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Ό περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος τοϋ 1981 εκδί

δεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο

κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Ά ρ . 39 του 1981 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Συντάξεων (Τρόπο- Συνοπτικός 

ποιητικός) (Άρ. 2) Νόμος του 1981 και θα άναγινώσκηται όμοΰ l i ^ ^ j 
μετά του περί Συντάξεων Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς u\0oi'geo 
«ό βασικός νόμος»). ψ 9τοθΐ967 

18 του 1967 
51 τοϋ 1968 

119τοϋ1968 
9τοΰ1971 

65 τοϋ 1973 
42τοϋ1976 
38 τοϋ 1979 

2 τοϋ 1981. 
2. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 

διά τής έν αύτω ένθέσεως, εις τήν δέουσαν άλφαβητικήν αυτού τά Τ^Λ^'0" 
ξιν, του άκολούθ'ου νέου ορισμού: άρθρου2 

« Όΐκεΐος Υπουργός', άνοοφορικώς προς οιονδήποτε θέμα άφορων τ°*> βασικο° 
εις ύπάλληλον, σημαίνει τον Υπουργόν ό όποιος προΐσταται του ν μου' 
Υπουργείου ύπό τήν δικαιοδοσίαν του οποίου υπηρετεί ό υπάλ
ληλος, προκειμένου δε περί υπαλλήλου υπηρετούντος εις Άνεξάρ
τηταν Γραφεΐον τον Προϊστάμενον του τοιούτου Γραφείου"». 
3. To εδάφιον (1) του άρθρου 3 τοΟ δασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 

διά της εξ αύτου διαγραφής των λέξεων «ύπό τοΟ Κυβερνήτου» τοϋ εδαφίου 
(δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων gpgpou3 
«ύπό του Υπουργού Οικονομικών». τοϋ βασικοϋ 

νόμου. 
4. Τό άρθρον 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίηση 

(α) Διά της έκ τής παραγράφου (ε) ortrcoO διαγραφής των λέ ™&ΡθΡ°υ 

ξεων «του Κυβερνήτου έν Συμβουλίω» (δευτέρα γραμμή) και τής βασικοϋ 
αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «του Υπουργού ΟΙκονομι νόμου, 
κών, έν συνεννοήσει μετά του οικείου Υπουργού,»* και 

ί(β) διά τής έν αύτω ένθέσεως, ευθύς μετά τήν παράγραφον (η), 
τής ακολούθου νέας παραγράφου ώς παραγράφου (θ), τής υφι
σταμένης παραγράφου (θ) άναριθμουμένης ώς παραγράφου (ι) : 

•«'(θ)· εις περίπτωσιν οικειοθελούς προώρου άφυπηρετήσεως ώς 
προνοείται έν τω άρθρω 7Γ'». 

5. Τό άρθρον 7Β του βασικού νόμου (ώς τούτο εκτίθεται έν τω Τροποποίησις 
άρθρω 5 του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1979) τοϋ άρθρου 
τροποποιείται ώς ακολούθως : βασικοϋ 

(α) Διά τής έκ τοΟ εδαφίου (2) αύτοΰ διαγραφής των λέξεων νόμου: 
κ<τών έξήκοντά ετών και νοουμένου δτι δεν άφυπηρετεΐ ή παραι 38 του 1979. 
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τεΐται προ τής συμπληρώσεως της ηλικίας των πεντήκοντα πέντε 
ετών» (έκτη, έ'βδόμη και ογδόη γραμμαΐ) και της αντικαταστά
σεως των δια τών λέξεων «των πεντήκοντα πέντε ετών και νοου
μένου δτι δέν άφυπηρετεΐ ή παραιτείται προ της συμπληρώσεως 
της ηλικίας τών τεσσαράκοντα πέντε ετών»' 

/(β) ,διά της έκ του εδαφίου (2) διαγραφής της επιφυλάξεως 
αύτου' καΐ 

!(γ) διά της έκ του εδαφίου (4) αύτου διαγραφής τών λέξεων 
«τών πεντήκοντα πέντε ετών» (τετάρτη γραμμή) καΐ τής αντικα
ταστάσεως των διά τών λέξεων «τών τεσσαράκοντα πέντε ετών». 

Τροποπόίησις 6. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής εν αύτώ ένθέσεως, 
τοθ βασικού ευθύς μετά το άρθρον'7©, του ακολούθου νέου άρθρου :' 
διάτης «οικειοθελής 7Γ.—(1)ί(α) Όσάκις υπάλληλος, κατέχων συντάξιμον θέ
προσθήκης άφυπηρ* σ ι ν κ α ι συμπληιρώσας συντάξυμον ύπηρεσίαν δέκα ή περισ
&£β τησις. σοτέρων ετών και ήλικίαν ουχί μικροτέραν τών τεσσαράκον

' τα πέντε ετών, ήθελεν υποβάλει αΐτησιν διά πρόωρον άφυ
πηρέτησιν έκ τής υπηρεσίας, ό Υπουργός Οικονομικών εν 
Ισυνεννοήσίει μετά του οΙκείου Υπουργού, δύναται νά έπι
τρέψη τήν πρόωρον άφυπηρέτησίν του. Έ ν τοιαύτη περι
πτώσει ή σύνταξίς του παγ «ποιείται καΐ καταβάλλεται 
ευθύς ως οδτος συμπλήρωση τήν ήλικίαν τών πεντήκοντα 
ιπέντε έτών.° Ή σύνταξίς του θά ύπολσγίζηται δυνάμει του 
ΙΚανονισμοΟ 4 και επί τών συντάξιμων απολαβών του κατά 

* ιτήν ήμέραν τής προώρου άφυπηρετήσεώς του, άφου άσκη
θη ύπ' αύτου ή εις τον Κανονισμόν 29 αναφερομένη εκλο
γή, θά αύξάνηται δε καθ' οιονδήποτε ποισοστον καθ' δ ν αϊ 
συντάξεις, ιμεταξύ τής ημερομηνίας άφυπηίρετήσεώς του 
καΙ τής ημερομηνίας καταβολής της συντάξεως, ήθελον 
τυχόν αύξηθή δυνάμει οιουδήποτε Νόμου προνοουντος περί 
αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει οιουδήποτε διοττάγματος 
του Υπουργικού Συμβουλίου προνοούντος περί τιμαριθμι
κής αυξήσεως τών συντάξεων. 

