
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Ά ρ . 865 της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1971 εκδίδεται δια δημο

σιεύσεως εις την έττίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

. 'Αριθμός 9 τοΰ 1971 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :. 
Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Συντάξεων (Τρο

ποποιητικός) Νόμος του 1971, θά άναγινώσκηται δε όμοΰ μετά του 
περί Συντάξεων Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός 
νόμος»). 

2. "Η έπιφύλαξις του άρθρου 6 τοΰ βασικού νόμου (ώς αύτη εκτί
θεται έν τω περί Συντάξεων (Τροποποιητικά)) Νόμω τοΰ 1967) τρο
ποποιείται δια της έν αύτη ένθέσεως ευθύς μετά τάς λέξεις «ή 
τεκνογονίας αυτής» (τετάρτη γραμμή) τών λέξεων «ή λόγω υίοθε
τήσεως υπ* αυτής τέκνου ηλικίας ουχί μεγαλυτέρας τών £ξ ετών,». 

3 . Αϊ επιφυλάξεις τών εδαφίων (1) και (2) τοΰ άρθρου 8 τοΰ 
βασικού νόμου (ώς αύται εκτίθενται έν τω περί Συντάξεων (Τροπο
ποιητικω) Νόμω τοΰ 1967) τροποποιούνται διά τής εις το τέλος έκα
στης έξ αυτών προσθήκης, αντιστοίχως, τών λέξεων «ή λόγω υίοθε
τήσεως ύπ* αυτής τέκνου ηλικίας ούχι μεγαλυτέρας τών £ξ ετών». 

4 . Οι ορισμοί τών δρων «έτήσιαι συντάξιμοι άπολαβαί» και «έφ' 
άπαξ έπ! της συντάξεως φιλοδώρημα» έν τη παραγράφω (β) τοΰ 
εδαφίου (1) του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροποποιούνται διά 
της είς έκαστον έξ αυτών ένθέσεως ευθύς μετά τάς λέξεις «κατά τήν 
ήμερομηνίαν του θανάτου του» τών λέξεων «ή, έν περιπτώσει καθ' ήν 
οΰτος κατά τήν ήμερομηνίαν του θανάτου του έδικαιοΰτο εις κανο
νικήν αδειαν (vacation leave), κατά τήν ήμερομηνίαν της λήξεως 
ττ}ς τοιαύτης αδείας,». 

Συνοπτικός 
τίτλος. " 
Κεφ.311 . 

17 τοΰ 1960 
9 τοΰ 1 967 

18 τοΰ 1967 
51 τοΰ1968 

119 τοΰ 1968. 

Τροποποίησις 
της επιφυλά
ξεως τοΰ 
Αρθρου 6 τοΰ 
βασικού 
νομού. 
9 τ ο 0 1967. 

ΤροποιτοΙησις 
τών επιφυλά
ξεων τών εδα
φίων (1) καΐ 
( 2 ) τ ο 0 
άρθρου 8 
τοΟ βασικού 
νόμου. 
9 του 1967. 

ΤροποποΙησις 
τοΟ άρθρου 15 
τοΟ βασικοΰ 
νόμου. 
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Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 
25 τοΰ βασι
κού νόμου. 

Τροποποίησις 
των Κανονι
σμών Συντά
ξεων. 

' Ημερομηνία 
ενάρξεως 
Ισχύος των 
άρθρων 4 
και 5. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 311. 
Πίναξ. 
ΈφημερΙς 
Κυβερνήσεως. 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
14.5.1959. 
'Επίσημος 
"ΕφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8.12.1961. 
Νόμος 9 τοϋ 
1967,ΠΙναξ. 
Νόμος 1 8 τοΰ 
1967,ΠΙναζ. 
"Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8. 9.1967 
4.10.1968. 

Τροποποίησις 
τοΰ Κανονι
σμού 4. 

5. Τό άρθρον 25 του Φασικού νόμου τροποποιείται δια της προσθή
κης είς τό τέλος αύτοΰ τοΟ ακολούθου νέου εδαφίου : 

«(4) Πάσα σύνταξις επιπρόσθετος προς τήν κανονικήν τοιαύτην 
χορηγηθείσα εις τόν αποθανόντα δυνάμει των διατάξεων του 
Μέρους Ι του παρόντος Νόμου πλην της χορηγηθείσης λόγω ανα
πηρίας λογίζεται ώς κτηθεΐσα δι* υπηρεσίας άνευ εισφορών και 
τά τρία δέκατα έκτα αυτής συνιστώσιν έπιπρόσθετον σύνταξιν 
.χήρας.». 

6. "Ανευ βλάβης ή' επηρεασμού των εξουσιών του 'Υπουργικού 
Συμβουλίου δυνάμει τοΰ άρθρου 3 τοΰ βασικού νόμου οι είς τόν 
Πίνακα τοϋ βασικού νόμου Κανονισμοί Συντάξεων τροποποιούνται 
ύπό των είς τόν Πίνακα του παρόντος Νόμου Κανονισμών. 

