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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2507 της 25ης ΜΑΤΟΥ 1990 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 61 του 1990 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Συντάξεων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος». 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ο όρος «σύνταξη» σημαίνει 
ετήσια σύνταξη. 

3. Το άρθρο 7Α του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 2 του 
περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1976, τροποποιείται με τη 
διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) της λέξης «δεκαετούς» 
(τρίτη γραμμή) και την αντικατάσταση της με τη λέξη «πενταετούς». 

4. Το άρθρο 7Β του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 5 του 
περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1979, τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από το εδαφίο (1) αυτού της λέξεως «πέντε» 
(δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση της με τη λέξη 
«τριών», 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 311 
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 198ί 
39 του 1981 
25 του 1984 
2 του 1986 
47 του 1987. 
Ερμηνεία. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7Α 
του βασικού 
νόμου. 
42 του 1976. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 7Β 
του βασικού 
νόμου. 
38 του 1979. 

(1053) 
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(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και την αντικατάσταση 

του με το ακόλουθο εδάφιο: 
«(2) Αν ο υπάλληλος, κατά την αφυπηρέτησή του, έχει 

συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία πέντε ετών ή περισσότερα, 
η σύνταξη του και το εφάπαξ ποσό θα καταβάλλονται αμέσως 
μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα πέντε ετών 
και νοουμένου ότι δεν αφυπηρετεί ή παραιτείται από τον 
οργανισμό πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 
σαράντα πέντε ετών. Η σύνταξη του και το εφάπαξ ποσό θα 
υπολογίζονται δυνάμει του Κανονισμού 4, με βάση τις 
συντάξιμες απολαβές του κατά την ημέρα της αφυπηρέτησής 
του από την υπηρεσία και θα αυξάνονται κατά οποιοδήποτε 
ποσοστό που τυχόν ήθελαν αυξηθεί οι συντάξεις μεταξύ της 
ημερομηνίας αφυπηρέτησής του και της ημερομηνίας κατα
βολής της σύνταξης και του εφάπαξ ποσού δυνάμει οποιου
δήποτε Νόμου που προνοεί για αύξηση συντάξεων ή δυνάμει 
οποιουδήποτε διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου που 
προνοεί για τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων.»· 

(γ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού των λέξεων «δέκα ετών 
αλλ' ουχί ολιγωτέραν των πέντε ετών» (τρίτη γραμμή) και την 
αντικατάσταση τους με τις λέξεις «πέντε ετών αλλ' ουχί 

" ολιγωτέραν των τριών ετών», 
(δ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (4) αυτού των λέξεων «της 

αναφερομένης» και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις «και 
εφάπαξ ποσού των αναφερομένων» μετά τη λέξη «συντάξεως» 
(πέμπτη γραμμή), και 

(ε) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
«(10) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμό

ζονται, από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος 
του παρόντος Νόμου, και σε υπαλλήλους, οι οποίοι 
κατείχαν συντάξιμη θέση και συμπλήρωσαν τα έτη 
συντάξιμης υπηρεσίας που προβλέπονται από τα 
εδάφια (2) και (3) αυτού, και οι οποίοι διορίσθηκαν 
σε οργανισμό κατά οποιοδήποτε χρόνο είτε πριν είτε 
μετά την 4η Μαήου 1979 και δεν έτυχαν οποιασδή
ποτε σύνταξης δυνάμει του βασικού νόμου, περι
λαμβανομένων και υπαλλήλων οι οποίοι αφυπηρέ
τησαν από τον οργανισμό ή απεβίωσαν πριν 
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου: 

Νοείται ότι αν στον υπάλληλο χορηγήθηκε 
φιλοδώρημα δυνάμει του εδαφίου (3) του παρόντος 

38 του 1979. άρθρου, όπως εκτίθεται στο άρθρο 5 του περί Συντάξεων 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 1979, οι διατάξεις του 
παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται μόνο αν ο υπάλληλος 
εκλέξει, μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, να το 
επιστρέψει με τόκο προς 6.75%». 
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5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7Γ του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο 
άρθρο 6 :του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 198.1, τροπο

ποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (α) αυτού και την αντι

κατάσταση της με την ακόλουθη παράγραφο: 
«(α) Ό τ α ν υπάλληλος, που κατέχει συντάξιμη θέση 

και συμπλήρο>σε υπηρεσία πέντε ή περισσό

τερων ετών και ηλικία όχι μικρότερη των 
σαράντα πέντε ετών, υποβάλει αίτηση για 
πρόωρη αφυπηρέτηση από την υπηρεσία, η 
οποία εγκρίνεται α?ίό την Επιτροπή Δημόσιας 
Υπηρεσίας δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 

