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Ο περί Συντάξεων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργοί και 
Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίοημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρβρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 46 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, 
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ) 

ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1980 
ιΗ Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:' 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Συντάξεων (Πρόε Συνοπτικός 

δρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και Αντιπρόε τίτλος, 
δρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργοί και Μέλη της Βουλής 
των Αντιπροσώπων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και θα ανα
γιγνώσκηται ομού μετά του περί Συντάξεων (Πρόεδρος και Αντί 49 του 1980. 
πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, Υπουργοί και Μέλη της Βουλής των Αντιπρο
σώπων) Νόμου του 1980 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο Gotoi
κός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρων
ται ομού ως οι περί Συντάξεων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντι
προσώπων, Υπουργοί και Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων) 
Νόμοι του 1980 και 1983. 

2. Η τρίτη επιφύλαξις του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού Τροποποΐησΐς 
νόμου τροποποιείται διά της εν αυτή ενθέσεως, ευθύς μετά την λέξιν τοο άρθρου 6 
«παρούσης» (πρώτη γραμμή) και προ της λέξεως «θητείας» (δευτέ του βασιχοό 
ρα γραμμή), των λέξεων «και της αμέσως επομένης». νομού. 

3. Το άρθρον 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: τροποποίησις 
(α) Διά της διαγραφής του εδαφίου (1) αυτού και της αντί του άρθρου 7 

καταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου:' ^όμο^***00 

«■(!) Επί τω θανάτω
να) άρρενος συνταξιούχου δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή 
(Β) άρρενος προσώπου δικαιουμένου εις χορΛγτ|σιν συν

τάξεως δυνάμει του παρόντος Νόμου πριν η χορηγηθή 
σύνταξις εις αυτό, 

και ο οποίος ή το οποίον συνεπλήρωσε συντάξιμον υπηρεσίαν, 
χορηγείται από της επομένης ημέρας του θανάτου του σύντα
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ξις εις τηιν χήραν (ιεν τοις εφεξής αναφΘρομένη ως ' σύνταξις 
χήρας ' ) και τα τέκνα αυτού (εν τοις «■φέξης αναφερομένη ως 
'σύνταξις τέκνων') βάσει του παρόντος άρθρου:». 
(β) Διά της εις το τέλος αυτού προσθήκης του ακολούθου νέου 

εδαφίου (8) : 
«(8) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, από 

της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου, και εις 
την περίπτωσιν άρρενος προσώπου το οποίον θα εδικαιούτο, 
εάν δεν απέθνησκε προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
Νόμου, εις χορήγησιν συντάξεως δυνάμει του παρόντος Νόμου 
και το οποίον συνεπλήρωσε μέχρι της ημερομηνίας του θανά
του του, συντάξιμον υπηρεσίαν». 

Τροποποίησις 4. Το εδάφιον (1) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται 
του άρθρου ίο 5ιά της εν τω τέλει αυτού προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως: 
νόμου. «Νοείται ότι εις περίπτωσιν προσώπου το οποίον θα εδι

καιούτο εις σόνταξιν εάν δεν απέθνη,σκε, η, ε,ν τω παρόντι εδα
>φίω εκλογή θα ασκήται υπό του νομίμου προσωπικού αντι
προσώπου αυτού». 


