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Ο περί Συντάξεων του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημοσίας 
Υπηρεσίας Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 195 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Συντάξεων του Προέ

δρου και των Μελών της Επιτροπής Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμος του 
1987. 

2. Εις τον παρόντα Νόμον, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη 
διάφορος έννοια— 

«αντιμισθία» σημαίνει την αντιμισθίαν την καθοριζόμενην δυνάμει 
του άρθρου 6 των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων του 1967 έως 
1986 αλλά δεν περιλαμβάνει την 13ην αντιμισθίαν 

«μέλος» σημαίνει τον Πρόεδρον ή οιονδήποτε μέλος της Επιτροπής 
Δημοσίας Υπηρεσίας· 

«συντάξιμος υπηρεσία» σημαίνει την άσκησιν του αξιώματος του 
μέλους διά συνεχή ή διακεκομμένην περίοδον ουχί ολιγωτέραν των 
τριάκοντα έξ συμπεπληρωμένων μηνών: 

Νοείται ότι διά τον υπολογισμόν της ολικής συνταξίμου υπηρεσίας 
περίοδος άνω των δεκαπέντε ημερών λογίζεται ως συμπεπληρωμένος 
μην. 
3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εις παν 

μέλος το οποίον— 
(α) κατέχει ή κατείχε καθ* οιονδήποτε χρόνον το αξίωμα του 

μέλους· και 
(β) συμπληρώνει ή συνεπλήρωσε συντάξιμον υπηρεσίαν οποτεδή

ποτε, 
χορηγείται ετησία σύνταξις αντιπροσωπεύουσα το έν τριακοσιοστόν 
τριακοστόν της ετησίας αυτού αντιμισθίας κατά την ημερομηνίαν της 
αποχωρήσεως του πολλαπλασιαζόμενον επί τους συμπεπληρωμένους 
μήνας υπηρεσίας, αλλά μη υπερβαίνουσα τα δυο τρίτα της αντιμισθίας 
κατά την ημερομηνίαν της αποχωρήσεως του. 

(2) Η εν τω εδαφίω (1) προβλεπομένη σύνταξις καταβάλλεται εις 
μηνιαίας δόσεις της πρώτης αρχομένης από της επομένης της συμπλη
ρώσεως του εξηκοστού έτους της ηλικίας του συνταξιοδοτουμένου εάν 
όμως ούτος συνεχίζη να κατέχη το αξίωμα μετά την συμπλήρωσιν του 
εξηκοστού έτους, η καταβολή της συντάξεως άρχεται από της επομένης 
της αποχωρήσεως του. 

(3) Η καταβολή της εν τω εδαφίω (1) συντάξεως αναστέλλεται εις 
την περίπτωσιν και καθ* ό διάστημα ο συνταξιοδοτούμενος ήθελεν 
αναλάβει οιονδήποτε έτερον λειτούργημα ή αξίωμα ή θέσιν ή οιανδή
ποτε έμμισθον υπηρεσίαν εν τη Δημοκρατία. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

33 του 1967 
31 του 1980 
78 του 1981 
10 του 1983 
48 του 1986 

169 του 1986. 

Σύνταξις 
Προέδρου 
και Μελών 
της Επιτροπής 
Δημοσίας 
Υπηρεσίας. 
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Μεταβίβασις 4.—(1) Επί τω θανάτω— 
συντάξεως , . «. , ς. v t , 
εις χήρας (α) άρρενος συνταξιούχου δυνάμει του παρόντος Νομού, η 
και τέκνα. (β) άρρενος προσώπου δικαιουμένου εις χορήγησιν συντάξεως δυ

νάμει του παρόντος Νόμου πριν ή χορηγηθή σύνταξις εις αυτό 
και το οποίον συνεπλήρωσε συντάξιμον υπηρεσίαν, 

χορηγείται από της επομένης ημέρας του θανάτου του σύνταξις εις την 
χήραν (εν τοις εφεξής αναφερομένης ως «σύνταξις χήρας») και τα τέκνα 
αυτού (εν τοις εφεξής αναφερομένης ως «σύνταξις τέκνων») βάσει του 
παρόντος άρθρου: 

Νοείται ότι διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνεται 
υπ' όψιν γάμος του αποθανόντος τελεσθείς αφ' ότου ούτος απεχώρησεν 
από το αξίωμα του μέλους, πάσα δε εν τω παρόντι άρθρω αναφορά εις 
γάμον, σύζυγον, την χήραν ή τα τέκνα του αποθανόντος ερμηνεύεται 
αναλόγως. 