ι του 1990. 53 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 
1990, αν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο και 
από τον Υπουργό Οικονομικών, σε συνεννόηση 
με τον Υπουργό Εσωτερικών, αν πρόκειται για 
αστυνομικό, η σύνταξη και το εφάπαξ ποσό 
παγοποιούνται και καταβάλλονται αμέσως μετά 
που αυτός θα συμπληρώσει την ηλικία των 
πενήντα πέντε ετών. Η σύνταξη και το εφάπαξ 
ποσό θα υπολογίζονται δυνάμει του Κανονι

σμού 4 με βάση τις συντάξιμες απολαβές του 
κατά την ημέρα της πρόωρης αφυπηρέτησής 
του και θα αυξάνονται κατά οποιοδήποτε ποσο

στό που τυχόν ήθελαν αυξηθεί οι συντάξεις 
μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του και 
της ημερομηνίας καταβολής της σύνταξης και 
του εφάπαξ ποσού δυνάμει οποιουδήποτε 
Νόμου που προνοεί για αύξηση συντάξεων ή 
δυνάμει οποιουδήποτε διατάγματος του Υπουρ

γικού Συμβουλίου που προνοεί για τιμα

ριθμική αύξηση των συντάξεων,»· και 
(β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) αυτού της λέξης «πέντε» 

(τέταρτη γραμμή) και την αντικατάσταση της με τη λέξη 
«τριών». 

6. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με 
το ακόλουθο άρθρο: 
«Ανώτατο 9. Σύνταξη που καταβάλλεται σε υπάλληλο δυνάμει του 

παρόντος Μέρους κατά την ημερομηνία"της αφυπηρέτησής 
του δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο των ετήσιων 
συντάξιμων απολαβών του». 

7. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 
εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάσταση του με το ακόλουθο εδάφιο: 

«(Ι) Όταν υπάλληλος που κατέχει συντάξιμη θέση ή υπάλληλος 
που υπηρετεί σε μη συντάξιμη θέση στην οποία αποσπάστηκε από 
συντάξιμη θέση αποθάνει στην υπηρεσία, χορηγείται στο νόμιμο 
προσωπικό αντιπρόσωπο αυτού εφάπαξ ποσό μη υπερβαίνον τις 
ετήσιες συντάξιμες απολαβές του κατά την ημερομηνία του 
θανάτου του ή της λήξης της άδειας την οποία τυχόν είχε σε πίστη 
του κατά την ημερομηνία αυτή ή το εφάπαξ ποσό στο οποίο θα 

Τροποποίηση 
ίου άρθρου 7Γ 
του βασικού 
νόμου. 
39 του 1981. 

ποσοστό 
σύνταξης. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 
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εδικαιούτο εάν είχε αφυπηρετήσει υπό τις περιστάσεις που περι

γράφονται στην παράγραφο (ε) του άρθρου 6, κατά την ημερομηνία 
του θανάτου του ή της λήξης της άδειας την οποία τυχόν είχε σε 
πίστη του κατά την ημερομηνία αυτή, οποιοδήποτε των ποσών 
αυτών είναι το μεγαλύτερο». 

Τροποποίηση 8. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 10 του 
του άρθρου 16 περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1967 τροποποιείται ως 
του Βασικού Λ · n 

νόμου. ακολούθως: 
9 του 1967. (α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (ϊ) του εδαφίου (1) αυτού και 

την αντικατάσταση της με την ακόλουθη παράγραφο: 
«(ϊ) Εάν ο αποθανών υπάλληλος καταλείπει χήρα, σύνταξη 

σ ' αυτή εφόσο παραμένει ανύπανδρη το ποσό της οποίας 
να μην υπερβαίνει τα είκοσι πέντε τοις εκατόν των 
ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία 
του θανάτου του», 

(β) με την προσθήκη του ακόλουθου εδαφίου ως εδαφίου (3), των 
υφιστάμενων εδαφίων (3), (4), (5) και (6) αναριθμουμένων ως 
εδαφίων (4), (5), (6) και (7): 

«(3) Η ελάχιστη δυνάμει του παρόντος άρθρου κατα

βλητέα σύνταξη καθορίζεται από την 1η Ιουλίου 1985 σε 
πενήντα πέντε λίρες και 24 σεντ το μήνα. Πάνω στο ποσό 
αυτό υπολογίζονται και οι συντάξεις που χορηγούνται στα 
τέκνα δυνάμει του παρόντος άρθρου. Η ελάχιστη αυτή 
σύνταξη δεν υπόκειται στην τιμαριθμική αύξηση που προ

βλέπεται στον Κανονισμό 32 των περί Συντάξεων Κανο

νισμών», και 
(γ) με την προσθήκη των ακόλουθων λέξεων μετά τις λέξεις 

«χρόνου του» (9η γραμμή) στο εδάφιο (5), το οποίο με το παρόν 
άρθρο αναριθμείται ως εδάφιο (6): 

«ή διατελεί σε ενεργό υπηρεσία στην Εθνική 
20 του 1964 Φρουρά δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων 
49 του 1964 τ ο υ 1 % 4 έ ω ς 1989». 
68 του 1964 ^ 
26 του 1965 
27 του 1965 
44 του 1965 
5 του 1966 
14 του 1966 
41 του 1966 
76 του 1966 
38 του 1967 
70 του 1967 
66 του 1968 
95 του 1968 
24 του 1975 
56 του 1975 
33 του 1976 
16 του 1977 
22 του 1978 
88 του 1979 
52 του 1984 
89 του 1986 
131 του 1989. 