(β)ί Όσάκις υπάλληλος, δστις κατέχει συντάξιμον θέσιν 
αλλά δεν Ικανοποιεί τους άλλους δρους τής παραγρά
φου (α) του παρόντος εδαφίου έχει δ.μως συντάξιμον 
ύπηρεσίαν ουχί όλιγωτέραν τών πέντε ετών, παραιτήται 
τής θέσεως του κατόπιν αδείας τοθ αρμοδίου οργάνου, 
οδτος λαμβάνει αμέσως μετά τήν παραίτησίν του φιλο
δώρημα ίσον προς το εν δωδέκατον τών κατά τήν ήμε
ρομηνίαν παραιτήσεως μηνιαίων συνταξίμων απολαβών 
αύτου δι' εκαστον συμπεπληρωμένον μήνα ύπηιρεσίας. 

(2) Έν περιπτώσει αρνήσεως του Υπουργού Οικονο
μικών νά έπιτρέψη την πρόωρον άφυπηιρέτηίσιν υπαλλή
λου τινός συμφώνως προς τάς διατάξεις τής παραγρά
φου (α) του εδαφίου φ.) ή έν περιπτώσει αρνήσεως του 
αρμοδίου οργάνου νά άποδεχθί) τήν παραίτησίν υπαλ
λήλου τινός συμφώνως προς τάς διατάξεις τής παραγρά
φου (β) του εδαφίου (1), ή τοιαύτη! άρνησις δέον νά είναι 
δεόντως ήτιολογημένη1. 

(3); 'Εάν ό υπάλληλος εις τον όποιον εφαρμόζεται ή 
παράγραφος (α) του εδαφίου (1) άσθενήση καθ1' οιον
δήποτε χρόνον προ τής συμπληίρώσεως τής ηλικίας τών 
πεντήκοντα πέντε ετών, δ Υπουργός Οικονομικών, έάν 
ίκανοποιηθή εξ ιατρικής εκθέσεως ύπό Κυβερνητικού 
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' Ιατροσυμβουλίου δτι οδτος υποφέρει από σωματικήν ή 
πνευματικήν άναπηρίαν ή όποια είναι κατά πάσαν πιθα
νότητα μόνιμος κα ι ή όποια είναι τοιαύτης φύσεως ώστε 
να μη δύναται οδτος νά άσκηση οιονδήποτε επάγγελμα, 
δύναται νά έπιτρέψη τήν εις αυτόν καταβολήν της συν
τάξεως αμέσως, έν τοιαύτη δε περιπτώσει ό Κανονισμός 
28 δεν θά έφαρμόζηται. Ή ούτω καταβαλλομένη, ε'ις 
αυτόν σύνταξις αυξάνεται καθ

1
' οιονδήποτε ποσοστόν 

καθ*' δν αί συντάξεις, μεταξύ της ημερομηνίας άφυπηρε
τήσεώς του κα ι της ημερομηνίας καταβολής της συντά
ξεως ήθελον τυχόν αύξηθή, δυνάμει οιουδήποτε Νόμου 
προνοουντος περί αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει οιουδή
ποτε διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου προνο
ουντος περί τιμαριθμικής οώξήσεως τών συντάξεων. 

(4); Έάν ό υπάλληλος εις τον όποιον εφαρμόζεται ή 
παράγραφος (α) του εδαφίου (1) άποβιώση καθ' οιον
δήποτε χρόνον προ της συμπληρώσεως της ηλικίας τών 
πεντήκοντα πέντε ετών, καταβάλλεται είς τήν χήραν καΐ 
τά δικαιούμενα εις σύνταξιν τέκνα αύτου, έάν υπάρχουν, 
σύνταξις χήρας και τέκνων, συμφώνως προς τάς διατά
ξεις του Μέρους 11 του παρόντος Νόιμου,, μη εφαρμοζό
μενης της πρώτης επιφυλάξεως του εδαφίου (1) του άρ
θρου 25. Ή οϋτω καταβαλλομένη; ε'ις τήν χήραν καΐ τά 
τέκνα του υπαλλήλου σύνταξις αυξάνεται καθί' οιονδή
ποτε ποσοστόν καθ' δν αί συντάξεις, μεταξύ της ημερο
μηνίας άφυπηιρετήσεως του υπαλλήλου κα ι της ημερο
μηνίας του θανάτου του,, ήθελον τυχόν αύξηθή δυνάμει 
οιουδήποτε Νόμου προνοοΰντος περί αυξήσεως συντά
ξεων ή δυνάμει οιουδήποτε διατάγματος του Υπουργι
κού Συμβουλίου προνοουντος περί τιμαριθμικής αυξή
σεως τών συντάξεων. 

(5) Έάν ό υπάλληλος είς τον όποιον εφαρμόζεται ή 
παράγραφος (α) του έδαφίίου ( l ) i άποβιώση κα0" οιον
δήποτε χρόνον προ της συμπληρώσεως της ηλικίας τών 
πεντήκοντα πέντε ετών,, χορηγείται έφ' άπαξ φιλοδώρημα 
είς τον νόμιμον προσωπικόν άντιπρόσωπον αύτου, ίσον 
προς το έφ' άπαξ επί της συντάξεως φιλοδώρημα είς το 
όποιον θά έδικαιουτο κατά τήν πρόωρον άφυπηρέτησίν 
του. Το έν λόγω φιλοδώρημα αυξάνεται καθ;' οιονδή
ποτε ποσοστόν καθί* δν α ί συντάξεις,, μεταξύ της ημερο
μηνίας άφυπηρετήσεως του υπαλλήλου καΐ της ημερο
μηνίας του

1 Θανάτου του, ήθελον τυχόν αύξηθή δυνάμει 
οιουδήποτε Νόμου προνοουντος περί αυξήσεως συντάξεων 
ή δυνάμει οιουδήποτε διατάγματος του Υπουργικού Συμ
βουλίου προνοουντος περί τιμαριθμικής αυξήσεως τών 
συντάξεων. 

