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Ο περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 125 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 
ΕΩΣ 1985. 

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

Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1986 και θα αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί Ενοποιήσεως και 
Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμων του 1969 έως 1985 (εν 
τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί 
Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμοι του 
1969 έως 1986. 

2. Το εδάφιον (5) του άρθρου 42 του βασικού νόμου τροπο

ποιείται διά της εν τω τέλει αυτού προσθήκης της ακολούθου νέας 
παραγράφου (δ): 

«(δ) Οιοσδήποτε άρρην υπάλληλος όστις ήσκησε 
την εν τη υποπαραγράφω (ί) της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου ανωτέρω αναφερο

μένην επιλογήν δύναται εντός τριών μηνών από της 
ενάρξεως της ισχύος του περί Ενοποιήσεως και Ανα

διανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικού) 
Νόμου να ασκήση ανεκκλήτως δικαίωμα επιλογής όπως 
καταβάλη εις την Δημοκρατίαν εισφοράν δυνάμει του 
άρθρου 28 του περί Συντάξεων Νόμου δι ' οιανδήποτε 
χρονική ν περίοδον συμπεπληρωμένου μηνός προ

ηγουμένης υπηρεσίας αυτού παρά τη Αρχή ή τη 
Δημοκρατία. Εν τοιαύτη περιπτώσει η σύνταξις χήρας 
και τέκνων διά την προηγουμένη ν τοιαύτη ν υπηρεσίαν 
θα υπολογίζηται επί τη βάσει του εν τη παραγράφω (α) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 25 του περί Συντάξεων 
Νόμου καθοριζομένου ποσοστού. Η τοιαύτη εισφορά θα 
υπολογισθή συμφώνως προς το εν ισχύι ποσοστόν 
του περί Συντάξεων Νόμου και των περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1985 επί των 
εκάστοτε συνταξίμων μηνιαίων απολαβών αυτού δι ' 
έκαστον συμπεπληρωμένον μήνα προηγουμένης υπη

ρεσίας διά την οποίαν ούτος επιθυμεί να καταβάλη 
εισφοράν μετά τόκου προς έξ και τρία τέταρτα τοις 
εκατόν. Το οφειλόμενον ποσόν δύναται να καταβληθή 
είτε διά πληρωμής εφ' άπαξ κατά τον χρόνον ασκή

σεως του δικαιώματος επιλογής είτε διά τοιούτου 
αριθμού δόσεων οίας ήθελε καθορίσει ο . Γενικός 
Λογιστής.». 

Κεφ.3Ι1 
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 
2 του 1986. 
41 του 1980 
48 του 1982 
11 του 1983 
7 του 1984 
10 του 1985 
116 του 1985. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

24 του 1969 
52 του 1971 
8 του 1973 
18 του 1983 
44 του 1985. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 
42 του βασι
κού νόμου. 


