϊ περιοδικά! εισφορά! υπολογίζονται έπι τών μηνιαίων 
συνταξίμων απολαβών τοϋ εϊσφορέως κατά προσέγγισιν 
τοϋ πλησιέστερου πολλαπλασίου τών πέντε μίλς. 

(4) 'Εάν είσφορεύς διατελή έπ° αδεία μετ' ήλαττωμένου 
μισθοϋ ή άνευ μισθού ή διατελή εν διαθεσιμότητι, εισφέρει 
ούτος κατά τό έν τω έδαφίω (2) καθοριζόμενον ποσοστόν. 

(5) Ή ύποχρέωσις διά περιοδικάς εισφοράς δημιουργείται 
ημερησίως κα! αί είσφοραι αύται άφαιροϋνται εκ τών υστέρων 
μηνιαίως εκ τών απολαβών τοϋ εϊσφορέως, εάν δε διαρκούσης 
χρονικής περιόδου αδείας άνευ μισθοϋ εϊσφορεύς δέν κατα
βολή τάς εισφοράς του, τό ποσόν τών καθυστερημένων 
εισφορών του αφαιρείται εκ τών καταβλητέων ε'ις αυτόν 
κατόπιν τής τοιαύτης αδείας απολαβών εις τοιαύτας δόσεις 
οίας ό Γενικός Λογιστής ήθελεν εις έκάστην περίπτωσιν 
ορίσει. 

29.—(Ι) Πάς είσφορεύς υπηρετών έν τή δημοσία υπηρεσία 
κατά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν όστις είχε προηγουμένην συντά
ξιμον ύπηρεσίαν δύναται, εάν έπιθυμή τοϋτο, νά άσκηση 
ανεκκλήτως δικαίωμα εκλογής όπως καταβάλη τάς πληρωτέας 
εισφοράς δι ' οιανδήποτε χρονικήν περίοδον συμπεπληρω
μένων μηνών τοιαύτης προηγουμένης υπηρεσίας, έν τοιαύτη 
δε περιπτώσει ή σύνταξις διά τήν προηγουμένην ταύτην 
ύπηρεσίαν υπολογίζεται έπι τή βάσει τοϋ έν τή παρα
γράφω (α) τοϋ εδαφίου (Ι) τοϋ άρθρου 25 καθοριζομένου 
ποσοστού. 

(2) Τό έν τω έδαφίω (Ι) άναφερόμενον δικαίωμα εκλογής 
ασκείται εντός χρονικής περιόδου τριών μηνών άπό τής 
ορισθείσης ημέρας δι' εγγράφου απευθυνόμενου προς τον 
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Γενικόν Λογιστήν καΐ καθορίζοντος την χρονικήν περίοδον 
υπηρεσίας δια την οποίαν ό υπάλληλος επιθυμεί να καταβολή 
τάς πληρωτέας εισφοράς και την μέθοδον διά της οποίας 
επιθυμεί νά καταβολή τάς εισφοράς ταύτας. 

(3) Αί διά προηγουμένη ν ύπηρεσίαν είσφοραι είναι προς εν 
και τρία τέταρτα τοις εκατόν των κατά τον χρόνον της κατα
βολής ετησίων συνταξίμων απολαβών του εϊσφορέως δι ' 
εκαστον συμπεπληρωμένον έτος προηγουμένης υπηρεσίας 
και κατ' άναλογίαν οι* εκαστον συμπεπληρωμένον μήνα προη
γουμένης υπηρεσίας διά τους οποίους ούτος επιθυμεί νά 
καταβάλη είσφοράς. Διά τους σκοπούς τελικών εισφορών 
αϊ ' ετήσιοι συντάξιμοι άπολαβαί' είναι ως καθορίζονται 

ΐίναζ. εν τω Κανονισμώ IV του Πίνακος. Αί είσφοραι αύται δύ
νανται νά καταβληθώσι διά πληρωμής έφ* άπαξ, εϊτε κατά 
τον χρόνον της ασκήσεως τοϋ δικαιώματος εκλογής (εν τοις 
εφεξής αναφερομένης ως ' αρχική εισφορά') είτε δι* αφαι
ρέσεως εκ του εφ' άπαξ επί της συντάξεως φιλοδωρήματος 
κατά τον χρόνον τής άφυπηρετήσεως ή τοϋ θανάτου (εν τοις 
εφεξής αναφερομένης ως ' τελική εισφορά'). 