(6) —(α) Έάν ό υπάλληλος εις τον όποιον εφαρμόζεται 
το εδάφιον (1) έπαναδιο,ρισθ'η είς τήν δημοσίαν ύπη
ρεσίαν πιρό της καταβολής οιασδήποτε συντάξεως κα ι άφυ
πηρετήση τελικώς ε

!
ίς οιανδήποτε περίπτωσιν καθ' ην δι

καιούται ε'ις σύνταξιν δυνάμει τοΟ άρθρου 6, ή προηγου
μένη υπηρεσία αύτου, έάν οδτος έπιθυμή, λαμβάνεται ύπ' 
βψιν διά τον υπολογισμόν της συντάξεως του έπί τη τελική 
Ιάφυπηρετήσει του, νοουμένου δτι ή αμέσως πρό της τελι
κής άφυπηρετήσεως περίοδος της υπηρεσίας του δέν είναι 
ιόλιγωτέρα τών πέντε ετών και δτι οδτος αμέσως μετά τον 
επαναδιορισμό ν του έπέλεξεν δπως έπιστρέψη οιονδήποτε 
φιλοδώρημα χορηγηθέν εις αυτόν δυνάμει της παραγρά
φου (β)

! του εδαφίου ( Ι )
1
: 
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Τροποποίησα; 
του άρθρου 8 
τοϋ βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησα 
του άρθρου 
15 τοϋ 
βασικού 
νόμου. 

Νοείται δτι εάν ό υπάλληλος, ό όποιος εξέλεξε νά έπι
στρέψη το φιλοδώρημα, άποβιώση καθ* οιονδήποτε χρόνον 
ίμετά τον 'επαναδιορισμόν του ή προηγουμένη ύπηιρεσία του 
λαμβάνεται ύπ' δψιν διά τον ύπολσγισμόν της συντάξεως 
ιχήρας και τέκνων και του έφ' όόπαξ φιλοδωρήματος του* 
•καταβλητέου είς τον νόμιμον προσωπικόν άντιπρόσωπον 
αύτου, τοϋ έν τω παρόντι έδαφίω ορού περί συμπληρώσεως 
πενταετούς υπηρεσίας μη λαμβανομένου ύπ' δψιν. 

(β) Ή δυνάμει του παρόντος εδαφίου επιστροφή φιλο
δωρήματος γίνεται μεθ' άπλοΟ τόκου προς τοσούτον έπι
τόκιον δσον δ Υπουργός Οικονομικών ήθελεν εκάστοτε 

 καθορίσει, υπολογιζόμενου άπό της ημερομηνίας καθ' ή ν 
τούτο είχε καταδληθή μέχρι της ημερομηνίας της επιστρο
φής ολοκλήρου του ποσού. Ό χρόνος και ό τρόπος της 
ιέπιοττοοφής καθορίζονται ύπό του Υπουργού Οικονομικών. 

(7) Έάν ό υπάλληλος ε'ις τον όποιον εφαρμόζεται ή 
παράγραφος (α) του εδαφίου (1) έπαναδιορισθη ή έπα
ναπροσληφθή ε'ις οιανδήποτε ύπηιρεσίαν της Δημοκρατίας 
μετά τήν συμπλήρωσιν της ηλικίας τών πεντήκοντα πέντε 
ετών ουδεμία σύνταξις Βά εΐναι πλη;ρωτέα κατά τήν διάρ
κειαν τοΟ επαναδιορισμού του. Ή καταβολή της συν
τάξεως επαναρχίζει μετά τήν τελικήν άφυπηίρέτησίν του, 
είς δ δψος αυτηι 0ά εύρίσκετο έάν δεν είχε διακοπή.». 

7. Το άρθρον 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) .Δ ιά της διαγραφής της επιφυλάξεως τοϋ εδαφίου (1) αύτου 

και της αντικαταστάσεως της διά της ακολούθου επιφυλάξεως: 
«Νοείται δτι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά απαίτηση 

παρά υπαλλήλου δπως άφυπηρετήση επί τη συμπληρώσει της ηλι
κίας τών πεντήκοντα πέντε ετών ή καθ" οιονδήποτε μέταγενέστερον 
χρόνον, και ό Ύπουιργός Οικονομικών, έν συνεννοήσει μετά του 
οικείου Υπουργού, δύναται νά έπιτρέψη είς ύπάλληλον δπως άφυ
πηρετήση έπί τη συμπληρώσει της ηλικίας τών πεντήκοντα πέντε 
>έτών ή καθ' οιονδήποτε μέταγενέστερον χΐρόνον, ωσαύτως δε εν 
περιπτώσει γυναικός υπαλλήλου δ Υπουργός Οικονομικών νά έπι^ 
τ,ρέψη είς αυτήν δπως άφυπηιρετήση λόγω επικειμένου γάμου ή 
γάμου ή συνεπεία γάμου ή τεκνογονίας αυτής ή λόγω υίοθετή
σεως ύπ' αύτης τέκνου ηλικίας ουχί μεγαλυτέρας τών εξ ετών.»' 
και 
(β) διά της διαγραφής της 'επιφυλάξεως του εδαφίου (2) αυτού 

και της αντικαταστάσεως της διά της άκολούθοσ επιφυλάξεως : 
«Νοείται δτι τό Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά απαίτηση 

παρά αστυνομικού δπως άφυπηρετήση έπί τη συμπληρώσει της ηλι
κίας τών πεντήκοντα ετών ή καθ' οιονδήποτε μέταγενέστερον 
χρόνον και δ Υπουργός Οικονομικών, έν συνεννοήσει μετά τοΟ 
Υπουργού 'Εσωτερικών, δύναται νά έπιτρέψη εις άστυνσμικόν δπως 
άφυπηιρετήση έπί τη συμπληίρώσει της ηλικίας τών πεντήκοντα ετών 
ή καθ' οιονδήποτε μέταγενέστερον χρόνον, ωσαύτως δε έν περι
πτώσει γυναικός αστυνομικού ό Υπουργός Οικονομικών νά έπι
τρέψη είς αυτήν δπως άφυπηρετήση λόγω επικειμένου γάμου ή 
γάμου ή συνεπεία γάμου ή τεκνογονίας αυτής ή λόγω υίοθετή
σεως ύπ' αυτής τέκνου ηλικίας ουχί μεγαλυτέρας τών εξ ετών.». 

8. Τό αρθίρον 15 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ 
αύτου διαγραφής τών λέξεων «είναι νόμιμον διά τον Κυβερνήτην 
έν Συμβουλίω νά χορήγηση», (οπουδήποτε αδται απαντώνται),, και 
της άντικατοοστάσεώς των διά τών λέξεων «χορηγείται ύπό του 
Υπουργού Οίκο νομικών». 
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9. Το εδάφιον (5) του άρθρου 16 του βασικού νόμου (ώς τούτο 
εκτίθεται έν τω άρθρω 10 του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 1967) τροποποιείται δια της έξ αύτου, διαγραφής της 
λέξεως «δεκαεννέα» (τετάρτη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως 
της διά τών λέξεων «είκοσι πέντε». 