(2) Σύνταξις χήρας δεν χορηγείται εάν η χήρα μετά τον θάνατον του 
συζύγου αυτής συνήψε νέον γάμον ότε η σύνταξις τερματίζεται από της 
ημερομηνίας του νέου γάμου. 

(3) Σύνταξις τέκνων χορηγείται εις το τέκνον του αποθανόντος το 
οποίον είναι κάτω της ηλικίας των δεκαέξ ετών ή το οποίον είναι άνω 
της ηλικίας ταύτης αλλά κάτω της ηλικίας των είκοσι πέντε ετών και 
φοιτά εις σχολήν, κολλέγιον, πανεπιστήμιον ή άλλο εκπαιδευτικόν 
ίδρυμα ή εξασκείται υφ' οιουδήποτε προσώπου δι' οιονδήποτε επιτή
δευμα, επάγγελμα ή τέχνην υπό τοιαύτας συνθήκας ώστε να απαιτήται 
παρ' αυτού να αφιεροί εις την φοίτησιν ή την εξάσκησιν το σύνολον 
του χρόνου του και περιλαμβάνει τέκνον γεννηθέν μετά τον θάνατον του 
γονέως, ή θετόν ή εξώγαμον τέκνον πλήρως ή κυρίως εξαρτώμενον εκ 
του αποθανόντος διά την συντήρησίν του. 

(4) Παρά τας προηγούμενος διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο 
Υπουργός Οικονομικών δύναται να διάταξη— 

(α) την συνέχισιν της καταβολής συντάξεως τέκνων διά τέκνον το 
οποίον, καίτοι έπαυσε δικαιούμενον ταύτης δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου, υπέστη, καθ' όν χρόνον εδικαιούτο εις σύνταξιν 
τέκνων, πνευματικήν ή σωματική ν αναπηρίαν πιστοποιουμένην 
ιατρικώς και καθιστώσαν αυτό ανίκανον να κερδίζη τα προς το 
ζην 

(β) την καταβολήν συντάξεως τέκνων διά τέκνον το οποίον ανε
ξαρτήτως ηλικίας κατά το χρόνον του θανάτου του πατρός του 
υποφέρει εκ πνευματικής ή σωματικής αναπηρίας πιστοποιου
μένης ιατρικώς και καθιστώσης αυτό ανίκανον να κερδίζη τα 
προς το ζην: 

Νοείται ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, εις εκατέραν των 
περιπτώσεων, να διάταξη τον τερματισμόν της συντάξεως καθ' οιονδή
ποτε χρόνον εάν ικανοποιηθή δι ' ιατρικής αποδείξεως ότι η αναπηρία 
έπαυσεν υφισταμένη ή δεν εμποδίζει το εν λόγω τέκνον να κερδίζη τα 
προς το ζην. 

(5) Η σύνταξις χήρας είναι— 
(α) δι' υπηρεσίαν μετ' εισφορών, είτε το έν δεύτερον της εις τον 

δικαιούχον καταβαλλομένης ή καταβλητέας ηλαττωμένης συν
τάξεως,, είτε τα τρία όγδοα της εις τον δικαιούχον καταβαλλο
μένης ή καταβλητέας μη ηλαττωμένης συντάξεως, αναλόγως της 
περιπτώσεως* 
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(β) δι' υπηρεσίαν άνευ εισφορών, είτε το έν τέταρτον της εις τον 
δικαιούχον καταβαλλομένης ή καταβλητέας ηλαττωμένης συν
τάξεως, είτε τα τρία δέκατα έκτα της εις τον δικαιούχον 
καταβαλλομένης ή καταβλητέας μη ηλαττωμένης συντάξεως, 
αναλόγως της περιπτώσεως. 

