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Αριθμός 13 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤ ΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2001 

Γνωστοποίηση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 

Γνωστοποιείται ότι, με απόφασή του με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2005, ο 
Υπουργός Οικονομικών, ασκιοντας τις εξουσίες που του χορηγεί το άρθρο 44 
των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2001, έχει καθορίσει όπως, από την 
1 η Ιανουαρίου 2005, η αύξηση των συντάξεων των συνταξιούχων κρατικών 
υπαλλήλων και των εξαρτωμένων από αποβιώσαντες κρατικοί!ς υπαλλήλους 

ή από αποβιώσαντες συνταξιούχους κρατικούς υπαλλήλους, που προκύπτει 

από τη διακύμανση του τιμαριθμικού δείκτη, είναι η ακόλουθη: 

1. Όσον αφορά σε συνταξιούχους κρατικούς υπαλλήλους-
(α) Στην περίπτωση αφυπηρέτησης πριν από την 30ή Ιουνίου 2004, 2,51 %, 
(β) στην περίπτωση αφυπηρέτησης μεταξί! της 30ής Ιουνίου 2004 και της 

30ής Δεκεμβρίου 2004, αμφοτέ.ρων των ημερομηνιιον περιλαμβανο
μένων, 2,42%. 

2. Όσον αφορά σε εξαρτωμένους από αποβιιΟσαντες. κρατικούς 
υπαλλήλους-

(α) Στην περίπτωση κρατικών υπαλλήλων που απεβίωσαν στην υπηρεσία 

πριν από την 30ή Ιουνίου 2004, 2,51 %, 
(β) στην περίπτωση κρατικών υπαλλήλων που απεβίωσαν στην υπηρεσία 

μεταξύ της 30ής Ιουνίου 2004 και της 30ής Δεκεμβρίου 2004, 
αμφοτέρων των ημερομηνιιον περιλαμβανομένων, 2,42%. 

3. Όσον αφορ6 σε εξαρτωμένους από αποβιώσαντες συνταξιούχους 
κρατικούς υπαλλήλους-

(α) Στην περίπτωση κρατικιί)ν υπαλλήλων οι οποίοι αφυπηρέτησαν πριν 

από την 30ή Ιουνίου 2004 και απεβίωσαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 

2005,2,51 %, 
(β) στην περίπτωση κρατικιον υπαλλήλων οι οποίοι αφυπηρέτησαν 

μεταξύ της 30ής Ιουνίου 2004 και της 30ής Δεκεμβρίου 2004, 
αμφοτέρων των ημερομηνιιον περιλαμβανομένων, και απεβίωσαν πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2005, 2,42%. 

Για σκοπούς της παρούσας Γνωστοποίησης οι όροι «συνταξιούχος 

κρατικός υπάλληλος» και «κρατικός υπάλληλος» περιλαμβ6νουν, αντίστοιχα, 
κάθε συνταξιούχο μέλος της κρατικής υπηρεσίας που λαμβ6νει σύνταξη και 

κάθε μέλος της κρατικής υπηρεσίας που θα εδικαιούτο να λάβει σύνταξη από 
την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, δυνάμει των περί Συντάξεων Νόμων του 

1997 έως 2001. 

Έγινε στις 10 Ιανουαρίου 2005. 
(Υ.Ο. 13.12.10.4/2) 

Τυ;τιίJθηκε οτο Τυ;τογραφείο της Κυ;τριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 