10. Ό δασικός νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτώ ένθέσεως, 
ευθύς μετά τό άρθρον 16, του ακολούθου νέου άρθρου: 
«Είδικαΐ 16Α.Γ1(1)' Πας συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, ό 
ivWwn 'όποιος άφυπηιρέτησε δυνάμει τής παραγράφου (ε) του 
προς τους άρθρου 6, ή είς τόν όποιον έχορηγήθη σύνταξις δυνάμει 
άφυπηρε του εδαφίου (5) του άρθρου 7Β ή δυνάμει του εδαφίου (3) 
τουντας τ ο £ άρθρου 7Γ, υποχρεούται δπως ύπσβάλλη εαυτόν είς 
ασθενείας, ίίατρικήν έ'ξέτασιν υπό Κυβερνητικού ' Ιατροσυμβουλίου 

οσάκις κληθή προς τούτο ύπό του Διευθυντού τής Υπηρε
σίας Δη;μοσίας Διοικήσεως καΐ Προσωπικού. Έάν τό ' Ι α 
τροσυμβούλιον κρίνη δτι οδτος άπιεθεραπεύθη κα ι δύναται 
να άσκηση οιονδήποτε επάγγελμα, τότε ιό Υπουργός Οικο
νομικών δύναται, λαμβανομένων ύπ' δψιν οιωνδήποτε ειδι
κών συνθηκών τής περιπτώσεως του, νά διάταξη τήν δυα
ικοπήν όλοκλήίρου ή μέρους τής συντάξεως του. Είς τοιαύ
την περίπτωσιν ή σύνταξίς του διακόπτεται αναλόγως, 
ίέπαναρχίζει δέ νά καταβάλλεται ευθύς ιμετά τήν συμπλή
ρωσιν τής ηλικίας τών πεντήκοντα πέντε ετών, έκτος έάν 
άπσβιώση προ τής ηλικίας ταύτης, δτε εφαρμόζονται α ί 
διατάξεις του άρθρου 22 ή του εδαφίου (6) του άρθρου 
7Β ή του εδαφίου (4) του άρθρου 7Γ, αναλόγως τής πβρι
πτώσίεως. 

(2) Έάν ό συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος ό όποιος 
εκλήθη, νά ύποβληθή είς ιατρική ν έξέτασιν συμφώνως 
προς τάς διατάξεις του εδαφίου (1) , παρέλειψε νά συμ
μορφωθή προς την κλήσιν άνευ ευλόγου τινός αίτιας κα ι 
εντός ευλόγου τινός χρονικού διαστήματος, ή καταβολή 
τής συντάξεως αύτου αναστέλλεται μέχρι συμμορφώσεως 
του προς τήν τοιαύτη ν κλήσιν. 

(3) Έάν ό συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, τοΟ 
όποιου ή σύντάξις διεκόπη; δυνάμει του εδαφίου (·1), 
άσθενήση έκ νέου καθ* οιονδήποτε χρόνον προ τής συμ
πληρώσεως τής ηλικίας των πεντήκοντα πέντε ετών, ό 
Υπουργός Οικονομικών, έάν ίκανοποιηθή έξ εκθέσεως 
Κυβερνητικού Ιατροσυμβουλίου δτι οδτος υποφέρει έκ 
σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας ή όποια εΐναι κατά 
πασαν πιθανότητα μόνιμος και ή όποια είναι τοιαύτης 
φύσεως ώστε νά μή 'δύναται οδτος νά άσκηση οιονδήποτε 
επάγγελμα, δύναται νά έπιτρέψη δπως ή καταβολή τής 
συντάξεως του έπαναρχίση οπότε τό δψος τής τοιαύτης 
συντάξεως θά είναι ώς έάν αϋτη δεν είχε διακοπή.». 

11. Ή παράγρα<ΐ>ος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 25 του βασι
κού νόμου τροποποιείται διά τής έν τω τέλει αυτής προσθήκης τής 
ακολούθου δευτέρας επιφυλάξεως, τής είς τό τέλος τής πρώτης επι
φυλάξεως αυτής τελείας άντικαθισταμένης διά δύο στιγμών: 

«Νοείται περαιτέρω δτι, είς περίπτωσιν καθ' ήν μετά τήν άφυπη
ρέτησιν υπαλλήλου έχορηγήθη οιαδήποτε αϋξησις είς τήν σύνταξιν 
αύτου, τό ποσόν τής ύπό τής προηγουμένης επιφυλάξεως χορηγού
μενης προσθήκης αυξάνεται κατά τήν αυτήν ποσοστιαίαν άναλο

ΤροποποΙησις 
τοϋ εδαφίου 
(5) τοϋ 
άρθρου 16 
τοϋ βασικού 
νόμου. 
9 του 1967, 
ΤροποποΙησις 
τοϋ βοοσικοϋ 
νόμου 
δια της 
προσθήκης 
νέου 
άρθρου 16Α. 

Τροποποίησις 
τής παρα
γράφου (α) 
τοϋ εδαφίου 
(2) τοϋ 
άρθρου 25 
τοϋ βασικοΰ 
νόμου. 
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39 του 1981. 

Τροποποίησις 
τοϋ εδαφίου 
(6) του 
άρθρου 29 
τοϋ βασικού 
νόμου. 

39 τοϋ 198ΐ : 

Τροποποίησις 
των περί 
Συντάξεων 
Κανονισμών. 
Πίναξ. 

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 
τοϋ 1 9 7 1 , 
Πίναξ. 
Νόμος 42 
τοϋ 1976, 
Πίναξ. 
Νόμος 38 
τοϋ 1979, 
Πίναξ. 

