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Ο περί Συντάξεων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργοί και Μέλη της Βουλής των 
Αντιπροσώπων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 136 του 1990 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, 
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ) 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1989 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων (Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργοί και Μέλη της Βουλής των 
Αντιπροσώπων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Συντάξεων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημο
κρατίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
Υπουργοί και Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων) Νόμους του 1980 
έως 1989 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Συντάξεων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος 
και Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργοί και Μέλη 
της Βουλής των Αντιπροσώπων) Νόμοι του 1980 μέχρι 1990. 

2. Ο μακρός τίτλος του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 
του και την αντικατάσταση του με τον ακόλουθο: 

«ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ». 

3. Ο Συνοπτικός Τίτλος που εκτίθεται στο άρθρο 1 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την αντικατάσταση του με τον ακόλουθο: 

«Οι περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) 
Νόμοι του 1980 έως 1990». 

4. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του ορισμού των 

λέξεων «συντάξιμος υπηρεσία», του αριθμού «τριάκοντα» με τον 
αριθμό «δεκαοκτώ»· 

(β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (γ) του ίδιου πιο πάνω 
ορισμού, του αριθμού «τριάκοντα έξ» με τον αριθμό «είκοσι 
τεσσάρων»· και 

(γ) με την αντικατάσταση, στον ίδιο ορισμό, των λέξεων «περίοδος 
άνω των δεκαπέντε ημερών» (προτελευταία γραμμή) με τις 
λέξεις «οποιαδήποτε περίοδος κάτω των 30 ημερών». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

49 του 1980 
46 του 1983 

170 του 1986 
130 του 1988 
13 του 1989. 

Τροποποίηση 
του μακρού 
τίτλου 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 1 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 



Ν. 136/90 1516 

Τροποποίηση 
του άρθρου S 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την αντικατάσταση του αριθμού «τριάκοντα» (έκτη γραμμή) με τον 
αριθμό «δεκαοκτώ». 

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατά
σταση των λέξεων «δύο τρίτα», όπου συναντούνται, με τις λέξεις «τρία 
τέταρτα». 

7. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατά
σταση στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «ίσου προς δώδεκα και ημίσειαν 
φοράν» (τέταρτη και πέμπτη γραμμές) με τις λέξεις «ίσου προς δεκα
τέσσερις φορές.». 


