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Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1990 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 107 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 (Τροποποιη
τικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Συντάξεων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7Γ του βασικού νόμου, όπως αυτό 
διαλαμβάνεται στο άρθρο 5 του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 1990, τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος της 
παραγράφου (α) αυτού της ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Υπουργικό Συμ
βούλιο έχει εξουσία να χορηγεί σε υπάλληλο, του οποίου 
επιτρέπεται η οικειοθελής πρόωρη αφυπηρέτηση σύμφωνα με την 
παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου με σκοπό την πρόσληψη του 
με σύμβαση για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, τόσα επιπρόσθετα 
ωφελήματα αφυπηρέτησης όσα θα θεωρούσε λογικό και πρέπον 
και με τους όρους που θα καθόριζε, τα οποία, μαζί με τα 
ωφελήματα αφυπηρέτησης που δικαιούται δυνάμει του βασικού 
νόμου, σε καμιά περίπτωση να μην μπορούν να υπερβαίνουν τα 
ωφελήματα αφυπηρέτησης που θα εδικαιούτο ο υπάλληλος, αν 
παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι την 'ηλικία της αναγκαστικής 
αφυπηρέτησής του. 

Για τους σκοπούς της παρούσας επιφύλαξης ο όρος ' ωφελήματα 
αφυπηρέτησης' σημαίνει την ετήσια σύνταξη και το εφάπαξ 
φιλοδώρημα.». 

3. Το άρθρο 15 του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1990 
(Νόμος Αριθμός 61 του 1990) τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά την παράγραφο (δ), της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

«(ε) Σύνταξη τέκνων, όταν δεν καταβάλλεται σύνταξη 
χήρας κατά 33.33%: ». 
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