γίαν σσην ειχεν ή ηύξημένη σύνταξις του αποβιώσαντος κατά την 
,ήμερο,μηνίαν τοΟ θανάτου του προς την σύνταξιν την χορηγηίθεΐσαν 
είς αυτόν επί τη άφυπηρετήσει του, εις ί)ν δέ περίπτωσιν ή σύντα
ξις οιασδήποτε χήρας περιέχει την προαναφερθεΐσαν προσθήκην, 
το ποσόν αύτης αναπροσαρμόζεται καθ' δν τρόπον αναφέρεται ανω
τέρω έν τη παρούση επιφυλάξει άπό της ημερομηνίας ενάρξεως 
ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) (*Αρ. 2) Νόμου 
του 1981.». 
12. Το εδάφιον (6) τοΟ άρθρου 29 του δασικού νόμου τροποποιείται 

διά της εϊς τό τέλος αύτου προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως : 
«Νοείται δτι είς περίπτωσιν καθ' ην μετά την άφυπηρέτησιν υπαλ

λήλου έχορηγήθη οιαδήποτε αϋξηοις είς την σύνταξιν αύτου, ή έπί 
τω θανάτω αύτοΟ χορηγητέα είς τήν χήραν και τά τέκνα αύτου 
σύνταξις, ήτις υπολογίζεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου, αυξά
νεται κατά την αυτήν ποσαστιαίαν άναλογίαν σσην εΐχεν ή ηύξη

.>μένη σύνταξις του αποβιώσαντος κατά την ήμερομηνίαν του θανά
του του προς τήν σύνταξιν τήν χορηγηθεΐσαν ε'ις αυτόν επί τη άφυ
πηρετήσει του, είς ήν δέ περίπτωσιν ή σύνταξις οιασδήποτε χήρας 
ύπελογίΐσθη ώς προνοείται είς τό παρόν εδάφιον, αυτή αναπροσαρ
μόζεται καθ' δν τρόπον αναφέρεται <χνωτέρω έν τη παρούση επι
φυλάξει άπό της ημερομηνίας ενάρξεως Ισχύος του περί Συντά
ξεων (Τροποποιητικού) (Άρ. 2) Νόμου του 1981.». 
13. "Ανευ βλάβης ή επηρεασμού των εξουσιών του Υπουργικού 

Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 3 του βασικού νόμου οι είς τον 
Πίνακα του βοοσικου νόμου περί Συντάξεων Κανονισμοί τροποποιούν
ται ύπό των εις τόν Πίνακα του παρόντος Νόμου Κανονισμών. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 13) 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ) 
ΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΙ ΤΟΥ 1981 

1. ΟΙ παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί περί Συντά
ξεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί τοΟ 1981,, και θά άναγινώσκων
ται όμοΟ μετά των περί Συντάξεων Κανονισμών (έν τοις εφεξής 
αναφερομένων ώς «οί βασικοί κανονισμοί»). 
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2. Ό Κανονισμός 4 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ώς τρσποποίησις 
ακολούθως: τόϋ Κανονι

(α) Διά της προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως εις το 1^οιί4σι 
τέλος της παραγράφου (1) αύτου, της έν τω τέλει αυτής τελείας κανθνισμών. 
άντικαθισταμένης διά δύο στιγμών: 

«Νοείται δτι, εις περίπτωσιν άφυπηρετήσεως υπαλλήλου την 
προτεραίαν της ημερομηνίας παροχής αυξήσεως του τιμαριθμι
κού επιδόματος επί του βασικού μισθοί), αϊ συντάξιμοι άπολαβαι 
αύτοϋ λογίζονται ώς αυξανόμενοι «αναλόγως, λαμβανομένης ύπ' 
οψυν της τοιαύτης τιμαριθμικής αυξήσεως.»* καΐ 
(Ρ): διά τής διαγραφής τής παραγράφου (2) αύτου και τής 

αντικαταστάσεως της διά τής ακολούθου παραγράφου: 
«(2) Έ ν περιπτώσει καθ* ην ό μισθός του υπαλλήλου ευρί

σκεται επί κλίμακος και ό υπάλληλος μέχρι τής ημερομηνίας 
άφυπηρετήσεώς του έχει κερδίσει μέρος τής επομένης ετησίας 
προσαυξήσεως τής κλίμακός του, αί συντάξιμοι άπολαβαι αύτου 
λογίζονται ώς ηύξημέναι κατά τόσα δωδέκατα του ποσού τής 
τοιαύτης προσαυξήσεως δσοι είναι οι μήνες κατά τους οποίους 
υπηρέτησε μετά τήν χορήγησιν τής τελευταίας προσαυξήσεως 
του: 

Νοείται δτι είς περίπτωσιν υπαλλήλου δστις άφυπηρετεΐ εντός 
δύο ετών άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος του περί 
Συντάξεων (Τροποποιητικού) | (Άρ. 2) Νόμου του 1981,, και 39τοθΐ98ΐ. 
δστις μέχρι τής ημερομηνίας άφυπηρετήσεώς του θα. εχη κερ
δίσει ουχί όλιγώτειρον του ήμίσεος τής επομένης ετησίας προσ
αυξήσεως τής κλίμακός του, αϊ .συντάξιμοι άπολαβαι αύτοΰ 
λογίζονται ώς ηύξημέναι δι' ολοκλήρου του ποσού τής τοιαύτης 
προσαυξήσεως.»., 

3. Ό Κανονισμός 16 τών βασικών κανονισμών διαγράφεται και Άνηκα· 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανονισμού: τάστασις 

Γ του Κανονι-

«Άναγνώρισις 16.— (ίΐ) Τηρουμένων τών διατάξεων τών παραγράφων σμοΟίβ. 
ύΡθηΓσ(αμ

ς
ένης ( 2 ) ' (3) κ α 1 (7) · έάν υπάλληλος ύπηρετήσας δι* οίαν

υπη α ' δήποτε περίοδον έγκατέλειψεν ή εγκατάλειψη τήν δημο
σίαν ύπηρεσίαν δι' οιονδήποτε λόγον άνευ τής χορηγή
σεως οιουδήποτε ωφελήματος δυνάμει του Νόμου, ακο
λούθως δε έπαναδιωρίσθη ή ήθελεν έπαναδισρισθή είς τήν 
δημοσίαν ύπη:ρεσίαν και υπηρέτηση διά περίοδον ουχί 
όλιγωτέραν τών πέντε ετών,, αφυπηρετήση δε τελικώς εις 
οιανδήποτε περίπτωσιν καθ1 ήν δικαιούται εις σύνταξιν 
δυνάμει του άρθρου 6 του Νόμου, ή προηγουμένη υπη
ρεσία αύτου λαμβάνεται ύπ' δψιν διά τόν υπολογισμό ν 
τής συντάξεως του επί τη τελική άφυπηρετήσει του: 

Νοείται δτι εάν είς τόν ύπάλληλον έχορηγήθηι φιλο
δώρημα δυνάμει οιουδήποτε άλλου νόμου ή οιουδήποτε 
κανονισμού άναφορικώς προς τήν προηγουμένην ύπη,ρε
σίαν του, αί διατάξεις τής παρούσης παραγράφου εφαρ
μόζονται μόνον εάν ό υπάλληλος έκλέξη νά έπιστρέψη 
το ούτω χορηγηθέν είς αυτόν φιλοδώρημα ευθύς μετά 
τόν έπαναδιορισμόν του ή εντός τριών μηνών άπό τής 
ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος τών περί Συντάξεων 
(Τροποποιητικών) Κανονισμών του 1981. 