Τροποποίηση 9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 16Β του βασικού νόμου, που εκτίθεται 
.του εδαφίου (ϊ) α τ ο άρθρο 3 του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1987, 
του άρθρου 16Β ' , ς. , ν · £ < ? > / <■ >\ 
του Βασικού τροποποιείται με τη διαγραφή της λεςης «δέκα» (τέταρτη γραμμή) και 
νόμου. την αντικατάσταση της με τη λέξη «πέντε». 
47 του 1987. 
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10. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 12 του 
περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1967, διαγράφεται κάι 
αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 
«Ποσοστό 25.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και 
της σύνταξης (3), η σύνταξη χήρας είναι— 

(α) Για υπηρεσία με εισφορές, το 75% της σύνταξης του 
συνταξιούχου κατά την ημέρα του θανάτου του ή της 
σύνταξης στην οποία θα εδικαιούτο ο συντάξιμος 
υπάλληλος με βάση τη συντάξιμη υπηρεσία του κατά 
την ημέρα του θανάτου του, 

(β) για υπηρεσία χωρίς εισφορές το 37.5% της σύνταξης 
του συνταξιούχου κατά την ημέρα του θανάτου του ή 
της σύνταξης στην οποία θα εδικαιούτο ο συντάξι

μος υπάλληλος με βάση τη συντάξιμη υπηρεσία του 
κατά την ημέρα του θανάτου του: 

Νοείται ότι εάν ο συντάξιμος υπάλληλος είχε, την 
ημέρα του θανάτου του στην υπηρεσία, συμπληρώσει 
συντάξιμη υπηρεσία— 

(α) Πέντε ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από δέκα 
έτη, θεωρείται ότι συμπλήρωσε διπλάσια 
συντάξιμη υπηρεσία, 

(β) δέκα ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από δεκα

πέντε έτη, θεωρείται ότι συμπλήρωσε είκοσι 
έτη συντάξιμη υπηρεσία, 

(γ) δεκαπέντε ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από 
είκοσι τρία έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του 
αυξάνεται κατά πέντε έτη, με ανώτατο όριο 
συντάξιμης υπηρεσίας τα είκοσι πέντε έτη, 

(δ) είκοσι τρία ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από 
τριάντα έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξά

νεται κατά δύο έτη, με ανώτατο όριο συντά

ξιμης υπηρεσίας τα τριάντα έτη, 
της υπηρεσίας που προστίθεται κατά τον τρόπο αυτό 
θεωρούμενης ως υπηρεσίας με εισφορές: 

Νοείται περαιτέρω ότι σε καμιά περιπτώσει η 
σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση υπηρεσία μεγα

λύτερη από εκείνη την οποία θα είχε ο υπάλληλος 
εάν παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι την ηλικία 
αναγκαστικής αφυπηρέτησής του. 

(2) (α) Η σύνταξη χήρας συνταξιούχου που αφυπηρέτησε 
πριν από την ορισθείσα ημέρα είναι το 37.5% της σύνταξης 
που καταβάλλεται σ' αυτόν κατά την ημέρα του θανάτου 
του: 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 
9 του 1967. 

Κεφ. 314. 
43 του 1962 
44 του 1962 
52 του 1963 
5 του 1964 
38 του 1965 
37 του 1966 
74 του 1966. 

Νοείται ότι εάν ο συνταξιούχος αυτός ήταν εισφορέας στο 
Ταμείο Συντάξεων Χηρών και Οργάνων, που καθιδρύθηκε 
δυνάμει του περί Συντάξεων Χηρών και Οργάνων Νόμου, η 
σύνταξη της χήρας του για τους συμπληρωμένους μήνες 
υπηρεσίας για τους οποίους ήταν εισφορέας στο Ταμείο αυτό 
είναι το 75% της σύνταξης που καταβάλλεται σ' αυτόν κατά 
την ημέρα του θανάτου και η οποία κερδήθηκε με υπηρεσία 
κατά τους εν λόγω μήνες. 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 
9 του 1967. 

52 του 1962 
68 του 1962 
19 του 1976 

(β) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου 
εφαρμόζονται και σε συνταξιούχο ο οποίος ήταν δικαιούχος 
συντάξιμος υπάλληλος με την έννοια του άρθρου 2 του περί 
Αποζημιώσεως Δικαιούχων Υπαλλήλων Νόμου και αφυπη
ρέτησε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, ή είναι 
υπάλληλος του οποίου οι υπηρεσίες τερματίσθηκαν για 
σκοπούς δημόσιου συμφέροντος δυνάμει της παραγράφου 
(στ) του άρθρου 6 του βασικού νόμου και ο οποίος 
υπηρέτησε υπό Κοινοτική Συνέλευση. 

