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Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται διό 
δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 25 του 1984 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟιΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ Π Ε Ρ Ι ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Συντάξεων (Τρο Συνοδικός 
ποποιητικός) Νόμος του 1984 και θα αναγινώσκηται ομού μετά του ^τλος. . 
περί Συντάξεων Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο βασι ιΤτουΐθβο 
κ ό ς ν ό μ ο ς » ) . 9του1967 

18 του 1967 
51 του 1968 

119 του 1968 
9 του 1971 

65 του 1973 
42 του.1976 
38 του 1979 

2 του 1981 
39 του 1981, 

2.—(1) 'Πας υπάλληλος νυν εν τη δημοσία υπηρεσία όστις, δυνά Δικαίωμα 
•μει της επιφυλάξεως (ι) της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (α) του εδαφίου (1) ανακλήσεως 
του άρθρου 5 του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) ^ " ^ [ L , . 
Νόμου του 1967, έχει ασκήσει την εν αυτή αναφερομένην εκλογήν δυνάμει του 
δύνοτται να ανακαλέση την ρηθείσαν εκλογήν αυτού δι ' ε γ γ ρ ά φ ο υ άρθρου 5 
ειδοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Λογιστή ν. του Νομού 18 

(2) Πας υπάλληλος όστις έχει ασκήσει το δικαίωμα ανακλή
σεως δυνάμει του εδαφίου (1) υπάγετα ι από της ημερομηνίας της 
τοιαύτης ανακλήσεως εις α π ά σ α ς τας διατάξεις του 'βασικού νόμου 
και των περί Συντάξεων Κανονισμών και λογίζεται ως ουδέποτε 
ασκήσας εκλογήν δυνάμει της επιφυλάξεως (ι) της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 
(α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Συντάξεων (Τροπο
ποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1967. 

(3) Πας υπάλληλος όστις έχει ασκήσει το δικαίωμα ανακλήσεως 
δυνάμει του εδαφίου (1) λογίζεται , διά τους σκοπούς του άρθρου 
29 του βασικού νόμου, ως καθιστάμενος 'συντάξιμος από της ημε
ρομηνίας της ανακλήσεως και δύναται να ασκήση ανεκκλήτως δι ι 
καίω μα εκλογής όπως καταβάλη τας εν τω ρηθέντι άρθρω καθο
ριζόμενος εισφοράς δι' οιανδήποτε περίοδον συμπεπληρωμένων 
μηνών προηγουμένης συνταξίμου υπηρεσίας αυτού. 

(4) Η εν τω εδαφίω (3) αναφερομένη άσκησις δικαιώματος 
εκλογής και καταβολή των εισφορών δύναται να γίνη κατά τον 
αυτόν χρόνον καθ ' όν ασκείται το δ ικαίωμα ανακλήσεως δυνάμει 
του εδαφίου (1) . 
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Τροπσποίησις 
των περί 
Συντάξεων 
Κανονισμών. 
Πίναξ. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 311 ■, 
Πίναξ. 
Εψημερίς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
14.5 .1959, 
Επίσημος 
Εφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
8.1.2.1961, 
Νόμος 9 
τσο 1967, 
Πίναξ. 
Νόμος 18 
του 1 9 6 7 , . 
Πίναξ. 
Επίσημος 
Εφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
8.9.1967 
4.10 .1968. 
Νόμος 9 
του 1 9 7 1 , 
Πίναξ. 
Νόμοο 42 
του 1976, 
Πίναξ. 
Νόμος 38 
του 1979, 
Πίναξ. 
Νόμος 39 
του 1 9 8 1 , 
Πίναξ. 

Τροποποίησις 
του Καν. 16 
των βασικών 
κανονισμών. 
Νόμος 39 
του 1 9 8 1 , 
Πίναξ. 

3. Άνευ βλάβης ή επηρεασμού των εξουσιών του Υπουργικού 
Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 3 τού βασικού νόμου οι εις τον 
Πίνακα του βασικού νόμου περί Συντάξεων Κανονισμοί τροπο
ποιούνται υπό των εις τον Πίνακα του παρόντος Νόμου Κανονισμών. 

ΠΙΝΑΞ 
(Άρθρον 3) 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρωνται ως οι περί Συντά
ξεων (Τροποποιητικοί) 'Κανονισμοί του 1984 και θα αναγινώ
σκωνται ομού μετά των περί Συντάξεων Κανονισμών (εν τοις εφε
ξής αναφερομένων ως «οι βασικοί κανονισμοί»). 

2. Ο 'Κανονισμός 16 των βασικών κανονισμών (ως ούτος εκτί
θεται εν τω Κανονισμώ 3 των περί Συντάξεων (Τροποποιητικών) 
Κανονισμών του 19S1) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α). Διά της προσθήκης της ακολούθου δευτέρας επιφυλάξεως 
εις το τέλος της παραγράφου (Ί) αυτού, της εις το τέλος 
της πτρώτης επιφυλάξεως αυτής τελείας αντί καθ ιστάμενη ς 
διά δύο στιγμών: 

(«Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύνα
ται εν οιαδήποτε ειδική περιπτώσει να επιτρέψη όπως η 
τοιαύτη εκλογή ασκηθή εις μεταγενεστέραν ημερομηνίαν». 

(β) Διά της προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως εις το 
τέλος της παραγράφου (3) αυτού, της εις το τέλος αυτής 
τελείας αντικαθ ιστάμενης διά δύο στιγμών: 

«Νοείται ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύναται εν οιαδή
ποτε ειδική περιπτώσει να επιτρέψη όπως η τοιαύτη εκλογή 
ασκηθή εις μεταγενεστέραν ημερομηνίαν». 
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(γ) Διά της διαγραφής και καταργήσεως της παραγράφου 
(8) αυτού. 

3. Η ισχύς των παρόντων Κανονισμών λογίζετα ι ως αρξαμένη Έναρξις 
την 17ην Ιουλίου, 1981. - ισχύος των 

•παρόντων 
Κανονισμών. 

tc 


