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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2108 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1986 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνος τω Ά ρ θ ρ ο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 2 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Συντάξεων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 και θα αναγινώσκηται ομού μετά 
του περί Συντάξεων Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο 
βασικός νόμος»). 

2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της εξ αυτού διαγραφής του ορισμού των λέξεων «συντάξιμοι 
απολαβαί» και της αντικαταστάσεως του διά του ακολούθου ορισμού: 

«συντάξιμοι απολαβαί σημαίνει τον ετήσιον βασικόν μισθόν και 
το τιμαριθμικόν επίδομα τα οποία καταβάλλονται εις τον υπάλ

ληλον κατά την ημερομηνίαν της αφυπηρετήσεώς του και περι

λαμβάνει μόνον εις την περίπτωσιν Αστυνομικού το επίδομα 
καλής διαγωγής και το επίδομα αξίας και εις την περίπτωσιν 
Δεσμοφύλακος το επίδομα καλής διαγωγής, αλλά δεν περιλαμβά

νει οιονδήποτε έτερον επίδομα ή άλλας απολαβάς οιασδήποτε 
μορφής». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 311 
17 του 1960 
9 του 1967 
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 
25 του 1984! 
Τροποποίησις 
του εδαφίου (1) 
του άρθρου 2 
του βασικού 
. νόμου. 

(3) 



Ν. 2/86 . 4 

του 
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άρθρου 7Β 
βασικού 

Αντικατάστα? 
σις του 
εδαφίου ( 3 ) . , Ύ 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

Έναρξις 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου, 

3. Το εδάφιον (4) του άρθρου 7Β του βασικού νόμου διαγράφεται 
και αντικαθίσταται διά του ακολούθου εδαφίου: 

«(4) Εις περίπτωσιν καθ' ην ο υπάλληλος ή θελε ν αφυπηρε

τήσει ή παραιτηθή εκ της θέσεως του εις τον εν τη αιτήσει του 
αναφέρόμενον οργανισμόν προ της συμπληρώσεως της ηλικίας 
των τεσσαράκοντα πέντε ετών, δεν δικαιούται εις καταβολήν της 
συντάξεως της αναφερομένης Εις το εδάφιον (2) του παρόντος 
άρθρου, δικαιούται όμως. εις καταβολήν φιλοδωρήματος υπο

λογιζόμενου ως αναφέρεται εις το εδάφιον (3). Το φιλοδώρημα 
αυτό αυξάνεται καθ' οιονδήποτε ποσοστόν καθ' ον αι συντάξεις, 
μεταξύ της ημερομηνίας άφυπηρέτήσεως αυτού εκ της δημοσίας 

 υπηρεσίας και της ημερομηνίας αφυπηρετήσεως. ή παραιτήσεως 
εκ του οργανισμού, ήθελον τυχόν αυξήθή δυνάμει οιουδήποτε 
Νόμου προνόούντος περί/αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει οιουδή

ποτε διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου προνοούντος περί 
τιμαριθμικής αυξήσεως των συντάξεων». 

. 4 . Το εδάφιον (3.) του άρθρου 25 του βασικού νόμου διαγράφεται 
και αντικαθίσταται διά του ακολούθου εδαφίου: . . 

«(3) η ελαχίστη δυνάμει του παρόντος άρθρου καταβλητέα 
σύνταξις είναι πεντήκοντα πέντε λίραί και 24 σεντ μηνιαίως^ Τρ_ 
ποσόν τούτο δεν υπόκειται εις τιμαριθμική ν αύξησιν ως προ

βλέπεται εις τον Κανονισμόν 32 των περί Συντάξεων 
Κανονισμών». 
5. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται τήν.ημέραν της δημο

σιεύσεως του εις την. επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
εξαιρουμένου του άρθρου 4, του οποίου η ισχύς λογίζεται ως 
αρξαμένη την. Ιην Ιουλίου 1985..:: 