(3) Η ελάχιστη δυνάμει του παρόντος άρθρου καταβλητέα 
σύνταξη καθορίζεται από την 1η Ιουλίου 1985 σε πενήντα 
πέντε λίρες και 24 σεντ το μήνα. Η ελάχιστη αυτή σύνταξη 
δεν υπόκειται στην τιμαριθμική αύξηση που προβλέπεται 
στον Κανονισμό 32 των περί Συντάξεων Κανονισμών.». 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 
25, του ακόλουθου νέου άρθρου 25Α: 

25Α. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να προβαίνει 
σε αναθεώρηση του ποσού της ελάχιστης σύνταξης χήρας με 
βάση το ποσοστό κατά το οποίο αυξάνονται εκάστοτε οι 
βασικές παροχές δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμων του 1980 έως 1990 ή κάθε νόμου που τροποποιεί ή 
αντικαθιστά αυτούς.». 

«Εξουσία 
Υπουργού 
Οικονομικών 
για αναθεώ
ρηση της 
ελάχιστης 
σύνταξης 
χήρας. 
41 του 1980 
48 του 1982 
II του 1983 
7 του 1984 
10 του 1985 
116 του 1985 
4 του 1987 

199 του 1987 
214 του 1987 
68 του 1988 
96 του 1989 
136 του 1989 
17 του 1990. 

12. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 12 του 
περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1967, τροποποιείται με τη 
διαγραφή των εδαφίων (2), (3) και 4) και την αντικατάσταση τους με τα 
ακόλουθα εδάφια: 

«(2) Όταν ο αποθανών καταλείπει χήρα, το ποσοστό της 
σύνταξης τέκνων κατά τη διάρκεια της ζωής αυτής είναι το 16.67% 
της σύνταξης της χήρας αναφορικά με κάθε δικαιούχο τέκνο, με 
ανώτατο όριο τη σύνταξη για δύο τέκνα. 

(3) Όταν ο αποθανών δεν καταλείπει χήρα ή, εάν καταλείπει 
χήρα, μετά το θάνατο της, το ποσοστό σύνταξης τέκνων είναι το 
44.44% της σύνταξης η οποία θα κατεβάλλετο στη χήρα, 
αναφορικά με κάθε δικαιούχο τέκνο, με ανώτατο όριο τη σύνταξη 
για τρία τέκνα. 

(4) Όταν η χήρα τελέσει νέο γάμο το ποσοστό της σύνταξης 
τέκνων είναι το 22.22% της σύνταξης η οποία θα κατεβάλλετο στη 
χήρα με ανώτατο όριο τη σύνταξη για τρία τέκνα. 

(5) Για την αναφερόμενη στα εδάφια (3) και (4) σύνταξη η οποία 
θα κατεβάλλετο στη χήρα και την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) 
σύνταξη που είναι καταβλητέα στη χήρα, εφαρμόζονται οι δια
τάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 25 αναφορικά με την ελάχιστη 
σύνταξη χήρας.». 
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13. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 12 του 
περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1967, τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (4) και την αντικατάσταση του με 
το ακόλουθο εδάφιο: 

«(4) Εάν εισφορέας διατελεί με άδεια με ελαττοιμένες 
απολαβές ή διατελεί σε διαθεσιμότητα ή διατελεί με άδεια 
χωρίς απολαβές η οποία λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία 
δυνάμει του Κανονισμού 17, αυτός εισφέρει κατά το 
ποσοστό που καθορίζεται στο εδάφιο (2). Εάν εισφορέας 
διατελεί με άδεια χωρίς απολαβές η οποία δε λογίζεται ως 
συντάξιμη υπηρεσία δυνάμει του πιο πάνω Κανονισμού, 
αυτός δεν καταβάλλει οποιαδήποτε εισφορά.»· και 

(β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (6) αυτού των λέξεων «τετρα

κοσίων τεσσαράκοντα» (τρίτη γραμμή) και την αντικατάσταση 
τους με τη λέξη «τετρακοσίων». 

14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 
30, των ακόλουθων νέων άρθρων 31, 32, 33 και 34: 
«Εφαρμογή 31.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και 
του Μέρους Η β) το Μέρος II καθώς και οποιαδήποτε άλλα άρθρα του 
και άλλων ~ , . , 0 . , 
άρθρων του βασικού νομού και Κανονισμοί, τα οποία προβλέπουν για 
βασικού νόμου σύνταξη χήρας και τέκνων εφαρμόζονται, από την ορισθείσα 
καισ.ε ημέρα, και σε γυναίκες δημόσιους υπαλλήλους που κατέχουν 
δημόσιους συντάξιμη θέση και σε γυναίκες συνταξιούχες. Οποιαδήποτε 
υπαλλήλους αναφορά στις λέξεις ' υπάλληλος ' , 'συνταξιούχος ' , 'απο

γυναίκες θανών' , ' χ ή ρ α ' , ' η σύζυγος ' , ' ε ισφορεύς ' ερμηνεύεται ότι 
συνταξιούχες. περιλαμβάνει 'γυναίκα υπάλληλον ' , 'γυναίκα συνταξιούχον' , 

'αποθανούσαν' , ' χ ή ρ ο ν ' , ' τον σύζυγον ' , 'γυναίκα εισφο

ρέα' και οποιαδήποτε αναφορά σε τέκνα ερμηνεύεται ότι 
περιλαμβάνει και τα τέκνα γυναίκας υπαλλήλου ή γυναίκας 
συνταξιούχου. 

