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Ό περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις την ιέπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατ ίας συμ-
φώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 42 του 1976 , 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ Π Ε Ρ Ι ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θ α άναφέρηται ως ό περί Συντάξεων (Τρόπο Συνοπτικός 
ποιητικός) Νόμος του 1976 και θα άναγινώσκηται όμου μετά του τίτλος, 
περί Συντάξεων Νόμου ('έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό δασικός Κε<|) 3 π . . 
ν ό μ ο ς » ) . 1 7 τ ο ϋ 1 9 6 0 

9 τ ο ϋ 1 9 6 7 
1 8 τ ο ϋ 1 9 6 7 
51 τοΰ1968 

1 1 9 τ ο ϋ 1 9 6 8 
9 τ ο ΰ 1 9 7 1 

■ ■ ■ ■ ' . 6 5 τ ο ϋ 1 9 7 3 . 

2>" Το άρθρον - 7Α του βασικού νόμου (ώς τούτο εκτίθεται έν τω Άντικατά
άρθρω 3 του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) ( Ά ρ . 2) Νόμου στασιςτοΟ 
του 1968) διαγράφεται και αντικαθίσταται δια του ακολούθου <*ρθρ°υ7Α_ 

, >» Λ. ' ΐ τ τ ο υ βασικού 
νεου άρθρου : ν ό μ ο υ 
«Άφυπήρέτη 7Α.— (1) 'Οσάκις δηιμόσιος 6π:άλληλος άφυπηρετή προς 119 τοΰ 1968. 
άάλΡφ? άνάληψιν δημοσίου λειτουργήματος ασυμβιβάστου προς το 
δημοσίου λει α ξ ί ω μ α ή την θέσιν ήν κατέχει έν τη δημοσία υπηρεσία, 
τουργήμοττος. οδτος εις πασαν περίπτωσιν λαμβάνει δια τήν τοιαύτην 

δημοσίαν ύπηρεσίαν— 
(α) σύνταξιν δυνάμει του Κανονισμού 4 των περί Κεφ. 311, 

Συντάξεων Κανονισμών, του έν αύτω δρου περί Πίναξ· 
συμπληρώσεως δεκαετούς υπηρεσίας και των κ ^ ^ σ ε ω 
διατάξεων του Κανονισμού 5 των ιδίων Κανόνι Παράρτημα 
σμών μή λαμβανομένων ύπ ' δψιν' και Τρίτον : 

14.5.1959. 
'Επίσημος 
έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8 .12 .1961 . 
Νόμος 9 τοϋ 
1967,Πίναξ. 
Νόμος .1.8 τοϋ 
1967,Πίναξ. 

. . . 'Επίσημος 
έφημερίς, 

■' ' Παράρτημα 
Τρίτον : 
8. 9.1967 
4.10 .1968. 
Νόμος 9 τοϋ 

* ' ' 1971,Πίνοοξ. 
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(β) τοσαύτην 'επιπρόσθετον σύνταξιν οσην το Ύπουρ
γικόν Συμβούλιον ήθελε κρίνει δικαίαν και πρέ

πουσαν. 
(2) Ή επιπρόσθετος σύνταξις ή αναφερομένη είς την 

παράγραφον (β) του εδαφίου (1) — 
(α) όιμοΰ μετά της συντάξεως της χορηγηθείσης εις 

αυτόν δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου 
(1) του παρόντος άρθρου ή οιασδήποτε ετέρας δια
τάξεως του παρόντος Μέρους δεν θα ύπερβαίνη— 

(i) είς περίπτωσιν καθ' ην ό υπάλληλος δεν έχει 
συμπληρώσει δεκαετή ύπηρεσίαν, την σύν
ταξιν ήν οδτος θά έδικαιουτο να λά6η έάν 
υπηρετεί εν τη δημοσία υπηρεσία, δια τοσαύ
την περιπλέον περίοδον οσην υπηρέτησε προ 
τής αναλήψεως του δημοσίου λειτουργήματος, 
ή έάν άφυπηρέτει έκ ταύτης λόγω ορίου ηλι
κίας, οιαδήποτε των δύο τούτων συντάξεων 
θά ήτο ή μικρότερα' 

(i i) "είς περίπτωσιν καθ' ήν ό υπάλληλος έχει συμ
πληρώσει δεκαετή ύπηρεσίαν, τήν σύνταξιν 
ήν οδτος θά έδικαιουτο νά λάδη έάν υπη
ρετεί έν τη δημοσία υπηρεσία διά περίοδον 
δέκα περιπλέον ετών ή έάν άφυπηρέτει έκ 
ταύτης λόγω ορίου ηλικίας, οιαδήποτε των 
δύο τούτων συντάξεων θά ήτο ή μικρότερα' 