(2) Έ ά ν υπάλληλος άφυπηρετήσας δυνάμει τής παρα
γράφου (γ ) , (δ); ή (ε) του άρθρου 6 του Νόμου έπανα
διωρίσθη· ή ήθελεν έπαναδιορισθη είς τήν δημοσίαν ύπη
ρεσίαν και υπηρέτηση διά περίοδον ουχί όλιγωτέραν τών 
πέντε ετών, αφυπηρετήση δε τελικώς εις οίοίνδήττοτε 
περίπτωσιν καθ* ήν δικαιούται είς σύνταξιν δυνάμει τοΟ 
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εν λόγω άρθρου, ή προηγουμένη, υπηρεσία αύτοΟ δύναται 
να ληίφθη ύπ' δψιν δια τον ύπολογισμόν της συντάξεως 
του έπι τη τελική άφυπηρετήσει του νοουμένου δτι οδτος 
ήθελεν .είδοποιήαει εγγράφως τον Γενικόν Λογιστήν ευθύς 
μετά τον έπαναδιορισμόν του ή εντός τριών μηνών άπό 
της ημερομηνίας ενάρξεως της Ισχύος τών περί Συντά
ξεων (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 1981 ότι— 

( ι) αναλαμβάνει όπως έπιστρέψη αμέσως οιονδήποτε 
φιλοδώρημα χορηγηθέν εις αυτόν δυνάμει του 
Κανονισμού 5* ή 

( ι ι ) συγκατατίβεται όπως ή καταβολή οιασδήποτε χο
ρηγηιθείσης ετησίας συντάξεως διακοπή άπό της' 
ημερομηνίας τοΟ επαναδιορισμού* του και οιονδή
ποτε πληρωθέν είς αυτόν έφ' άπαξ έπι της συν
τάξεως φιλοδώρημα έπιστραφη ύπ* αυτοί) αμέσως, 
έν τοιαύτη δέ περιπτώσει οιαδήποτε προστεθείσα 
περίοδος υπηρεσίας δέν λαμβάνεται ύπ* δψιν κατά 
τον ύπολογισμόν της συντάξεως κ α ι του φιλοδω
ρήματος τών καταβλητέων έπι τη τελική άφυπη
ρετήσει του: 

Νοείται δτι εις περίπτωσιν μη ειδοποιήσεως ύπό του 
υπαλλήλου πειρί συγκαταθέσεώς του ώς προνοείται ε'ις 
την ύποπαράγραφον ( ι ι ) ανωτέρω, οιαδήποτε πρόσθετος 
ετησία σύνταξις χορηγηθείσα δυνάμει της παραγράφου 
(β) του Κανονισμού 26 ή δυνάμει του Κανονισμού 28 
αφαιρείται εκ της συντάξεως του ευθύς ώς οδτος έπανα
διορισθή, ή αφαιρετέα δέ δυνάμει της παρούσης επιφυ
λάξεως σύντάξις εΐναι εκείνη, ή οποία κατεβάλλετο εις 
αυτόν κατά τήν ήμερομη,νίαν τοΰ επαναδιορισμού του. 

(3) Έάν γυνή υπάλληλος άφυπηιρετήσασα δυνάμει 
της επιφυλάξεως του εδαφίου ( ! ) του άρθρου 8 έπαναδιο
ρισθη είς τήν δηιμοσίαν ύπηρεσίαν κα ι υπηρέτηση διά πε
ρίοδον ουχί όλιγωτέραν τών πέντε ετών, αφυπηιρετήση δέ 
τελικώς είς οιανδήποτε περίπτωσιν καθ* ην δικαιούται είς 
σύνταξιν δυνάμει του άρθρου 6 του Νόμου, ή προηγου
μένη ύπη,ρεσία αυτής δύναται νά ληφιθη ύπ* δψιν διά τον 
ύπολογισμόν της συντάξεως της έπι τη τελική άφυπηρε
τήσει της νοουμένου δτι αϋτη ήθελεν ειδοποιήσει εγγρά
φως τον Γενικόν Λογιστήν ευθύς μετά τον έπαναδιορισμόν 
της ή εντός τριών μηνών άπό της ημερομηνίας ενάρξεως 
της ισχύος τών περί Συντάξεων (Τροποποιητικών) Κανο
νισμών του 1981 δτι αναλαμβάνει δπως έπιστρέψη οιον
δήποτε φιλοδώρηιμα χορηγηθέν είς αυτήν δυνάμει του 
ΚανονισμοΟ 6. 

(4) Έάν υπάλληλος άφυπηρετήσας δυνάμει της παρα
γράφου (η) του άρθρου 6 του Νόμου έπαναδιορισθη είς 
την δηιμοσίαν ύπηρεσίαν και υπηρέτηση διά περίοδον ουχί 
όλιγωτέραν τών πέντε ετών,, αφυπηιρετήση δέ τελικώς 
είς οιανδήποτε περίπτωσιν καθΓ ην δικαιούται είς σύν
ταξιν δυνάμει του έν λόγω άρθρου, ή προηγουμένη! υπη
ρεσία αύτου δύναται νά ληφθη ύπ' δψιν διά τόν ύπολο
γισμόν της συντάξεως του έπι τη τελ ική άφυπηρετήσει 
του νοουμένου δτι οδτος ήθελεν ειδοποιήσει εγγράφως τόν 
Γενικόν Λογιστήν ευθύς μετά τόν έπαναδιορισμόν του δτι 
αναλαμβάνει δπως έπιστρέψη οιονδήποτε φιλοδώρηιμα 
χορηγηθέν εις αυτόν δυνάμει τοΰ εδαφίου (3); του άρ
θρου 7Β του Νόμου ή δτι συγ κατατίθεται δπως ή κατα
βολή οιασδήποτε ετησίας συντάξεως χορηγηθείσης δυνά
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με ι τοΟ εδαφίου (5); του εν λόγω άρθρου διακοπή άπό 
της ημερομηνίας του επαναδιορισμού του ικαΐ δπως olov
δήποτε πληρωθέν εις αυτόν φιλοδώρημα δυνάμει του 
αύτου εδαφίου επιστραφώ ύπ' αύτου' αμέσως. 