7. Ή ίσχύς του άρθρου 4 τοΰ παρόντος Νόμου θεωρείται ώς άρξα
μένη τήν Ιην Δεκεμβρίου 1970 και τοΰ άρθρου 5 τήν Ιην Απριλίου 
1967. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 6) 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1971 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρωνται ώς οί περί Συντά
ξεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί τοΰ 1971, θά άναγινώσκωνται δε 
όμοΰ μετά τών περί Συντάξεων Κανονισμών (έν τοις εφεξής αναφε
ρομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»). 

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

(α) Διά της ένθέσεως έν τη παραγράφω (1) ευθύς μετά τάς 
λέξεις «τών συνταξίμων απολαβών του» (πέμπτη γραμμή) 
τών λέξεων «κατά τήν ήμερομηνίαν άφυπηρετήσεώς του». 

(β) Διά της ένθέσεως ευθύς μετά τήν παράγραφον (1) της ακο
λούθου παραγράφου ώς παραγράφου (2), τών υφισταμένων 
παραγράφων (2) και (3) έπαναριθμουμένων ώς παραγρά
φων (3) και (4), αντιστοίχως : 

«(2) Έ ν περιπτώσει καθ* ήν ό μισθός τοΟ υπαλλήλου ευρί
σκεται επί κλίμακος καΐ ό υπάλληλος μέχρι της ημερομη
νίας άφυπηρετήσεώς του έχει κερδίσει ουχί όλιγώτερον τοΟ 
ήμίσεος της επομένης ετησίας προσαυξήσεως της κλίμακός 
του, αϊ συντάξιμοι απόλαβα! αύτου λογίζονται ώς ηύξημέναι 
δι* ολοκλήρου τοΟ ποσοΟ της τοιαύτης προσαυξήσεως.». 
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3. Ό Κανονισμός 6 τών βασικών Κανονισμών (ώς οδτος εκτίθεται 
είς τους περί Συντάξεων (Τροποποιητικούς) ("Αρ. 3) Κανονισμούς 
τοΰ 1967) τροποποιείται ώς ακολούθως : 

(α) Δια της έν αύτω ένθέσεως ευθύς μετά τάς λέξεις «ή τεκνο
γονίας» (πέμπτη γραμμή) τών λέξεων «ή υΐοθετήσεως τέκνου 
ηλικίας ουχί μεγαλυτέρας τών Μξ ετών*·" καΐ 

(β) διά της είς το τέλος αύτου προσθήκης τών λέξεων «ή της 
ύπ* αυτής υίοθετήσεως τέκνου.». 

4. Οί βασικοί Κανονισμοί τροποποιούνται διά της ένθέσεως ευθύς 
μετά τόν Κανονισμόν 15 του ακολούθου νέου Κανονισμού1 : 
«Ένπεριπτώ 15 Α. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του Κανονισμού 15 

έν περιπτώσει θανάτου υπαλλήλου τελούντος έν τη δημοσία 
υπηρεσία οίαδήποτε περίοδος κανονικής αδείας (vacation 
leave) είς ή ν οδτος έδικαιούτο κατά τήν ήμερομηνίαν του 
θανάτου του λογίζεται ώς υπηρεσία διά σκοπούς δικαιώ
ματος είς σύνταξιν.και ώς συντάξιμος υπηρεσία.». 

5. Ή έπιφύλαξις της παραγράφου (1) τοΰ Κανονισμού 16 τών δα
σικών Κανονισμών τροποποιείται διά της έξ αυτής διαγραφής της 
λέξεως «έκουσίας» (δευτέρα γραμμή). 

6. "Ο Κανονισμός 19 τών βασικών Κανονισμών διαγράφεται. 

Γροποποίησις 
τοΰ Κανονι

σμοί) 6. 
"Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8.9.1967. 

Παρένθεσις 
νέου Κανο
νισμού. 

σε ι θανάτου 
κερδηθεΐσα 
άδεια λογί
ζεται ώς 
υπηρεσία. 

Τροποποίησις 
της έτηφυ 
λάξεως της 
παραγράφου' 
(1) τοΰ Κα
νονισμού 1 6. 

Διαγραφή 
τοΰ Κανο
νισμού 1 9. 

7. Ό Κανονισμός 19 Α τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά Τροποποίηση 
τής διαγραφής του αριθμού «19» (πρώτη γραμμή) και τής άντικα το° Κα™" 
ταστάσεως αυτού δια του αριθμού «4». 

8. Ή παράγραφος (3) του Κανονισμού 24 τών βασικών Κανονισμών Τροποποίησις 
τροποποιείται διά της είς τό τέλος αυτής προσθήκης τής ακολούθου τηςπαραγρά
έ π ι φ υ λ ά ξ ε ω ς : ^ ΚαΙοννσμοΟ 

«Νοείται ότι ό Υπουργός Οίκονομικών δύναται έν οίαδήποτε 24. 
είδική περιπτώσει νά έπιτρέψη δπως ή τοιαύτη εκλογή άσκηθή μέχρι 
τοιαύτης μεταγενέστερος ημερομηνίας οΐαν ήθελεν ορίσει.». 

9. "Η Ισχύς τών Κανονισμών 4 και 6 τών παρόντων Κανονισμών Εναρξις 
θεωρείται ώς άρξαμένη τήν Ιην Δεκεμβρίου 1970. Ισχύος τών 

Κανονισμών 
4κα16. 