(6) Όταν ο αποθανών δεν καταλείπη χήραν, ή εάν καταλείπη χήραν, 
μετά τον θάνατον αυτής, το ετήσιον ποσοστόν συντάξεως τέκνων είναι— 

(α) εφ' όσον τα εις ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι τρία ή πλείονα, 
κατά πεντήκοντα τοις εκατόν μεγαλύτερον της συντάξεως η 
οποία θα κατεβάλλετο εις την χήραν 

(β) εφ' όσον τα εις ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι δύο, ίσον προς 
την σύνταξιν η οποία θα κατεβάλλετο εις την χήραν 

(γ) εφ' όσον υπάρχει έν μόνον εις ταύτην δικαιούμενον τέκνον, τό 
ήμισυ της συντάξεως η οποία θα κατεβάλλετο εις την χήραν. 

(7) Όταν ο αποθανών καταλείπη χήραν, το ετήσιον ποσοστόν της 
συντάξεως τέκνων διαρκούσης της ζωής αυτής είναι— 

(α) εφ' όσον τα εις ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι τρία ή πλείονα, 
ίσον προς την καταβλητέαν εις την χήραν σύνταξιν 

(β) εφ' όσον τα εις ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι δύο, τα δύο 
τρίτα της καταβλητέας εις την χήραν συντάξεως· 

(γ) εφ' όσον υπάρχει έν μόνον εις ταύτην δικαιούμενον τέκνον, το 
έν τρίτον της καταβλητέας εις την χήραν συντάξεως. 

(8) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, από της ημερο
μηνίας ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου, και εις την περίπτωσιν 
άρρενος προσώπου το οποίον θα εδικαιούτο, εάν απέθνησκε μετά την 
έναρξιν της ισχύος του' παρόντος Νόμου εις χορήγησιν συντάξεως 
δυνάμει του παρόντος Νόμου και το οποίον συνεπλήρωσε μέχρι της 
ημερομηνίας του θανάτου του, συντάξιμον υπηρεσίαν. 

5.—(1) Παν άρρεν πρόσωπον δικαιούμενον εις σύνταξιν δυνάμει του Καταβολή 
παρόντος Νόμου καταβάλλει εισφοράν ίσην προς τα τρία τέταρτα τοις εισφορών, 
εκατόν (0.75%) της εκάστοτε ετησίας αντιμισθίας αυτού μέχρι ποσού 
ίσου προς το ανώτατον όριον των ασφαλιστέων αποδοχών αυτού και 
προς έν και τρία τέταρτα τοις εκατόν (1.75%) της εκάστοτε ετησίας 
αντιμισθίας αυτού πέραν του ανωτάτου ορίου των ασφαλιστέων αυτού 
αποδοχών. Το ύψος των εκάστοτε ασφαλιστέων αποδοχών καθορίζεται 
βάσει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων ή παντός νόμου 4ΐ του 1980 
τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος αυτούς. **του J ^ 

7 του 1984 
10 του 1985 
116 του 1985 
4 του 1987. 

(2) Η καταβολή των εισφορών άρχεται από της ημερομηνίας 
ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου και τερματίζεται όταν ο εισφορεύς 
παύση να κατέχη το αξίωμα του μέλους. Αι εισφοραί αφαιρούνται εκ 
των υστέρων μηνιαίως εκ της αντιμισθίας του εισφορέως. 

(3) Παν άρρεν πρόσωπον δικαιούμενον εις σύνταξιν δυνάμει του 
παρόντος Νόμου το οποίον είχε προηγουμένην υπηρεσίαν δύναται να 
ασκήση εκλογήν όπως καταβάλη εισφοράς δι* οιανδήποτε περίοδον 
προηγουμένης υπηρεσίας του· η εκλογή ασκείται δι' εγγράφου απευθυ
νόμενου προς τον Γενικόν Λογιστήν εντός περιόδου τριών μηνών από 
της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου. Αι εν λόγω εισφοραί είναι 
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Ηλαττωμένη 
σύνταξις 
και 
φιλοδώρημα. 