(4) 'Εάν οιοσδήποτε άρρην υπάλληλος ό όποιος κατά τήν 
όρισθεΐσαν ήμέραν ήτο συντάξιμος υπάλληλος άποθάνη εντός 
χρονικής περιόδου τριών μηνών από τής εν λόγω ημέρας 
χωρίς νά εχη ασκήσει δικαίωμα εκλογής δυνάμει τοϋ εδα
φίου (2), θεωρείται ούτος ως άσκήσας τό τοιούτο δικαίωμα 
διά τό σύνολον τής προηγουμένης συνταξίμου υπηρεσίας 
του καΐ αϊ καταβλητέοι είσφοραι αφαιρούνται εκ του δυνάμει 
τοϋ άρθρου 15 καταβλητέου εις τον νόμιμον προσωπικόν 
άντιπρόσωπον αύτοΰ φιλοδωρήματος. 

(5) Πας άρρην υπάλληλος έχων προηγουμένην ύπηρεσίαν 
δυναμένην νά λογισθή διά σκοπούς συντάξεως ό όποιος 
εν τω μέλλοντι καθίσταται συντάξιμος υπάλληλος και ό όποιος 
επιθυμεί νά καταβάλη είσφοράς δι* οιανδήποτε χρονικήν 
περίοδον συμπεπληρωμένων μηνών τοιαύτης προηγουμένης 
υπηρεσίας δύναται, εντός ενός μηνός άφ' ότου καθίσταται 
συντάξιμος υπάλληλος ή εντός τοσαύτης περαιτέρω χρονικής 

! περιόδου δσην ό Υπουργός ήθελεν εν οιαδήποτε ειδική 
περιπτώσει επιτρέψει, νά άσκηση ανεκκλήτως δικαίωμα 
εκλογής δπως καταβάλη τάς καθωρισμένας εισφοράς διά 
τήν ύπηρεσίαν ταύτην, εν τοιαύτη δε περιπτώσει αί καθω
ρισμέναι είσφοραι καταβάλλονται κατά τόν αυτόν τρόπον 
και χρόνον ώς διαλαμβάνει τό εδάφιον (3) και ή'σύνταξις 
διά τήν προηγουμένην ταύτην ύπηρεσίαν υπολογίζεται έττι 
τή βάσει τοϋ εν τη παραγράφω (α) τοϋ εδαφίου (Ι) τοϋ 
άρθρου 25 καθοριζομένου ποσοστού. Ή τοιαύτη εκλογή 
γίνεται κατά τόν αυτόν τρόπον ώς ή δυνάμει τοϋ εδαφίου (2) 
εκλογή. 

(6) Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου, υπάλληλος 
ό όποιος ήτο εΐσφορεύς εις τό δυνάμει τοϋ περί Συντάξεων 

Κεφ. 314. Χηρών και 'Ορφανών Νόμου καθιδρυθέν Ταμεΐον Συντάξεως 
43τοθΐ962 Χηρών και 'Ορφανών θεωρείται ότι κατέβαλε τήν έν τω 
52 τοο 1963 ^ρθρω 28 καθοριζομένην είσφοράν διά τήν χρονικήν περίοδον 
5τοθΐ964 διαρκούσης τής οποίας ήτο εΐσφορεύς είς τό ρηθέν Ταμεΐον 

28τοθ 1965 και διά τήν οποίαν κατεβλήθη ύπό τής Κυβερνήσεως εισφορά 
37τοθΐ966 ε ίς τ ο Ταμεΐον, ή δε σύνταξις διά τήν χρονικήν ταύτην πε
74 του 1966. ρ' ιο5ον υπολογίζεται επί τη βάσει τοϋ έν τη παραγράφω (α) 