(2) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου η αναφερόμενη στο 
Μέρος II του βασικού νόμου 'ορισθείσα ημέρα' σημαίνει 
την 1η Ιανουαρίου 1990. 

(3) Οι δυνάμει του άρθρου 28 του βασικού νόμου κατα

βλητέες περιοδικές εισφορές είναι προς 0.75% των εκάστοτε 
. συντάξιμων απολαβών των γυναικών εισφορέων μέχρι ποσού 
ίσου προς τις ασφαλιστέες αποδοχές αυτών και προς 1.75% 
των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών πέραν των ασφαλιστέων 
αποδοχών αυτών. Οι δυνάμει του άρθρου 29 καταβλητέες 
εισφορές για προηγούμενη υπηρεσία είναι προς 1.75% των 
εκάστοτε συντάξιμων απολαβών αυτών μέχρι την 5η Οκτω

βρίου 1980 και μετά την 5η Οκτωβρίου 1980 είναι προς 0.75% 
των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών αυτών μέχρι ποσού ίσου 
προς τις ασφαλιστέες αποδοχές αυτών και προς 1.75% των 
εκάστοτε συντάξιμων απολαβών αυτών πέραν των ασφα

λιστέων αποδοχών αυτών. Το ύψος των εκάστοτε αφαλιστέων 
αποδοχών καθορίζεται βάσει των περί Κοινωνικών Ασφαλί

σεων Νόμων του 1980 έως 1990 ή κάθε Νόμου που τροποποιεί 
ή αντικαθιστά αυτούς. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 
9 του 1967. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέων άρθρων. 



Ν. 61/90 1060 

Ειδικές 32.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), 
διατάξεις σε υπάλληλος ο οποίος πριν από την αφυπηρέτησή του 
σχέση με , , ,ν , , Α , , . _ Λ 

την εφαρμογή συμπληρώνει συντάξιμη υπηρεσία οχι λιγότερη απο 400 
των άρθρων 5 μήνες παύει, από την ημερομηνία που συμπληρώνει την εν 
και 88 των χ 0 γ ω υπηρεσία, να θεωρείται ότι υπάγεται σε επαγγελματικό 
κώνΑσφαλί σχέδιο συντάξεων και οι διατάξεις της επιφύλαξης του 
σεων Νόμων εδαφίου (1) του άρθρου 5 και του εδαφίου (3) του άρθρου 88 
υπαλλήλους^ τ ω ν π ε Ρ* Κοινωνικών Αφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1990 
και συνταξιού παύουν να εφαρμόζονται στην περίπτωση του· από την πρώτη 
χους. τ ο υ μ ή ν α ρ οποίος ακολουθεί την ημερομηνία αυτή. 

(2) Υπάλληλος ο οποίος ευρίσκετο στην υπηρεσία την 1η 
Ιανουαρίου 1988 και συμπλήρωσε μέχρι την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου συντάξιμη υπηρεσία 
400 τουλάχιστο μηνών θεωρείται ότι από της ημερομηνίας 
συμπλήρωσης της εν λόγω συντάξιμης υπηρεσίας δεν 
υπαγόταν σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων και οι δια

τάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και οι 
διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 88 των περί Κοινω

νικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1990 θεωρούνται ότι 
έπαυσαν να εφαρμόζονται στην περίπτωση του από την 
πρώτη του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία αυτή: 

Νοείται ότι υπάλληλος ο οποίος είχε συμπληρώσει την εν 
λόγω συντάξιμη υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1988 
δικαιούται να εκλέξει, μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη 
της ισχύος του παρόντος Νόμου, όπως οι διατάξεις του 
παρόντος εδαφίου εφαρμοστούν στην περίπτωση του ανα

δρομικά από την πρώτη του μήνα που ακολουθεί την 
ημερομηνία που συμπλήρωσε συντάξιμη υπηρεσία 400 μηνών, 
ή την 6η Οκτωβρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες 
αυτές είναι μεταγενέστερη. 

(3) Συνταξιούχος ο οποίος αφυπηρέτησε κατά την περίοδο 
μεταξύ 6.10.1980 και 31.12.1987 και ο οποίος πριν από την 
αφυπηρέτησή του είχει συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία 
υπερβαίνουσα τους 440 μήνες, δικαιούται, μέσα σε τρεις 
μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, να 
εκλέξει να θεωρηθεί ότι δεν υπαγόταν στις διατάξεις της 
επιφύλαξης τ^υ εδαφίου (1) του άρθρου 5 και του εδαφίου (3) 
του άρθρου 8ο των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 
1980 έως 1990, από την πρώτη του μήνα που ακολουθεί την 
ημερομηνία που συμπλήρωσε την υπηρεσία των 440 μηνών, ή 
την 6η Οκτίοβρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες 
αυτές είναι μεταγενέστερη. 