ίσαι προς έν και τρία τέταρτα τοις εκατόν (1.75%) της κατά τον χρόνον 
της ασκήσεως της εκλογής ετησίας αντιμισθίας αυτού αναφορικά προς 
υπηρεσίαν μέχρι της 5ης Οκτωβρίου 1980 και δι' υη.ιρεσίαν μετά την 
5ην Οκτωβρίου 1980 είναι προς τρία τέταρτα τοις εκατόν (0.75%) της 
κατά τον χρόνον της ασκήσεως της εκλογής ετησίας αντιμισθίας αυτού 
μέχρι ποσού ίσου προς το ανώτατον όριον των ασφαλιστέων αποδοχών 
αυτού και προς έν και τρία τέταρτα τοις εκατόν (1.75%) της κατά τον 
χρόνον της ασκήσεως της εκλογής ετησίας αντιμισθίας αυτού πέραν του 
ανωτάτου ορίου των ασφαλιστέων αποδοχών. Το πληρωτέον ποσόν 
αφαιρείται εκ της αντιμισθίας του εισφορέως εις τοιαύτας δόσεις ως ο 
Γενικός Λογιστής ήθελε καθορίσει. 

Επιστροφή 6.—(1) Ε α ν — 
εισφορών. ^ εισφορεύς αποθάνη ή παύση να είναι μέλος και δεν είχε 

νυμφευθή καθ' όλην την χρονικήν περίοδον της υπηρεσίας του 
διά την οποίαν κατεβλήθησαν εισφοραί· ή 

(β) εισφορεύς αποθάνη ή παύση να είναι μέλος προ της συμπλη
ρώσεως συνταξίμου υπηρεσίας, 

το σύνολον των εισφορών του επιστρέφεται εις αυτόν, ή αναλόγως της 
περιπτώσεως, εις τους νομίμους κληρονόμους του. 

(2) Οσάκις οιαιδήποτε εισφοραί δέον να επιστραφούν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου επιστρέφονται αύται μεθ' απλού τόκου προς τοσούτον 
επιτόκιον όσον ο Υπουργός Οικονομικών ήθελεν εκάστοτε καθορίσει. 

7.—(1) Πας όστις δικαιούται εις , σύνταξιν δυνάμει του παρόντος 
Νόμου δύναται να ασκήση εκλογήν όπως αντί της τοιαύτης συντάξεως 
λάβη ηλαττωμένην σύνταξιν ίσην προς τα τρία τέταρτα της τοιαύτης 
συντάξεως ομού μετά φιλοδωρήματος ίσου προς δώδεκα και ημίσειαν 
φοράν το ποσόν κατά το οποίον ηλαττώθη η τοιαύτη σύνταξις. Εις 
τοιαύτην περίπτωσιν το εν λόγω φιλοδώρημα θα καταβάλλεται ευθύς άμα 
τη αποχωρήσει του δικαιουμένου εις σύνταξιν: 

Νοείται ότι εις περίπτωσιν μέλους διά το οποίον εφαρμόζονται αι 
διατάξεις του εδαφίου (1) και το οποίον απέθανε πριν ασκήση την εν 
αυτώ αναφερομένην εκλογήν, η εν τω παρόντι εδαφίω εκλογή θα 
ασκήται υπό του νομίμου προσωπικού αντιπροσώπου αυτού. 

(2) Η εν τω εδαφίω (1) αναφερομένη εκλογή ασκείται δι' εγγράφου 
απευθυνόμενου προς τον Γενικόν Λογιστήν ουχί αργότερον των τριά
κοντα ημερών από της ημερομηνίας αποχωρήσεως του δικαιουμένου εις 
σύνταξιν: 

Νοείται ότι εάν ο δικαιούχος δεν ασκήση την ρηθείσαν εκλογήν εντός 
της καθοριζομένης προθεσμίας, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να 
θεώρηση τούτο δίκαιον, αφού λάβη υπ' όψιν όλας τας περιστάσεις, να 
επιτρέψη εις αυτόν να ασκήση την εκλογήν καθ' οιονδήποτε χρόνον 
προ της ημερομηνίας χορηγήσεως της συντάξεως. 