(β) δέν θά καταδάλληται είς αυτόν καθ' δν χρόνον 
οδτος— 

(ι) κατέχει το αμέσως μετά την άφυπηρέτησίν του 
άναληφθέν 6π' αύτου 6η

!
μόσιον λειτούργηιμα' ή 

(ii) κατέχει οιονδήποτε μεταγενεστέρως άναληφθέν 
υπ' αύτου δημόσιον λειτούργημα δπερ είναι 
άσυμβίδαστον προς το αξίωμα ή τήν θέσιν ήν 
κατεΐχεν έν τη δημοσία υπηρεσία κατά τήν άφυ
πηρέτησίν του' ή 

(i i i) κατέχει οιονδήποτε άναληφθέν ύπ' αύτου καθ' 
οιονδήποτε χρόνον δημόσιον λειτούργημα 
καθορισθέν ώς τοιούτο ύπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου ή οιανδήποτε θέσιν έν τη δημοσία 
υπηρεσία ή δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία ή 
δικαστική υπηρεσία. 

(3) Οιαδήποτε νέα υπηρεσ ία αναληφθε ίσα ύφ' οιουδή

ποτε προσώπου ε'ίτε έν τη δημοσία υπηρεσία ε ί τ ε έν τη 
δημοσία εκπα ιδευτ ι κή υπηρεσία ε ί τε έν τη δ ικαστ ι κή υπη

ρεσία μ ε τ ά τήν άφυπηρέτησίν αύτου έκ τής δημοσίας υπη

ρεσίας δέν θά θ ε ω ρ ή τ α ι ώς συνέχε ια τής προηγουμένης 
υπηρεσίας του έν τη δημοσ ία υπηρεσία.». 

Άντικατάστα 3. Ή παράγραφος (ιδ) τής επ ιφυλάξεως τ ο υ εδαφίου (1) του άρ

σις της πάρα θρου 16 του δασ ικού νόμου δ ι α γ ρ ά φ ε τ α ι κ α Ι α ν τ ι κ α θ ί σ τ α τ α ι δ ι ά της 
τη

Ρ
ς

ά
£φίλα ακολούθου παραγράφου : 

ξεωςτοΰέδα «(ιδ) ό Υ π ο υ ρ γ ό ς Οικονομ ικών δ ύ ν α τ α ι νά δ ιά ταξη— 
άρθρου^ιβ

0
" Φ ^

v ο υ ν
έ χ

ι σ ι ν κ α τ ά δ ο λ ή ς συντάξεως 'διά τέκνον τ ό όποιον, 
τοϋ βασικού κ α ί τ ο ι 'έπαυσε δ ι κα ιούμενο ν ταύτης δυνάμε ι του παρόντος 
νόμου. άρθρου, υπέστη, 'καθ' δν χρόνον έδ ικα ιουτο εΐς σύντα

ξ ιν, πνευματ ικήν ή σ ω μ α τ ι κ ή ν άναπηρίαν πιστοποιουμέ

νην ' ιατρικώς ικαί ίκαθιστώ'σαν αυτό άν&κανον ν ά ΐκερδίζη 
τ ά προς τ ό ζή'ν* 
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(ϋ) τηρουμένων τών διατάξεων των παραγράφων (α) και (γ) 
της παρούσης επιφυλάξεως, την καταδολήν συντάξεως 
δια τέκνον το όποιον ανεξαρτήτως ηλικίας κατά τον 
χρόνον του θανάτου του πατρός του υποφέρει έκ πνευ
ματικής ή σωματικής αναπηρίας πιστοποιουμένης Ιατρι
κώς και καθιστώσης αυτό άνίκανον νά κερδίζη τά προς 
το ζήν : 

Νοείται δτι ό Υπουργός Οικονομικών δύναται, είς έκατέραν 
τών περιπτώσεων, νά διάταξη τον τερματισμό ν τής συντάξεως 
καθ' οιονδήποτε χρόνον έάν ίκανοποιηθή δι' ιατρικής αποδείξεως 
δτι ή αναπηρία επαυσεν υφισταμένη ή δεν 'εμποδίζει το εν λόγω 
τέκνον νά κερδίζη τά προς το ζήν.». 

