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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2831 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1993 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 43(1) του 1993 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1993 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Συντάξεων Νόμο (που στο 
εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου, όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 3 του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1981, τροπο
ποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «υπό του Υπουργού Οικονομικών» 
(γραμμή 2). 

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 1981 
39 του 1981 
25 του 1984 
2 του 1986 

47 του 1987 
61 του 1990 
107 του 1990 
137 του 1991 
33(1) του 1992 
112(1) του 1992. 
Τροποποίηση 
του εδαφίου (1) 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 
39 του 1981. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 16Β 
του βασικού 
νόμου. 
47 του 1987 
61 του 1990. 

Τροποποίηση 
των περί 
Συντάξεων 
Κανονισμών. 

3. Το άρθρο 16Β του βασικού νόμου, όπως εκτίθεται στο άρθρο 3 του περί 
Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1987 και τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 9 του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1990, τροποποιείται 
με την προσθήκη του ακόλουθου εδαφίου: 

«(3) Οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περί
πτωση αστυνομικού ο οποίος, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της υπηρεσίας 
του, πέθανε υπό περιστάσεις οι οποίες απορρέουν από τις συνθήκες που 
δημιουργήθηκαν μετά την 21η Δεκεμβρίου 1963 ή από την παράνομη 
δράση της ΕΟΚΑ Β' ή από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 ή την 
τουρκική εισβολή, εφόσον στην περίπτωση του ικανοποιούνται οι προ
ϋποθέσεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος 
άρθρου. Η αναθεώρηση της σύνταξης χήρας και τέκνων ισχύει από την 
1η Ιανουαρίου 1993.». 

4. 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 τροποποιούνται με τους Κανο
νισμούς που εκτίθενται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
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 
Ν.61 του 1990, 
Πίνακας. 
Ν.33(Ι) του 1992 
Πίνακας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 4) 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 
1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συντάξεων (Τροπο

ποιητικοί) Κανονισμοί του 1993 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 32 των βασικών κανονισμών (που εκτίθεται στον Κανο
νισμό 3 των περί Συντάξεων (Τροπ.) Κανονισμών του 1979) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (1) και (2) με τις ακόλουθες 
παραγράφους: 

«(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, 
ο Υπουργός Οικονομικών, εφόσον υφίσταται και λειτουργεί 
σύστημα τιμαριθμικών αναπροσαρμογών των μισθών, έχει εξουσία 
όπως, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας, καθορίζει εκάστοτε το ύψος της αύξησης, λόγω 
της διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη που θα δίδεται στις 
συντάξεις των συνταξιούχων δημόσιων υπάλληλων οι οποίοι 
αφυπηρέτησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου του 
έτους εντός του οποίου δημοσιεύεται η απόφαση ή στις συντάξεις 
εξαρτωμένων από δημόσιους υπαλλήλους ή συνταξιούχους, οι 
οποίοι αποβίωσαν πριν από την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου 
του εν λόγω έτους. 

(2) Το ύψος της αύξησης αυτής θα καθορίζεται με βάση την 
εκατοστιαία αύξηση του μέσου όρου του τιμαριθμικού δείκτη του 
εξαμήνου που πέρασε σε σύγκριση με το μέσο όρο του τιμα
ριθμικού δείκτη του αμέσως προηγούμενου αυτού εξαμήνου και 
θα αρχίσει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του εξαμήνου 
εντός του οποίου δημοσιεύεται η απόφαση: 

Νοείται ότι σε περιπτώσεις αφυπηρέτησης ή θανάτου κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου που πέρασε θα λαμβάνεται υπόψη, για 
σκοπούς καθορισμού του ύψους της αύξησης αυτής, το τιμαριθμικό 
επίδομα το οποίο λήφθηκε υπόψη κατά τον υπολογισμό της 
σύνταξης του συνταξιούχου δημόσιου υπαλλήλου ή της σύνταξης 
των εξαρτωμένων.»· και 

(β) με την αντικατάσταση του όρου «διαρρεύσαν έτος» και της ερμηνείας 
του όρου αυτού από την παράγραφο (3) με τον ακόλουθο όρο και την 
ακόλουθη ερμηνεία του όρου αυτού: 

«'εξάμηνο που πέρασε' σημαίνει το εξάμηνο που έληξε την 
προηγούμενη της πρώτης ημέρας του εξαμήνου εντός του οποίου 
δημοσιεύεται η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών». 

Τροποποίηση 
του Κανο

νισμού 32 
των βασικών 
κανονισμών. 