(4) Οποιαδήποτε εισφορά κοινωνικών ασφαλίσεων η οποία 
θα ήταν καταβλητέα αναδρομικά από υπάλληλο ή συντα

ξιούχο για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων 
(2) και (3) καταβάλλεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας 
κατά τον τρόπο και χρόνο που ήθελε ορίσει ο Υπουργός 
Οικονομικών. 

(5) Στις περιπτώσεις υπαλλήλων και συνταξιούχων στους 
οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (3) 
του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις 
του εδαφίου (1) του άρθρου 88 των περί Κοινωνικών 
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Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1990 αναφορικά με 
οποιαδήποτε συντάξιμη υπηρεσία κατά την οποία θεωρούνται 
ότι δεν υπάγονται σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων. 

Απαλλαγή 33. Οποιοδήποτε φιλοδώρημα ή εφάπαξ ποσό που κατα
απότο βάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
εισοδή απαλλάσσεται από την επιβολή φόρου εισοδήματος. 
ματος. 
Ειδικές 34.—(1) Στην περίπτωση των υπαλλήλων οι οποίοι υπηρε
διατάξεις σε τ ο υ ν στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (που στο εξής θα 
πρώην υπαλ αναφέρεται ως «ο Οργανισμός») κατά την έναρξη της ισχύος 
λήλουςτης χου παρόντος Νόμου ή αφυπηρέτησαν από τον Οργανισμό ή 
καταργηθείσαςαπ§0αναν ε ν ω βρίσκονταν στην υπηρεσία του Οργανισμού 
Τουρισμού που πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και οι 
μεταφέρθηκαν οποίοι, αμέσως πριν από το διορισμό τους στον Οργανισμό 
στον Κυπριακό , " , , 0 «■ η > 
Οργανισμό υπηρετούσαν πάνω σε μόνιμη βάση στην καταργηθείσα 
Τουρισμού. Υπηρεσία Τουρισμού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιο

μηχανίας και των οποίων η υπηρεσία τερματίστηκε προς το 
δημόσιο συμφέρον δυνάμει Αποφάσεως του Υπουργικού 
Συμβουλίου, η υπηρεσία τους στον Οργανισμό θεωρείται, για 
σκοπούς σύνταξης, ως συνέχεια της υπηρεσίας τους στη 
δημόσια υπηρεσία. Αυτοί δικαιούνται να πάρουν κατά την 
τελική αφυπηρέτησή τους από τον Οργανισμό σύνταξη και 
εφάπαξ ποσό από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ανα
φορικά με την υπηρεσία τους στη δημόσια υπηρεσία πριν 
από το διορισμό τους στον Οργανισμό, νοουμένου ότι θα 
εκλέξουν να επιστρέψουν στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
οποιοδήποτε φιλοδώρημα που χορηγήθηκε σ' αυτούς και 
οποιαδήποτε ποσά σύνταξης εισέπραξαν από την Κυβέρνηση 
της Δημοκρατίας κατά το χρόνο της υπηρεσία τους στον 
Οργανισμό. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9 του βασικού 
νόμου, η σύνταξη που θα καταβληθεί από την Κυβέρνηση 
της Δημοκρατίας και το εφάπαξ ποσό θα υπολογισθούν πάνω 
στις συντάξιμες απολαβές τους κατά την αφυπηρέτησή τους 
από τον Οργανισμό και με βάση το συντελεστή που ίσχυε ή 
θα ισχύει κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής τους 
αυτής: 

Νοείται ότι στην περίπτωση του υπαλλήλου που απεβίωσε 
ενώ βρισκόταν στην υπηρεσία του Οργανισμού, χορηγείται 
εφάπαξ ποσό θανάτου στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο 
του σύμφωνα με το άρθρο 15 του βασικού νόμου και 
αναθεωρείται η σύνταξη που καταβάλλεται στη χήρα του από 
την ημερομηνία του θανάτου του, εφαρμοζόμενων των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

(3) Η εκλογή που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος 
άρθρου ασκείται μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της 
ισχύος του παρόντος Νόμου με έγγραφο απευθυνόμενο προς 
τον Υπουργό Οικονομικών. Ο χρόνος και ο τρόπος επι
στροφής του φιλοδωρήματος και των μηνιαίων συντάξεων 
ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών.». 
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Αυξήσεις 
συντάξεων 
χηρών και 
τέκνων 
που καταβάλ

λονται κατά 
την ημερο

μηνία 
έναρξης 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

Έναρξη 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

Τροποποίηση 
των περί 
Συντάξεων 
Κανονισμών. 
Πίνακας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 311, 
Πίνακας. 
Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 
14.5.1959, 
Επίσημη 
εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 
8.12.1961 
Ν. 9 του 1967, 
Πίνακας. 
Ν. 18 του 1967, 
Πίνακας. 
Επίσημη 
εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 
8.9.1967. 
4.10.1968. 
Ν. 9 του 1971, 
Πίνακας. 
Ν. 42 του 1976, 
Πίνακας. 
Ν. 38 του 1979, 
Πίνακας. 
Ν. 39 του 1981, 
Πίνακας. 
Ν. 25 του 1984, 
Πίνακας. 
Κ.Δ.Π. 
112/88. 