4. Το άρθρον 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τρσποποίησις 
(α) Διά τής διαγραφής τών εν τω Ιέδαφίω (1) αύτου λέξεων και ^τοΟ^ασι

άριθμου «του εδαφίου (2)» (πρώτη γραμμή), και τής άντικαταστά κοονόμου. 
σεώς των διά τών λέξεων και αριθμών «τών εδαφίων (2), (3) και 
(5)»· 

(β) διά τής διαγραφής τών εν τή πρώτη επιφυλάξει του εδαφίου 
(1) αύτου λέξεων «άνω τών δέκα» (τετάρτη γραμμή) καί τής αντι
καταστάσεως των διά τών λέξεων «'δέκα ή περισσοτέρων ετών»' 

(γ) διά τής είς το τέλος αύτου προσθήκης του ακολούθου νέου 
εδαφίου : 

«(5) Είς περίπτωσιν καθ! ην μετά την άφυπηρέτησιν υπαλλήλου 
έχορηγήθη οιονδήποτε αυξησις είς την σύνταξιν αύτου, ή επί τω 
θανάτω αύτου χορηγητέα ε'ίς την χήροαν καί τά τέκνα αύτου 
σύνταξις δυνάμει του 'εδαφίου (1) αυξάνεται κατά τήν αυτήν πο
σοστιαίαν άναλογίαν δσην εΐχεν ή ηύξημένη σύνταξις του απο
βιώσαντος κοίτα τήν ήμερομηνίαν του θανάτου του προς τήν 
σύνταξιν τήν χορηγηθεΐσαν εις αυτόν επί τή άφυπηρετήσει του, 
εκάστη δε μεταγενεστέρως χορηγούμενη αΰξησις 'συντάξεως υπο
λογίζεται έπι τής κατά τήν προηγουμένην ήμέραν τής τοιαύτης 
αυξήσεως καταβαλλομένης συντάξεως τής χήρας καί τών τέκνων 
αύτου : 

Νοείται δτι οιαδήποτε αϋξησις συντάξεως χορηγηθείσα είς τήν 
χήραν 'καί τά τέκνα υπαλλήλου αποβιώσαντος ιμεταξύ τής ορισθεί
σης ημέρας καί τής ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος του πα
ρόντος εδαφίου αναπροσαρμόζεται από τής τελευταίας ταύτης 
ημερομηνίας συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος εδα
φίου.». 

5. Το εδάφιον (7) του άρθρου 26 του βασικού νόμου διαγράφεται Αντικατάστα
καί αντικαθίσταται διά του ακολούθου εδαφίου : σιςτοΰ 

tn\ ' A C ' ~ ε ' c  ' εδαφίου 
«(7) Ανεξαρτήτως των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος (7)τοθαρ

άρθρου, ό Υπουργός Οικονομικών δύναται νά διάταξη— θρου 26 τοΰ 
(α) τήν συνέχισιν καταβολής συντάξεως τέκνων διά τέκνον το δασικου 

όποιον, καίτοι έπαυσε δικαιούμενον ταύτης δυνάμει του ν μου' 
παρόντος άρθρου, υπέστη, καθ' δν χρόνον έδικαιουτο εις 
σύνταξιν τέκνων, πνευματική ν ή σωματική ν άναπηρίαν 
πιστσποιουμένην ιατρικώς καί καθιστώσαν αυτό άνίκανον 
νά κερδίζη τά προς τό ζήν 

(β) τήν καταβολήν συντάξεως τέκνων διά τέκνον τό όποιον 
ανεξαρτήτως ηλικίας κατά τον χρόνον του θανάτου του 
πατρός του υποφέρει έκ πνευματικής ή σωματικής αναπη
ρίας πιστοποιουμένης ιατρικώς καί καθιστώσης αυτό άνί
κανον νά κερδίζη τά προς τό ζήν : 



Ν. 42/76 594 

Τροποποίησις 
των περί 
Συντάξεων 
Κανονισμών. 

Ειδικά! 
διατάξεις 
έν σχέσει 
προς άφυπη
ρετήσαντας 
προς 
άνάληψιν 
δημοσίου 
λειτουργή
ματος. 

Κεφ. 3 1 1 , 
Πίναξ. 
Έφημερίς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
14.,5.11959. 
Επίσημος 
έφηίμερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8.,12.Μ961. 
Νόμος 9 τοΰ 
1967,Πί \άξ . 
Νόμος 18 τοΰ 
1967, Πίνο^. 
' Επίσημος 
έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8. 9.1967 
4.10.1968. 
Νόμος 9 τοΰ 
1971 , Πίναξ. 

"Εναρξις 
ισχύος τοΰ 
παρόντος 
νόμου. 

Νοείται δτι ό Υπουργός Οικονομικών δύναται, εις έκατέραν των 
περιπτώσεων, νά διάταξη τον τερματισμόν της συντάξεως καθ' 
οιονδήποτε χρόνον έάν ίκανοποιηθή δι' ιατρικής αποδείξεως δτι ή 
αναπηρία έπαυσεν υφισταμένη ή δεν εμποδίζει τό έν λόγω τέκνον 
νά κερδίζη τα προς τό ζην.». 

6. "Ανευ βλάβης ή επηρεασμού των εξουσιών του Υπουργικού 
Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 3 του δασικού νόμου οι εις τον Πί
νακα του βασικού νόμου περί Συντάξεων Κανονισμοί τροποποιούνται 
υπό τών εις τον Πίνακα του παρόντος Νόμου Κανονισμών. 