(3) Η εκλογή όταν ασκηθή είναι ανέκκλητος. 
Αυξήσεις 8.—(1) Εάν μετά την αποχώρησιν προσώπου από του αξιώματος του 
συντάξεως. μέλους και προ της ημερομηνίας καταβολής της συντάξεως έλαβε χώραν 

αύξησις συντάξεων συνταξιούχων κρατικών υπαλλήλων δυνάμει οιουδή
ποτε Νόμου προνοούντος περί αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει οιουδή
ποτε διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου προνοούντος περί τιμα
ριθμικής αυξήσεως των συντάξεων, η καταβλητέα εις τον δικαιούμενον 
σύνταξις αυξάνεται κατά το αυτό ποσοστόν καθ' ό ηυξήθησαν αι 
ρηθείσαι συντάξεις, κατά τον ίδιον δε τρόπον αυξάνονται και αι δυνάμει 
του παρόντος Νόμου χορηγούμενοι συντάξεις εις χήρας και τέκνα. 
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(2) Αι δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγούμεναι συντάξεις αυξά
νονται κατά το αυτό ποσοστόν κατά το οποίον αυξάνονται αι συντάξεις 
συνταξιούχων κρατικών υπαλλήλων δυνάμει οιουδήποτε Νόμου προ
νοούντος περί αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει οιουδήποτε διατάγματος 
του Υπουργικού Συμβουλίου προνοούντος περί τιμαριθμικής αυξήσεως 
των συντάξεων. 

9. Εάν μέλος αποθάνη καθ' οιονδήποτε χρόνον εν υπηρεσία χορη
γείται εις τους νομίμους κληρονόμους του εφ' άπαξ φιλοδώρημα, 
απηλλαγμένον φόρου εισοδήματος, ίσον προς την αντιμισθίαν ενός 
έτους. 

10.—(1) Παν μέλος το οποίον δικαιούται εις σύνταξιν δυνάμει του 
παρόντος Νόμου και ήσκησεν ένα ή περισσότερα αξιώματα εκ των 
προβλεπομένων υπό του σχετικού Νόμου συνεπλήρωσε δε εις όλας τας 
περιπτώσεις την διά το αξίωμα τούτο προβλεπομένην συντάξιμον υπη
ρεσίαν, δικαιούται να λάβη σύνταξιν υπολογιζομένην ως ακολούθως: 

(α) Υπολογίζονται αι δυνάμει του υπό του σχετικού Νόμου χορη
γούμενοι συντάξεις αναφορικώς προς έκαστον αξίωμα επί τη 
βάσει της συνταξίμου υπηρεσίας και των τελευταίων απολαβών 
κατά την αποχώρησιν του συνταξιοδοτουμένου εξ εκάστου 
αξιώματος καθώς και η υπό του παρόντος Νόμου χορηγούμενη 
σύνταξις· 

(β) εάν το σύνολον των ούτω πως υπολογιζόμενων συντάξεων δεν 
υπερβαίνη τα δύο τρίτα των υψηλότερων απολαβών δι' οιονδή
ποτε των ως άνω αξιωμάτων, περιλαμβανομένου και του αξιώ
ματος του μέλους, ο συνταξιοδοτούμενος δικαιούται να λάβη 
σύνταξιν ίσην προς το σύνολον των τοιούτων συντάξεων 

(γ) εάν το σύνολον των ούτω πως υπολογιζόμενων συντάξεων 
υπερβαίνη τα δύο τρίτα των υψηλότερων απολαβών δι* οιονδή
ποτε των ως άνω αξιωμάτων, περιλαμβανομένου και του αξιώ
ματος του μέλους, ο συνταξιοδοτούμενος δικαιούται να λάβη 
σύνταξιν ίσην προς τα δύο τρίτα των υψηλότερων απολαβών δι* 
οιονδήποτε των ως άνω αξιωμάτων. 