15. Οι συντάξεις χηρών και τέκνων που καταβάλλονται κατά την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου αυξάνονται ως 
ακολούθως από την πρώτη ημέρα του μήνα ο οποίος ακολουθεί την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου: 

(α) Σύνταξη χήρας χωρίς τέκνα κατά 50%. 
(β) Σύνταξη χήρας με ένα τέκνο κατά 31.25%. 
(γ) Σύνταξη χήρας με δύο τέκνα κατά 20%. 
(δ) Σύνταξη χήρας με τρία τέκνα καμιά αύξηση: 

Νοείται ότι στις περιπτώσεις στις οποίες καταβάλλεται ελάχιστη 
σύνταξη χήρας οι αυξήσεις που προβλέπονται από το παρόν άρθρο θα 
υπολογίζονται πάνω στο πραγματικό ποσό της σύνταξης χήρας. 

16. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την ημέρα της δημοσίευσης 
του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των 
άρθρων 3, των παραγράφων (α) έως (δ) του άρθρου 4, των άρθρων 5, 7, 9, 
της πρώτης επιφυλάξεως του εδαφίου (1) του άρθρου 25 όπως εκτίθεται 
στο άρθρο 10 του παρόντος Νόμου, των οποίων η ισχύς λογίζεται ότι 
άρχισε την 31η Δεκεμβρίου, 1987 και του νέου άρθρου 33, του οποίου η 
ισχύς λογίζεται ότι άρχισε τη 17η Ιουλίου 1981. 

17. Χωρίς βλάβη ή επηρεασμό των εξουσιών του Υπουργικού 
Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 3 του βασικού νόμου οι περί Συντάξεων 
Κανονισμοί που εκτίθενται στον Πίνακα του βασικού νόμου τροπο
ποιούνται με τους Κανονισμούς που εκτίθενται στον Πίνακα του 
παρόντος Νόμου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 19) 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συντάξεων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1990 και θα διαβάζονται μαζί με τους 
περί Συντάξεων Κανονισμούς (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι 
βασικοί κανονισμοί»). 
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2. Ο Κανονισμός 4 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή των παραγράφων (1) και (3) (εξαιρουμένης της 

επιφύλαξης της παραγράφου (3)) και της αντικατάστασης τους 
με τις ακόλουθες παραγράφους: 

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του βασικού νόμου και 
των βασικών κανονισμών σε υπάλληλο ο οποίος έχει 
συμπληρώσει υπηρεσία πέντε ή περισσότερα έτη κατα

βάλλεται κατά την αφυπηρέτησή του σε οποιαδήποτε από 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, ετήσια 
σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού των 
ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία 
της αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα της 
συντάξιμης υπηρεσίας του και εφάπαξ ποσό ίσο με την 
ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσαρα και 
διαιρούμενου του προκύπτοντος ποσού διά τρία: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή παραίτησης 
υπαλλήλου την προηγούμενη της ημερομηνίας παροχής 
αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος επί του βασικού 
μισθού, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται ότι 
αυξάνονται ανάλογα, λαμβανομένης υπόψη της τιμαριθμι

κής αυτής αύξησης. 
(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9, σε περί

πτωση υπαλλήλου ο οποίος υπηρέτησε ως αστυνομικός 
πάνω από είκοσι πέντε έτη η συντάξιμη υπηρεσία του 
επαυξάνεται κατά τόσους επιπλέον μήνες όσοι είναι οι 
μήνες της υπηρεσίας αυτού πέραν των είκοσι πέντε ετών, 
με ανώτατο όριο τέτοιας επαύξησης τους εξήντα 
μήνες.»* και 

(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (2) αυτού των λέξεων «ή 
παραιτήσεως» μετά την λέξη «αφυπηρετήσεως» (τρίτη γραμμή). 

3. Ο Κανονισμός 5 των βασικών κανονισμών διαγράφεται Και 
αντικαθίσταται με τον ακόλουθο Κανονισμό: 
«Εφάπαξ 5. Σε υπάλληλο ο οποίος αφυπηρετεί σε οποιαδήποτε από 
ποσό κατά τ ΐ ς περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 προτού 
την αφυπη » , , , , Λ , * * r t 

ρέτηση συμπληρώσει υπηρεσία πέντε ετών καταβάλλεται εφάπαξ 
πριν από ποσό ίσο με το ένα δέκατο των μηνιαίων συντάξιμων απο

τησυμπλήρω χ α β ω ν τ ο υ κ α τ α την ημερομηνία αφυπηρέτησής του για κάθε 
έτους υπη συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας». 
ρεσίας. 

