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Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 141(Ι) του 2001
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 1999
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συντάξεων Νόμους του 1997 έως 1999 (που στο
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Συντάξεων Νόμοι του 1997 έως 2001.

Συνοπτικός τίτλος.
97(Ι) του 1997
3(Ι) του 1998
77(Ι) του 1999.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά την ερμηνεία
του όρου «θεμελιωτική υπηρεσία» του ακόλουθου νέου ορισμού:

Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

«'Ιατρικός Λειτουργός' σημαίνει πρόσωπο που κατέχει συντάξιμη θέση στη Δημόσια
Υπηρεσία για την οποία το οικείο σχέδιο υπηρεσίας απαιτεί υποχρεωτικά την εγγραφή στο
Μητρώο Ιατρών Κύπρου».
3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση στην παράγραφο (β)
αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «πενήντα πέντε ετών» (δεύτερη γραμμή), της ακόλουθης
φράσης:

Τροποποίηση του
άρθρου 9 του
βασικού νόμου.

«ή από ιατρικό λειτουργό, που διορίζεται την ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος
του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001, πενήντα οκτώ ετών».
4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Τροποποίηση του
άρθρου 12 του
βασικού νόμου.

(α) Με τη διαγραφή των λέξεων «(2) και (3)» (δεύτερη γραμμή) και την
αντικατάστασή τους με τις λέξεις «(2), (3) και (4)» ·
(β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (4):
«(4) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ιατρικού λειτουργού που δεν έχει
συμπληρώσει την ηλικία των εξήντα ετών κατά την 31η Οκτωβρίου 2001 είναι η ηλικία των
εξήντα τριών ετών.» · και
(γ) με την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (4), (5), (6) και (7) σε εδάφια
(5), (6), (7) και (8), αντίστοιχα.
5. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την ένθεση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), αμέσως μετά τις λέξεις
«σαράντα πέντε ετών» (τρίτη γραμμή) και πριν από το κόμμα, της φράσης «ή
σαράντα οκτώ ετών προκειμένου για ιατρικό λειτουργό που διορίζεται την ή μετά
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου
του 2001» · και
(β) με την ένθεση της φράσης «ή των πενήντα οκτώ ετών προκειμένου για ιατρικό
λειτουργό που διορίζεται την ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί
Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001»:

Τροποποίηση του
άρθρου 27 του
βασικού νόμου.
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(i) στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), αμέσως μετά τις λέξεις «πενήντα πέντε ετών»
(έβδομη και ενδέκατη γραμμή) και πριν από την τελεία ή το κόμμα, αντίστοιχα ·
(ii) στο εδάφιο (2), αμέσως μετά τις λέξεις «πενήντα πέντε ετών» (τρίτη γραμμή) και
πριν από το κόμμα ·
(iii) στο εδάφιο (3), αμέσως μετά τις λέξεις «πενήντα πέντε χρόνων» (τρίτη γραμμή) ·
(iv) στο εδάφιο (5), αμέσως μετά τις λέξεις «πενήντα πέντε ετών» (τρίτη γραμμή) και
πριν από το κόμμα.
Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος Νόμου.

6.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την
πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου 2002.
(2) Το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου τίθεται σε ισχύ την 31η Οκτωβρίου 2001.
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