τοϋ εδαφίου (Ι) του άρθρου 25 καθοριζομένου ποσοστού. 
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•Επιστροφή 30.—(Ι) ' Ε ά ν — 
είσφορων. ^ ε ϊσφ0ρ εύς ι 0 όποιος κατέβαλε περιοδικός εισφοράς, 

άποθάνη ή παύση να είναι δημόσιος υπάλληλος 
και δεν εΐχε νυμφευθή καθ' δλην την χρονικήν 
περίοδον της υπηρεσίας του δια την οποίαν κατε
βλήθησαν εϊσφοραί· ή 

(β) είσφορεύς, ό όποιος κατέβαλε περιοδικός εισφοράς, 
άποθάνη ή παύση νά είναι δημόσιος υπάλληλος 
ύπό τοιαύτας συνθήκας ώστε νά μη δικαιούται 
είς την χορήγησιν συντάξεως δυνάμει τοϋ Μέρους Ι, 

το σύνολον των περιοδικών εισφορών του και πάσα αρχική 
εισφορά τήν οποίαν κατέβαλεν επιστρέφονται είς αυτόν ή, 
αναλόγως της περιπτώσεως, είς τον νόμιμον προσωπικόν 
άντιπρόσωπον αύτοϋ. 

(2) 'Εάν ή σύζυγος είσφορέως δστις κατέβαλε περιο
δικάς είσφοράς προαποθάνη αύτοϋ, ούτος δέ, χωρίς νά 
συνάψη άλλον γάμον, άποθάνη εν τη υπηρεσία ή άφυπηρε
τήση, αϊ άπό του θανάτου της συζύγου του καταβληθεΐσαι 
ύπ' αύτοϋ περιοδικά! εϊσφοραί ως και πάσα καταβληθείσα 
αρχική εισφορά επιστρέφονται εϊς αυτόν ή, αναλόγως της 
περιπτώσεως, εις τον νόμιμον προσωπικόν άντιπρόσωπον 
αύτοϋ. 

(3) "Οταν διά προηγουμένην ύπηρεσίαν είσφορέως θά 
κατεβάλλετο τελική εισφορά δι' αφαιρέσεως εκ τοϋ εφ' άπαξ 
επί της συντάξεως φιλοδωρήματος επί τω θανάτω του εν 
τη υπηρεσία ή επί τη άφυπηρετήσει του επί συντάξει, δεν 
καταβάλλεται τοιαύτη τελική εισφορά δταν ούτος είναι άγαμος 
κατά τον χρόνον τοϋ θανάτου ή της άφυπηρετήσεώς του ή 
δταν σύνταξις είς τήν χήραν αύτοϋ δεν είναι καταβλητέα. 

1 (4) Όσάκις οίαιδήποτε ε'ισφοραΐ δέον νά έπιστραφώσι 
δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου επιστρέφονται αύται μεθ' 
άπλοϋ τόκου προς τοσούτον έπιτόκιον δσον ό 'Υπουργός 
ήθελεν εκάστοτε καθορίσει.». 

Τροποποίηση ·Ι3. "Ανευ βλάβης ή επηρεασμού τών εξουσιών τοϋ Ύπουργικοΰ 
Κανονισμών Συμβουλίου ;δυνάμει τοϋ άρθρου 3 τοϋ βασικού Νόμου οί εϊς τον Πίνακα 
π"!ϋ^εων" τούτου Κανονισμοί Συντάξεων τροποποιούνται υπό τών εϊς τον Πίνακα 

τοϋ παρόντος Νόμου Κανονισμών. Πίναξ. 

Εφαρμογή 14.—(Ι) Τηρούμενης πάσης άλλης διατάξεως αύτοϋ, ό παρών Νόμος 
τοθ Μόμου. εφαρμόζεται— 

(α) εϊς πάντα ύπάλληλον εν τη δημοσία υπηρεσία ό όποιος κατά 
τήν όρισθεΐσαν ήμέραν ήτο συντάξιμος υπάλληλος : 