4. Ο Κανονισμός 6 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη 
διαγραφή της λέξης «πέντε» (τέταρτη γραμμή) και την αντικατάσταση 
της με τη λέξη «τριών». 

5. Ο Κανονισμός 21 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη 
διαγραφή από την επιφύλαξη (γ) αυτού της λέξης «δέκα» (τέταρτη 
γραμμή) και την αντικατάσταση της με τη λέξη «πέντε». 

6. Ο Κανονισμός 24 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 
προσθήκη της ακόλουθης υποπαραγράφου (ε) στην παράγραφο (1) 
αυτού: 

«(ε) Υπηρεσία ως Επισκέπτριας Αδελφής σε Σχολική Εφορεία, η 
οποία προηγήθηκε είτε «αμέσως, είτε μετά από διακοπή, 
υπηρεσίας δυνάμει των παρόντων Κανονισμών: 

Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 4 των 
βασικών 
κανονισμών. 

Αντικατά

σταση του 
Κανονισμού 5 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 6 των 
βασικών 
κανονισμών. 
Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 21 των 
βασικών 
κανονισμών. 
Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 24 των 
βασικών 
κανονισμών. 
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Τροπο
ποίηση του 
Κανονι
σμού 28 των 
βασικών 
κανονισμών. 

Κατάργηση 
των Κανονι
σμών 19Α και 
29 των βασι
κών κανονι
σμών. 
Τροποποίηση 
του Κανο

νισμού 27Α 
των βασικών . 
κανονισμών. 
Κ.Δ.Π. 
112/88. 
'Εναρξη 
ισχύος των 
παρόντων 
Κανονισμών. 

Νοείται ότι οποιαδήποτε περίοδος υπηρεσίας για την οποία 
εισπράχθηκε από Επισκέπτρια Αδελφή οποιοδήποτε χρηματικό 
ποσό προερχόμενο από εισφορές εργοδότη στο Ταμείο Προ
νοίας και τόκους πάνω στις εισφορές αυτές, ή υπό μορφή 
φιλοδωρήματος ή αποζημίωσης δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου ή 
Κανονισμού, δε λογίζεται ως υπηρεσία εκτός εάν η ενδια
φερόμενη εκλέξει να επιστρέψει το ποσό που εισέπραξε προς 
τόσο επιτόκιο όσο ήθελε καθορίσει ο Υπουργός Οικονομικών. 
Η εκλογή ασκείται μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου με έγγραφο απευθυ
νόμενο προς το Γενικό Λογιστή, ο οποίος καθορίζει το χρόνο 
και τον τρόπο επιστροφής.». 

7. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 28 των βασικών κανονισμών 
διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη παράγραφο: 

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), σε περί
πτωση που υπάλληλος, ο οποίος αφυπηρετεί δυνάμει της παρα
γράφου (ε) του άρθρου 6, έχει κατά την ημέρα της αφυπηρέτησής 
του συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία: 

(α) Πέντε ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από δέκα έτη, θεωρείται 
ότι συμπλήρωσε διπλάσια συντάξιμη υπηρεσία

(β) δέκα ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από δεκαπέντε έτη, 
θεωρείται ότι συμπλήρωσε είκοσι έτη συντάξιμη υπηρεσία* 

(γ) δεκαπέντε ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από είκοσι τρία έτη, 
η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά πέντε έτη, με 
ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα είκοσι πέντε έτη

(δ) είκοσι τρία ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από τριάντα έτη, η 
συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά δύο έτη, με ανώτατο 
όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα έτη, 

της υπηρεσίας που προστίθεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρούμενης 
ως υπηρεσίας με εισφορές: 

Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση η σύνταξη θα υπολογίζεται με 
βάση υπηρεσία μεγαλύτερη από εκείνη την οποία θα είχε ο 
υπάλληλος εάν παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι την ηλικία 
αναγκαστικής αφυπηρέτησής του.». 

8. Οι Κανονισμοί 19Α και 29 των βασικών κανονισμών καταργούνται. 

9. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 27Α των βασικών κανονισμών, 
που εκτίθεται στον Κανονισμό 2 των περί Συντάξεων (Τροποποιητικών) 
Κανονισμών του 1988, τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «δέκα» 
(πέμπτη γραμμή) και την αντικατάσταση της με τη λέξη «πέντε». 

10. Η ισχύς των παρόντων Κανονισμών λογίζεται ότι άρχισε την 31 
Δεκεμβρίου 1987 εξαιρουμένων των Κανονισμών 1' και 6 των οποίων η 
ισχύς αρχίζει την ημέρα της δημοσίευσης τους στην επίσημη εφημερίδα 
της Δημοκρατίας. 


