
Ο περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του
2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 111(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ 

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ 1996 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της 
Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμους του 1980 μέχρι 1996 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της 
Δημοκρατίας) Νόμοι του 1980 μέχρι 2002. 

49 του 1980  
46 του 1983  
170 του 1986  
130 του 1988  
13 του 1989  
136 του 1990  
37 του 1991  
63(Ι) του 1993 
39(Ι) του 1996 
47(Ι) του 1996. 

2. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
εδάφιο (9), του ακόλουθου νέου εδαφίου (10): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 7 του 
βασικού νόμου. 

 «(10) Η ελάχιστη δυνάμει του άρθρου αυτού καταβαλλόμενη σύνταξη 
χήρας/χήρου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη της εκάστοτε καταβαλλόμενης 
δυνάμει των διατάξεων των περί Συντάξεων Νόμων ελάχιστης σύνταξης 
χήρας.». 

97(Ι) του 1997 
3(Ι) του 1998 
77(Ι) του 1999 
141(Ι) του 2001 

 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 9, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 9Α: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με
την προσθήκη νέο
άρθρου. «Εφαρμογή των 

άρθρων 7, 8 και 9 
του βασικού 
νόμου και σε 
γυναίκες 
συνταξιούχους 
και σε γυναίκες 
δικαιούμενες σε 
σύνταξη. 

9Α. Τα άρθρα 7, 8 και 9 του βασικού νόμου τα οποία προβλέπουν για 
σύνταξη χήρας και τέκνων εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1990 και 
σε γυναίκες συνταξιούχους και σε γυναίκες δικαιούμενες σε σύνταξη 
δυνάμει του βασικού νόμου. Οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις 'άρρεν 
συνταξιούχος', 'άρρεν πρόσωπο', 'αποθανών', 'χήρα', 'η σύζυγος', 'ο 
σύζυγος', 'εισφορεύς', 'ο δικαιούχος' ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει και 
'γυναίκα συνταξιούχο', 'θήλυ πρόσωπο', 'αποθανούσα', 'χήρο', 'το σύζυγο', 
'τη σύζυγο', 'γυναίκα εισφορέα', 'τη δικαιούχο' και οποιαδήποτε αναφορά σε 
τέκνα ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει και τα τέκνα γυναίκας συνταξιούχου ή 
γυναίκας δικαιούμενης σε σύνταξη δυνάμει του βασικού νόμου.». 

 

  

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
αμέσως μετά τη δεύτερη επιφύλαξη, των ακόλουθων επιφυλάξεων: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 10 του 
βασικού νόμου. 

«Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3 
του βασικού νόμου, οσάκις η υπηρεσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της 
Δημοκρατίας στο λειτούργημά του υπερβαίνει τους τριάντα συμπληρωμένους μήνες, η 
εκάστοτε καταβαλλόμενη σε αυτόν μηνιαία ελαττωμένη σύνταξη δεν μπορεί να είναι 
χαμηλότερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο λιρών (£2.522). Το 
ποσό αυτό αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εφεξής κατά το ποσοστό της 
εκάστοτε αυξήσεως των συντάξεων, όπως προνοείται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11 του 
βασικού νόμου: 
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 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) του (1Α) του 
άρθρου 6 του βασικού νόμου, οσάκις Βουλευτής έχει συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία, η 
εκάστοτε καταβαλλόμενη σε αυτόν μηνιαία ελαττωμένη σύνταξη δεν μπορεί να είναι 
χαμηλότερη του ποσού των τριακοσίων είκοσι πέντε λιρών (£325). Το ποσό αυτό αυξάνεται 
από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εφεξής κατά το ποσοστό της εκάστοτε αυξήσεως των 
συντάξεων, όπως προνοείται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου.». 

Εφαρμογή του 
παρόντος 
Νόμου. 

5. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του σε κάθε 
πρώην Αξιωματούχο και σε κάθε χήρα/χήρο πρώην Αξιωματούχου δικαιουμένων σε 
σύνταξη δυνάμει του βασικού νόμου. 
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