Νοείται δτι— 
(\) πάς τοιούτος υπάλληλος δύναται, εντός τριών μηνών 

άπό της ορισθείσης ημέρας, νά άσκηση ανεκκλήτως, 
δι' εγγράφου απευθυνόμενου προς τον Γενικόν Λο
γιστήν, δικαίωμα εκλογής δπως μή ύπαχθή εις τάς 
διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου (πλην τών άρθρων 
3 (β), 4, 5 και 9 αύτοϋ) και τών εν τω Πίνακι αύτοϋ 
Κανονισμών 

(ϊι) προκειμένου περί τοιούτου υπαλλήλου, ό όποιος κατά 
τήν όρισθεΐσαν ήμέραν συνεπλήρωσε το πεντηκοστόν 
έτος τής ηλικίας αύτοϋ και δεν έχει εκλέξει επί τη 
βάσει ισχυούσης νομοθεσίας δπως παραμείνη εν τη δη
μοσία υπηρεσία μέχρι τοϋ εξηκοστού έτους, το Ύπουρ
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γικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν όπως, δι* απο
φάσεως αύτοΰ λαμβανομένης και κοινοττοιουμένης 
είς τόν εν λόγω ύπάλληλον εντός δύο μηνών άττό 
της ορισθείσης ημέρας, διάταξη δπως αϊ πρόνοιαι 
του παρόντος Νόμου (πλην των άρθρων 3 (β), 4, 5 
και 9 αύτοΟ) και των έν τω Πίνακι αύτοΰ Κανονισμών 
μή έφαρμοσθώσιν εις αυτόν 

(β) εις πάντα ύπάλληλον έν τη δημοσία υπηρεσία (είτε κατά τήν 
όρισθεΐσαν ήμέραν είτε μετά ταύτη ν) ό όποιος καθίσταται 
συντάξιμος μετά την όρισθεΐσαν ήμέραν. 

(2) Πάς συντάξιμος υπάλληλος έν τη δημοσία υπηρεσία κατά την 
όρισθεΐσαν ήμέραν, ό όποιος ήθελεν ασκήσει το δικαίωμα εκλογής 
δυνάμει της επιφυλάξεως (\) της παραγράφου (α) τοϋ εδαφίου (Ι) ή 
διά τόν όποιον το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε διατάξει δυνάμει της 
επιφυλάξεως (η) τής παραγράφου (α) του εδαφίου (Ι) δπως αί πρόνοιαι 
του παρόντος Νόμου (πλην τών άρθρων 3 (β), 4, 5 και 9 αύτοΰ) καΐ 
τών έν τω Πίνακι αύτοΰ Κανονισμών μή έφαρμοσθώσιν είς αυτόν, και 
ό όποιος έν έκατέρα περιπτώσει ήτο είσφορεύς τοϋ βάσει τοϋ περί Τα
μείου Συντάξεων Χηρών και 'Ορφανών Νόμου καθιδρυθέντος Ταμείου 
Συντάξεων Χηρών και "Ορφανών θεωρείται έπι τω θανάτω του έν υπη
ρεσία ή μετά τήν άφυπηρέτησίν του ώς συνταξιούχος διά τους σκοπούς 
τοΰ Μέρους II τοϋ παρόντος Νόμου. 

15. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν του 'Απριλίου 
1967. 

Κεφ. 314. 
43 τοϋ 1 962 
44 τοΰ 19Θ2 
5 2 τ ο ϋ 1 9 6 3 

5 τοΰ 1964 
2 8 τ ο ΰ 1 9 6 5 
37 τοΰ 1 966 
74 τοΰ 1 966. 

'Ημερομηνία 
ενάρξεως 
Ισχύος. 

Π Ι Ν Α Ξ. 
("Αρθρον 13.) 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1967. 
Ι. Οί παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οί περί Συντάξεων 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1967, θά άναγιγνώσκωνται δε όμου 
μετά τών περί Συντάξεων Κανονισμών (έν τοις εφεξής αναφερομένων 
ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»). 

