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Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 47 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Συντάξεων (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1987 και θα αναγιγνώσκηται ομού μετά του περί 
Συντάξεων Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Ο εν τω εδαφίω (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου ορισμός 
«συντάξιμοι απολαβαί» τροποποιείται διά της προσθήκης εις το τέλος 
αυτού της ακολούθου επιφυλάξεως: 

«Νοείται ότι εάν κατά την 24ην Ιανουαρίου 1986 κατεβάλλετο εις 
υπάλληλον προσωπικόν επίδομα, το τοιούτον επίδομα περιλαμβάνεται 
εις τας συντάξιμους απολαβάς του υπαλλήλου·». 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ ενθέσεως αμέσως 
μετά το άρθρον 16Α του ακολούθου νέου άρθρου: 
«Συντάξεις «ς 16Β.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 16 και 
εξαρτώμενους τηρουμένων των διατάξεων της δευτέρας επιφυλάξεως του 
αποβιώσαντος εδαφίου (1) του άρθρου 25, εις περίπτωσιν καθ' ην αστυ
κατάτην νομικός όστις συνεπλήρωσεν υπηρεσίαν δέκα ή περισσό
κΓθ^ος. τέρωνετώναποθάνη

(α) ενώ διετέλει εν υπηρεσία και εν τη ενεργώ εκτελέσει 
του καθήκοντος αυτού· 

(β) άνευ ιδικής του αμελείας* και 
(γ) λόγω περιστάσεων αι οποίαι δύνανται ειδικώς να 

αποδοθώσιν εις την φύσιν του καθήκοντος αυτού, 
η εις την χήραν και τα τέκνα αυτού χορηγητέα σύνταξις 
είναι εκείνη η οποία θα κατεβάλλετο εις αυτούς εάν ο 
αποθανών εξηκολούθει να ευρίσκεται εν τη υπηρεσία και 
απέθνησκε κατά την ημερομηνίαν καθ' ην θα συνεπλήρωνε 
το όριον ηλικίας αναγκαστικής αφυπηρετήσεως, υπολογί
ζεται δε επί της ανωτάτης βαθμίδος της μισθοδοτικής 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 311 
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άρθρου. 
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43 του 1972 
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770 
κλίμακος του βαθμού του αμέσως ανωτέρου του βαθμού τον 
οποίον ούτος κατείχε κατά την ημέραν του θανάτου του. Η 
ούτω προστιθεμένη περίοδος υπηρεσίας θεωρείται ως υπη
ρεσία μετ* εισφορών: 

Νοείται ότι εάν αι δυνάμει ίου άρθρου 16 ή του Μέρους II 
χορηγητέαι συντάξεις είναι συνολικώς μεγαλύτεροι των 
δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγητέων συντάξεων κατα
βάλλονται αι συνολικώς μεγαλύτεροι συντάξεις. 

(2) Εν τω παρόντι άρθρω ο όρος 'αστυνομικός' έχει την 
έννοιαν την οποίαν αποδίδει εις τον όρον τούτον ο περί 
Αστυνομίας Νόμος.». 