7. 'Ανεξαρτήτως της διά του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου δια
γραφής του άρθρου 7Α του βασικού νόμου— 

(α) πάς δημόσιος υπάλληλος άφυπηρετήσας προ της ενάρξεως 
ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου και λαμβάνων σύνταξιν, φιλο
δώρημα, έτερον ωφέλημα άφυπηρετήσεως ή έπιπρόσθετον 
σύνταξιν, ή δικαιούμενος εις σύνταξιν, φιλοδώρημα, έτερον 
ωφέλημα άφυπηρετήσεως ή έπιπρόσθετον σύνταξιν, δυνάμει 
του εδαφίου (1) του ώς εΐρηται διαγραφέντος άρθρου 7Α, 
θά εξακολούθηση λαμβάνων ή θά λάβη, αναλόγως της περι
πτώσεως, τοιαύτην σύνταξιν, φιλοδώρημα, έτερον ωφέλημα 
άφυπηρετήσεως ή έπιπρόσθετον σύνταξιν ώς έάν τό ρηθέν 
εδάφιον δέν εΐχε διαγραφή άλλ' έν σχέσει προς τήν κατα
βολήν της επιπροσθέτου συντάξεως θά έφαρμόζωνται αϊ 
διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρ
θρου 7Α του βασικού νόμου ώς τοϋτο εκτίθεται έν τω άρ
θρω 2 του παρόντος Νόμου' 

(β) εις περίπτωσιν καθ' ην δημόσιος υπάλληλος άφυπηρετήσας 
προ της συμπληρώσεως δεκαετούς δημοσίας υπηρεσίας προς 
άνάληψιν δημοσίου λειτουργήματος ανέλαβε, προ της ενάρ
ξεως 'ισχύος του παρόντος Νόμου, τό τοιούτο λειτούργημα, 
τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά χορήγηση εις αυτόν, 
αντί φιλοδωρήματος δυνάμει του Κανονισμού 5, σύνταξιν, 
από της άφυπηρετήσεώς του εκ της δημοσίας υπηρεσίας, 
δυνάμει του Κανονισμού 4 τών περί Συντάξεων Κανονισμών, 
του έν αύτώ δρου περί συμπληρώσεως δεκαετούς υπηρεσίας 
μη λαμβανομένου υπ' όψιν, και τοσαύτην έπιπρόσθετον σύν
ταξιν δσην ήθελε κρίνει δικαίαν και πρέπουσαν, ήτις έν πάση 
περιπτώσει δεν θά ύπερβαίνη τήν σύνταξιν τήν οποίαν ό 
υπάλληλος θά έδικαιουτο νά λάβη έάν υπηρετεί έν τή δη
μοσία υπηρεσία διά περίοδον δέκα περιπλέον ετών, έν σχέσει 
δέ προς τήν καταβολή ν της επιπροσθέτου συντάξεως θά 
έφαρμόζωνται αί διατάξεις της παραγράφου (β) του εδα
φίου (2) του άρθρου 7Α του βασικού νόμου, ώς τούτο εκτί
θεται έν τω άρθρω 2 τοΰ παρόντος Νόμου. 

8.—(1) Ή 'ισχύς τών άρθρων 3 και 5 τοΰ παρόντος Νόμου λογίζε
ται ώς άρξαμένη τήν Ιην 'Απριλίου 1967. 

(2) Ή 'ισχύς τών υπολοίπων άρθρων άρχεται άπό της δημοσιεύ
σεως τοΰ παρόντος Νόμου έν τή έπισημω 'έφημερίοι της Δηιμσκρατίας. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 6) 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1976 

Ί . Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωντάι ώς οι περί Συντάξεων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί τοΰ 1976, και θα άναγινώσκωνται δμοΟ 
μετά τών περί Συντάξεων Κανονισμών (έν τοις εφεξής αναφερομένων 
ώς «οι δασικοί Κανονισμοί»). 

2. Ή παράγραφος (1) του Κανονισμού 28 τών βασικών Κανονισμών 
τροποποιείται διά της εξ αυτής διαγραφής τών λέξεων «άνω τών 
δέκα» (πέμπτη και έκτη γραμμαί) και τής αντικαταστάσεως των διά 
τών λέξεων «δέκα ή περισσοτέρων ετών». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 3 1 1 , 
Πίναξ. 
Έφημερίς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
14.5.1959. 
'Επίσημος 
έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8 .12 .1961 . 
Νόμος 9 τοϋ 
1967, Πίναξ. 
Νόμος 18 τοϋ 
1967, Πίναξ. 
'Επίσημος 
έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8. 9.1967 
4.10 .1968. 
Νόμος 9 τοΰ 
1971 ; Πίναξ. 

Τροποποίη
σις της παρα
γράφου (1) 
του Κανονι
σμού 28. 

* 