2. Ό Κανονισμός 4 τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 
τροποποιείται ώς ακολούθως : 

(α) διά τής αντικαταστάσεως τών λέξεων «δυνατόν νά χορηγηθή» 
(έν τη τετάρτη γραμμή) διά τής λέξεως «χορηγείται»· 

(β) διά τής αντικαταστάσεως τών λέξεων «£ν έξακοσιοστόν» (έν 
τη πέμπτη γραμμή) διά τών λέξεων «δν έξακοσιοστόν έξηκο
στόν»· 

(γ) διά τής προσθήκης τής ακολούθου νέας παραγράφου (2), τής 
υφισταμένης παραγράφου άριθμουμένης ώς παράγραφος ( Ι ) : 

«(2) Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος 
Νόμου, ή δυνάμει τής παραγράφου (Ι) τοΰ παρόντος Κανο
νισμού χορηγητέα σύνταξις εϊς ύπάλληλον ό όποιος ύπηρέτησεν 
ώς αστυνομικός πέραν τών είκοσι και πέντε ετών αυξάνεται 

Συνοπτικός : 
τίτλος. 

Κεφ. 3 1 1 , 
Πίνας. 
*Επίσημος 
Έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8 .12 .1961 . 

Τροττοποίησις 
τοΟ Κανο
νισμού 4. 
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Τροποποίησις 
toO Κανο
νισμού 6. 

Παρένθεσις 
νέου Κανο
νισμού. 

Τροττοποίησις 
τοΟ Κανο
νισμού 28. 

Περιορισμός 
της εφαρμο
γής τοϋ Κα
νονισμού 30. 

κατά εν έξακοσιοστόν έξηκοστόν των ετησίων συνταξίμων 
απολαβών αύτοΰ δι* εκαστον συμπεπληρωμένον μήνα υπη
ρεσίας αυτού ώς αστυνομικού πέραν τών είκοσι καΐ πέντε 
ετών, νοουμένου δτι ή τοιαύτη αϋξησις δεν θα ύπερβαίνη τα 
έξήκοντα έξακοσιοστά εξηκοστά τών ετησίων συνταξίμων 
απολαβών αύτοϋ : 

Νοείται δτι δταν ό υπάλληλος δεν είναι αστυνομικός κατά 
την ήμερομηνίαν άφυπηρετήσεώς του, αϊ συντάξιμοι άπολαβαι 
αύτοϋ δια τον ύπολογισμσν της είρημένης αυξήσεως τής 
συντάξεως θα είναι αί άπολαβαΐ έπι τών οποίων θά ΰπελογίζετο 
ή σύνταξις αύτου εάν άφυπηρέτει τήν τελευταίαν ήμέραν 
τής υπηρεσίας αΰτου ώς αστυνομικού.». 

3. Ό Κανονισμός 6 τών βασικών Κανονισμών διά τοϋ παρόντος 
τροποποιείται διά τής διαγραφής τών λέξεων «απαιτείται ή» (εν τη 
τρίτη γραμμή). 

4. Οί βασικοί Κανονισμοί διά τοϋ παρόντος τροποποιούνται διά τής 
εν αύτοϊς παρενθέσεως τοϋ ακολούθου νέου Κανονισμού ευθύς μετά 
τον Κανονισμόν 19 : 
«Συντάξιμοι Ι9Α. Διά τους σκοπούς τοΰ Κανονισμού 19, αί συντάξιμοι 
άτιολαδαί άπολαβαΐ υπαλλήλου ό όποιος ήσκησε δικαίωμα εκλογής 
υπαλλήλων δυνάμει τοϋ άρθρου 14 τοϋ περί Συντάξεων (Τροποποιη

τικού) Νόμου τοϋ 1967 μειοΰνται κατά εξ και εν τέταρτον 
τοις εκατόν.». 

5. Ό Κανονισμός 28 τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 
τροποποιείται διά τής αντικαταστάσεως τών εν τη παραγράφω (Ι) 
λέξεων «εν έξακοσιοστόν» (έν τη ογδόη γραμμή) διά τών λέξεων «εν 
έξακοσιοστόν έξηκοστόν». 

6. Αί διατάξεις τοϋ Κανονισμού 30 τών βασικών Κανονισμών παύουσιν 
εφαρμοζόμενοι έπι παντός υπαλλήλου ό όποιος δεν ασκεί δικαίωμα 
εκλογής δυνάμει τοΰ άρθρου 14 τοΰ περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) 
Νόμου τοΰ 1967. 