(5)ι Ή δυνάμει του παρόντος Κανονισμού επιστροφή 
οίουδήποτε ποσού γίνεται μεθΓ όπλου τόκου, προς το
σούτον έπιτόκιον δσον ό Υπουργός Οικονομικών ήθελεν 
εκάστοτε καθορίσει, υπολογιζόμενου άπό της ήμερομη;
νίας καθ' ήν τούτο είχε καταβληθή μέχρι της ήμερομη
νίας της επιστροφής ολοκλήρου του ποσού., Ό χρόνος 
καΐ ό τρόπος της επιστροφής καθορίζονται ύπό του 
Υπουργού Οικονομικών. 

(6) Έ ά ν ό υπάλληλος, εις τον όποιον αναφέρεται ή 
παράγραφος (II), (2), (3). ή (4): του παρόντος Κανο
νισμού πλην της επιφυλάξεως της παραγράφου (2)* άπο
βιώση καθ3 οιονδήποτε χ,ρόνον μετά τον έπαναοιορισιμόν 
του, ή προηγουμένη! υπηρεσία του λαμβάνεται ύπ*. δψιν 
διά τον ύπολογισμόν της συντάξεως χήρας καΐ τέκνων 
και του έφ* άπαξ φιλοδωρήματος του καταβλητέου είς 
τόν νόμιμον προσωπικόν άντιπρόσωπον αύτου, τοΟ είς τάς 
ώς άνω παραγράφους δρου περί συμπληρώσεως πεντα
ετούς υπηρεσίας μή λαμβανομένου ύπ* δψιν. 

(7); ΑΙ διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, δσον άφορα 
τάς προϋποθέσεις ύπό τάς οποίας θά λαμβάνεται ύπ* 
δψιν οιαδήποτε προϋπηρεσία ώς καΐ την επιστροφή ν και 
τήν διαδικασίαν της επιστροφής τυχόν χορηγηθέντος φιλο
δωρήματος εφαρμόζονται τηρουμένων τών αναλογιών, 
καΐ εις πασαν περίπτωσιν έμπίπτουσαν είς τάς διατάξεις 
της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (il)j του Κανοτ 
νισμού 24. 

(8). Ό παρών Κανονισμός δεν εφαρμόζεται είς ύπάλ
ληλον δστις άφυπηρέτησεν έκ της ύπηιρεσίας της Κυβερ
νήσεως της 'Αποικίας της Κύπρου δυνάμει τοΟ άρθρου 3 

52τοΰΐ962 του περί 'Αποζημιώσεως Δικαιούχων Υπαλλήλων 
68 χοΰ 1962 Νόμου.». 
19 του 1976. Γ 

4. Ό Κανονισμός 21 τών δασικών κανονισμών διαγράφεται και ·Αντικα
άντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανονισμού: τάστασις 
«Υπηρεσία 21. Μόνον υπηρεσία ε'ις συντάξιμον θέσιν λογίζεται ώς TO"J^ovl" 
ε 1 ς ^ συντάξιμος: σ μ°°2 ' 
θέσιν. Νοείται δτι— 

(α) οσάκις περίοδος υπηρεσίας είς μή συντάξιμον 
θέσιν άκολουθηται, είτε αμέσως είτε κατόπιν 
διακοπής, ύπό υπηρεσίας είς συντάξιμον θέσιν 
καΙ ό διορισμός τοΟ υπαλλήλου είς συντάξιμον 
θέσιν έχει έπικυρωθή,, τοιαύτη περίοδος λογίζεται 
συντάξιμος" 

(β)' οσάκις υπάλληλος κατέχων συντάξιμον θέσιν είς 
τήν οποίαν ό διορισμός του έπεκυρώθη, απο
σπάται είς μή συντάξιμον θέσιν και άφυπηρετή 
άπό ιμή συντάξιμον θέσιν,, ή περίοδος της υπη
ρεσίας του είς τήν μή συντάξιμον θέσιν λογίζεται 
συντάξιμος και ή σύνταξίς του υπολογίζεται έπί 
τών απολαβών τάς όποιας έλάμβοα/ε κατά τήν 
ήμερσμηνίαν της άφυπηρετήσεώς του* 
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Άντικα
τάστασις 
της υποπα
ραγράφου (α) 
της παρα
γράφου (1) 
τοϋ Κανονι
σμού 24. 
Κεφ. 166. 
21 του 1959 
19 τοϋ 1967 
62το0 1968 
69 τοϋ 1970 
20 τοϋ 1971 
67 τοϋ 1973 
70τοϋ1975 
41τοϋ1976 
36τοϋ1979 
56τοϋ1967 

1 τοϋ 1970 
19τοϋ1971 
66 του 1973 
43 τοϋ 1976 
37 τοϋ 1979. 

Τροποποίησις 
της υποπαρα
γράφου (ιι) 
της παρα
γράφου (1) 
τοϋ Κανο
νισμού 27. 

Άντικα
τάστασις 
τοϋ Κανονι
σμο0 31. 

(γ) οσάκις υπάλληλος κατέχων ιμή συντάξιμον θέσιν 
άφυπηρετή λόγω ορίου ηλικίας ή άποθνήσκη έν 
τη υπηρεσία και έ'χη συμπληρώσει ύπηρεσίαν 
δέκα ή περισσοτέρων ετών, οδτος λογίζεται ώς 
κατέχων, κατά την ήμεραμηνίαν της άφυπηιρετή
σεως ή του θανάτου του, συντάξιμον θέσιν δια 
τους σκοπούς του Κανονισμού 4 και του άρθρου 
15 τοΟ Νόμου καΐ ώς «συντάξιμος υπάλληλος» 
δια τους άκοπους του Μέρους II του Νόμου.». 