(2) Πας όστις αφυπηρέτησε προς ανάληψιν δημοσίου λειτουργή
ματος ασυμβιβάστου προς το αξίωμα ή την θέσιν ήν κατείχεν εν τη 
κρατική υπηρεσία και του εχορηγήθη επιπρόσθετος σύνταξις υπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου συμφώνως προς τας διατάξεις της οικείας περί 
συντάξεων νομοθεσίας, και συνεπλήρωσε την δυνάμει του παρόντος 
Νόμου απαιτουμένην συντάξιμον υπηρεσίαν, καθώς και την δυνάμει του 
σχετικού Νόμου απαιτουμένην συντάξιμον υπηρεσίαν δικαιούται να 
λάβη σύνταξιν υπολογιζομένην ως ακολούθως— 

(α) υπολογίζονται αι δυνάμει του παρόντος Νόμου και του σχετικού 
Νόμου χορηγούμενοι εις αυτόν συντάξεις· 

(β) αι ούτω πως υπολογιζόμενοι συντάξεις προστίθενται ομού μετά 
των εν τω εδαφίω (2) αναφερομένων συντάξεων 

(γ) εάν το σύνολον των προστιθεμένων ως ύπερθεν συντάξεων δεν 
υπερβαίνη τα δύο τρίτα των υψηλότερων απολαβών διά το 
λειτούργημα ή το αξίωμα του ή την θέσιν ήν κατείχεν εν τη 
κρατική υπηρεσία προ της αποχωρήσεως του ή της αφυπη
ρετήσεώς του, αναλόγως της περιπτώσεως, ο συνταξιοδοτού
μενος δικαιούται να λάβη το σύνολον των τοιούτων συντάξεων 

Εφ' άπαξ 
φιλοδώρημα 
εις περίπτω

σιν θανάτου 
εν υπηρεσία. 

Υπολογισμός 
συντάξεων 
εν περιπτώ

σει υπηρεσίας 
εις πλέον 
του ενός 
αξιώματος, 
κλπ. 
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(δ) εάν το σύνολον των προστιθεμένων ως ύπερθεν συντάξεων 
υπερβαίνη τα δύο τρίτα των υψηλότερων απολαβών διά το 
λειτούργημα ή το αξίωμα του ή την θέσιν ην κατείχεν εν τη 
κρατική υπηρεσία προ της αποχωρήσεως ή της αφυπηρετήσεώς 
του, αναλόγως της περιπτώσεως, ο συνταξιοδοτούμενος δικαιού
ται να λάβη σύνταξιν ίσην προς τα δύο τρίτα των υψηλότερων 
απολαβών διά το τοιούτο λειτούργημα ή αξίωμα του ή διά την 
τοιαύτην θέσιν του* 

(ε) οιονδήποτε μέρος της συνταξίμου υπηρεσίας του εν λόγω 
προσώπου, το οποίον δεν εχρησιμοποιήθη διά σκοπούς υπολο
γισμού του ως προείρηται ανωτάτου ορίου συντάξεως, ίσης προς 
τα δύο τρίτα των υψηλότερων απολαβών διά το τοιούτο λει
τούργημα ή αξίωμα του ή διά την τοιαύτην θέσιν του, λογίζεται 
διά σκοπούς χορηγήσεως φιλοδωρήματος συμφώνως προς τας 
διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου αλλά μη εφαρμο
ζόμενης της διατάξεως περί συμπληρώσεως περιόδου ουχί 
ολιγωτέρας των δώδεκα συμπεπληρωμένων μηνών. 

(3) Πας όστις διωρίσθη εις το αξίωμα του μέλους μετά την αφυπη
ρέτησίν του εκ της κρατικής υπηρεσίας και συνεπλήρωσε την δυνάμει 
του παρόντος Νόμου απαιτουμένη ν συντάξιμον υπηρεσίαν δικαιούται, 
κατά την αποχώρησίν του εκ του αξιώματος του ως μέλους να λάβη 
σύνταξιν υπολογιζόμενη ν ως ακολούθως— 

(α) Υπολογίζονται και προστίθενται αι δυνάμει του παρόντος Νόμου 
και της οικείας περί συντάξεων νομοθεσίας χορηγούμενοι εις 
αυτόν συντάξεις* 

