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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2010
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως

ο περί Συντάξεων

τίτλος.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με

97(Ι) του 1997 τους περί Συντάξεων Νόμους του 1997 έως 2010 (που στο εξής θα
3(Ι) του 1998
77(Ι) του 1999

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συντάξεων Νόμοι του 1997 έως
(Αρ. 2) του 2010.

141(Ι) του 2001
69 (Ι) του 2005
37 (Ι) του 2010.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

του άρθρου 8

στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις

του βασικού

«ανώτερο αυτού» (τρίτη γραμμή) και πριν από το κόμμα, των λέξεων

νόμου.

«και καθηγητή».

Τροποποίηση

3. Η παράγραφος (β) του άρθρου 9 του βασικού νόμου, τροποποιείται

του άρθρου 9

με την ένθεση, αμέσως μετά από τις λέξεις «πενήντα ετών» και

του βασικού

αμέσως πριν το διαζευκτικό “ή” της ακόλουθης φράσης:

νόμου.

«ή από Καθηγητή που διορίζεται την ή μετά την
94(Ι) του 2010

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων
(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2010, πενήντα
οκτώ ετών».

Τροποποίηση

4. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 12

ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
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(α) Το εδάφιο (1) αυτού τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως
μετά τη λέξη “εδαφίων” (δεύτερη γραμμή), του αριθμού «(1Α),». και

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του

ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α):

«1Α. Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή ο οποίος
συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 1η
Σεπτεμβρίου του 2013 είναι η ηλικία των εξήντα τριών ετών:
Νοείται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή ο
οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του μεταξύ της
1ης Σεπτεμβρίου του 2011 και της 31ης Αυγούστου 2012, και των
δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των
εξήντα ενός ετών:
Νοείται περαιτέρω ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης
Καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του
μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου του 2012 και της 31ης Αυγούστου
2013, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η
ηλικία των εξήντα δύο ετών.».

Τροποποίηση

5. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 27

(α) Με την τροποποίηση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1)

του βασικού
νόμου.

αυτού ως ακολούθως:
(i) Με την ένθεση σ’ αυτήν αμέσως μετά από τις λέξεις «του
περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2005» και
πριν από το κόμμα και τις λέξεις «, υποβάλει αίτηση» της
ακόλουθης φράσης:

«ή

σαράντα

Καθηγητή
94(Ι) του 2010

ημερομηνία

οκτώ

που

ετών

διορίζεται

έναρξης

της

προκειμένου
την

ή

ισχύος

μετά
του

για
την
περί

Συντάξεων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του
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(ii) με την ένθεση σ’ αυτήν αμέσως μετά από τις λέξεις «του
περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2005» και
πριν την τελεία και την πρόταση που αρχίζει με τις λέξεις
«Η σύνταξη και το εφάπαξ ποσό» της ακόλουθης
φράσης:
«ή των πενήντα οκτώ ετών προκειμένου για
Καθηγητή
94(Ι) του 2010

που

ημερομηνία

διορίζεται

έναρξης

της

την

ή

ισχύος

μετά
του

την
περί

Συντάξεων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του
2010».

(β) Με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού με την ένθεση
αμέσως

μετά

από

τις

λέξεις

«του

περί

Συντάξεων

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2005» και πριν από το κόμμα, της
φράσης:
«ή

πενήντα

Καθηγητή
94(I) του 2010

ημερομηνία

οκτώ

που

ετών

διορίζεται

έναρξης

της

προκειμένου
την

ή

ισχύος

μετά
του

για
την
περί

Συντάξεων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του
2010».

(γ) Με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού με την ένθεση
αμέσως

μετά

από

τις

λέξεις

«του

περί

Συντάξεων

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2005» της ακόλουθης φράσης:
«ή των πενήντα οκτώ ετών προκειμένου για
Καθηγητή
94(Ι) του 2010

ημερομηνία

που

διορίζεται

έναρξης

της

την

ή

ισχύος

μετά
του

την
περί

Συντάξεων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του
2010,». και
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(δ) Με την τροποποίηση του εδαφίου (5) αυτού με την ένθεση
αμέσως

μετά

από

τις

λέξεις

«του

περί

Συντάξεων

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2005» και πριν από το κόμμα της
ακόλουθης φράσης:
«ή των πενήντα οκτώ ετών προκειμένου για
Καθηγητή
94(Ι) του 2010

ημερομηνία

που

διορίζεται

έναρξης

της

την

ή

ισχύος

μετά
του

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου του 2011.

ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

Αρ. Φακ. 23.02.051.026-2010
ΙΧ/ΚΜ
28 Ιουλίου 2010

περί

Συντάξεων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του
2010».

Έναρξη της

την