5. Ή υποπαράγραφος (α) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 
24 των βασικών κανονισμών διαγράφεται και αντικαθίσταται διά 
της ακολούθου ύποπαραγρά<|>ου: 

«(α) υπηρεσία ή όποια θα ήδύνατο να λογισθη ώς συντάξιμος 
δυνάμει του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου, των 
περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμων του 1967 έως 1979, ή 
οιουδήποτε άλλου νόμου διέποντος τήν χαρήγησιν συντά
ξεως έκ του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας,, έάν ή τοι
αύτη υπηρεσία προηγήται, είτε αμέσως είτε κατόπιν δια
κοπής, συνταξίμου υπηρεσίας δυνάμει των παρόντων Κανο
νισμών,, ή διακόπτη τοιαύτην ύπηρεσίαν». 

6,·—(!) Ή υποπαράγραφος (ιι) της παραγράφου (1), του Κανο
νισμού 27 τών βασικών κανονισμών τροποποιείται διά της £ξ αύτης 
διαγραφής τών λέξεων «καθ1 ήν ύπέστηι τό τραύμα» (τετάρτη! γραμ
μή) και της αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «της άφυπηιρε
τήσεως αύτοΟ». 

(2) Ή διά της παραγράφου (1) έπιφερομένηι τροποποίησις εφαρ
μόζεται,, άπό της ενάρξεως ισχύος τών παρόντων Κανονισμών, και 
είς πάντα συνταξιούχον εις τον όποιον έχει χορηγηιθη, πρόσθετος 
σύνταξις δυνάμει τοΟ Κανονισμού 27., 

7. Ό Κανονισμός 31 τών δασικών κανονισμών διαγράφεται και 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανονισμού: 

31.—(1) Έάν υπάλληλος, ό όποιος άφυπηρέτησεν έκ 
της υπηρεσίας της Κυβερνήσεως της 'Αποικίας της Κύπρου 
δυνάμει του άρθρου 3 του περί 'Αποζημιώσεως Δικαιού
χων Υπαλλήλων Νόμου, ή του οποίου αϊ ύπηρεσίαι έτερ
ματίσθησαν προς τό δημόσιον συμφέρον δυνάμει της πα
ραγράφου (στ) τοΟ άρθρου 6 τοΟ Νόμου, και ό όποιος 

68ίου 1962 «νευ διακοπής διωρίσθη εις τήν ύπηρεσίαν της Ελληνικής 
19τοϋ 1976. Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Κυβερνήσεως της Δη

μοκρατίας, άφυπηρετήση τελικώς έκ' συνταξίμου θέσεως, 
αϊ ακόλουθοι διατάξεις εφαρμόζονται έν σχέσει προς τήν 
καταβλητέαν είς αυτόν σύνταξιν: 

(α) Έ κ της υπηρεσίας του ύπό τήν Έλληνικήν Κοινο
τικήν Συνέλευσιν και τήν Κυβέρνησιν της Δημο
κρατίας αφαιρείται οιαδήποτε περίοδος ληφθείσα 
ύπ' δψιν διά τον ύπολογισμόν οιουδήποτε ωφελή
ματος άφυπηίρετήσεως ή αποζημιώσεως χορηγηι

«ΕΙδικαΙ 
διατάξεις 
έν σχέσει 
προς τήν 
σύνταξιν είς 
ώρισμένας 
περιπτώσεις 
52 τοΰ 1962 
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52τοϋ 1962 
68το0 1962 
19το0 1976. 

θείσης επί τη άφυπη,ρετήσει του εκ της υπηρεσίας 
της Κυβερνήσεως της 'Αποικίας της Κόπρρυ, 

(§); Οιαδήποτε πρόσθετος σύνταξις χορηγηθείσα δυνά
μει της παραγράφου (Ρ) τ 0 ^ Κανονισμού 26 επί 
τη άφυπη,ρετήσει του έκ της υπηρεσίας της Κυβερ
νήσεως της 'Αποικίας της Κύπρου αφαιρείται έκ 
της καταβλητέας συντάξεως επί τη τελική άφυπη;
ρετήσει του. 

(γ); Ή καταβλητέα σύνταξις επί τη τελική άφυπη,ρε
τήσει του όμοΟ μετά— 

(ι) της συντάξεως της χορηγηθείσης ή της λη
φθείσης ύπ' δψιν διά τόν ύπολογισμον της 
χορηγη|θείσης αποζημιώσεως δυνάμει του 
άρθρου 4 του περί 'Αποζημιώσεως Δικαιού
χων Υπαλλήλων Νόμου, 

(ιι); της συντάξεως της χορηγηθείσης δυνάμει 
του άρθρου 7, του Νόμου, 

δεν δύναται να ύπερβαίνη τα δύο τρίτα των υψηλό
τερων συνταξίμων απολαβών τάς οποίας ό υπάλ
ληλος εισέπραξε καθ? οιονδήποτε χρόνον διαρκού
σης της υπηρεσίας αύτου ύπό την Κυβέρνησιν της 
'Αποικίας της Κύπρου ή την Κυβέρνησιν της Δημο
κρατίας. 

(2)< Ή ισχύς του παρόντος Κανονισμού" θεωρείται ώς 
άρξαμένηι την Ιην Σεπτεμβρίου, 1961.»., 

8. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (6) του Κανό ΊοχύςτοΟ 
νισμοΟ 24 των βασικών κανονισμών, αϊ διατάξεις της ύποπαραγρά Κανονισμού 
φου (α) της παραγράφου (1) του ρηιθέντος Κανονισμού ώς αυτηι βρόντων 
εκτίθεται έν τώ Κανονισμώ 5 τών παρόντων Κανονισμών, θά έφαρ Κανονισμών. 
μόζηται ιμόνον είς υπαλλήλους άφυπηρετουντας .μετά τήν εναρξιν 
ισχύος τών παρόντων Κανονισμών. 

9.—(;1) Τηρουμένων τών διατάξεων της παραγράφου (2), ή Ισχύς "Εναρξις 
τών παρόντων Κανονισμών άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτών 'ICKU°S 
ν ·· - * _ ι »^ »« ~ Α »

 τ ω ν παρόντων 
έν τη έπισήμω εφημεριδι της Δημοκρατίας. Κανονισμών. 

(2) Ή ίσχύς της επιφυλάξεως (γ) του Κανονισμού 21 ώς αυτή. 
εκτίθεται έν τώ Κανονισμώ 4 τών παρόντων Κανονισμών λογίζεται 
ώς άρξοομένη! τήν Ιην 'Ιανουαρίου,. 1981. 