(β) εάν το σύνολον των προστιθεμένων ως ύπερθεν συντάξεων δεν 
υπερβαίνη τα δύο τρίτα των υψηλότερων απολαβών διά το 
αξίωμα του μέλους ή την θέσιν εκ της οποίας αφυπηρέτησεν 
αναλόγως της περιπτώσεως, ο συνταξιοδοτούμενος δικαιούται 
να λάβη το σύνολον των τοιούτων συντάξεων 

(γ) εάν το σύνολον των προστιθεμένων ως ύπερθεν συντάξεων 
υπερβαίνη τα δύο τρίτα των υψηλότερων απολαβών διά το 
αξίωμα του μέλους ή την θέσιν εκ της οποίας αφυπηρέτησεν, 
αναλόγως της περιπτώσεως, ο συνταξιοδοτούμενος δικαιούται 
να λάβη σύνταξιν ίσην προς τα δύο τρίτα των υψηλότερων 
απολαβών διά το τοιούτον αξίωμα του ή διά την τοιαύτην θέσιν 
του* 

(δ) οιονδήποτε μέρος της συνταξίμου υπηρεσίας του εν λόγω 
προσώπου, το οποίον δεν εχρησιμοποιήθη διά σκοπούς υπολο
γισμού του ως προείρηται ανωτάτου ορίου συντάξεως, ίσης προς 
τα δύο τρίτα των υψηλότερων απολαβών διά το τοιούτον αξίωμα 
του ή διά την τοιαύτην θέσιν του, λογίζεται διά σκοπούς 
χορηγήσεως φιλοδωρήματος συμφώνως προς τας διατάξεις του 

Ι άρθρου 12 του παρόντος Νόμου αλλά μη εφαρμοζόμενης της 
k διατάξεως περί συμπληρώσεως περιόδου ουχί ολιγωτέρας των 
) δώδεκα συμπεπληρωμένων μηνών. 
, (4) Πας όστις δικαιούται εις σύνταξιν δυνάμει του παρόντος Νόμου 

δεν δικαιούται να λάβη σύνταξιν αναφορικώς προς περίοδον συνταξίμου 
υπηρεσίας διά την οποίαν έλαβε φιλοδώρημα δυνάμει οιουδήποτε Νόμου 
ή αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου εκτός εάν εκλέξη ευθύς μετά 
την αποχώρησίν του, ή εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας 
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ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, να επιστρέψη το χορηγηθέν 
εις αυτόν φιλοδώρημα μεθ' απλού τόκου προς τοσούτον επιτόκιον όσον 
ο Υπουργός Οικονομικών ήθελεν εκάστοτε καθορίσει. 

(5) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
«κρατική υπηρεσία» σημαίνει πάσαν υπαγομένην εις την Δημο

κρατίαν υπηρεσίαν 
«σχετικός Νόμος» σημαίνει τους περί Συντάξεων (Πρόεδρος και 

Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργοί και Μέλη της Βουλής των 
Αντιπροσώπων) Νόμους του 1980 έως 1986 και οιονδήποτε νόμον 
τροποποιούντα ή αντικαθιστώντα αυτούς. 
11. Πας όστις μετά την ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος του παρόντος 

Νόμου κατέχει, διά περίοδον ολιγωτέραν της υπό του άρθρου 2 του 
παρόντος Νόμου καθοριζομένης περιόδου συνταξίμου υπηρεσίας αλλά 
ουχί ολιγωτέραν των δώδεκα συμπεπληρωμένων μηνών, το αξίωμα του 
μέλους λαμβάνει, όταν παύση να κατέχη το αξίωμα αυτού, ως φιλο
δώρημα, απηλλαγμένον φόρου εισοδήματος, ποσόν ίσον προς το έν 
όγδοον της μηνιαίας αντιμισθίας την οποίαν ούτος ελάμβανεν ευθύς 
προτού παύση να κατέχη το αξίωμα αυτού, πολλαπλασιαζόμενον επί τον 
αριθμόν των συμπεπληρωμένων μηνών καθ' ούς κατείχε το αξίωμα 
αυτού. 

49 του 1980 
46 του 1983 

170 του 1986. 

Φιλοδώρημα 
εις περίπτω
σιν μη 
συμπληρώσεως 
συνταξίμου 
υπηρεσίας. 


