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Ό περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 311. 
1 7 του 1 960 

9 τοΰ 1967 
18 τοΰ 1967. 

ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 28 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Υπάλληλος 
εις δν έφηρμό 
σθη ή επιφύλα
ξ η (i i) τοΰ άρ 
θρου 5 ( 1 ) 
(α) τοΰ Μόμου 
18τοΰ1967, 
θεωρείται έπί 
τω θανάτω του 
συνταξιούχος 
δια τους σκο
πούς τοΰ 
Μέρους 11 
τοΰ βασικού 
Μόμου. 
18 τοΰ 1967. 
9 τοΰ 1967. 

"Εναρξις 
ισχύος. 

Αριθμός 51 του 1968 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Συντάξεων (Τροπο
ποιητικός) Νόμος τοΰ 1968, θά άναγινώσκηται δε δμου μετά τοΰ περί 
Συντάξεων Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός 
Νόμος»). 

2. Τό άρθρον 28 τοΰ δασικού Νόμου τροποποιείται δια τής έν τέλει 
αύτοΰ προσθήκης τοΰ ακολούθου νέου εδαφίου (6) : 

Λ (6) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων τοΰ εδαφίου (2) ουδείς είσφο
ρεύς υποχρεούται να καταβάλη ποσόν άντιπροσωπεΰον περισσο
τέρας τών τετρακοσίων τεσσαράκοντα μηνιαίων εισφορών, λαμ
βανομένων ύπ' όψιν και οιωνδήποτε είσφορών καταβληθεισών ή 
θεωρουμένων ώς καταβληθεισών δυνάμει τοΰ άρθρου 29.». 

3. Πάς άρρην υπάλληλος έν τη δημοσία υπηρεσία κατά τήν Ιην 
ήμέραν τοΰ Απριλίου 1967, διά τον όποιον τό Ύπουργικόν Συμβού
λ ιο ν διέταξε δυνάμει τής επιφυλάξεως (ii) τής παραγράφου (α) τοΰ 
εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 5 τοΰ περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) 
('Αρ. 2) Νόμου τοΰ 1967 δπως αί πρόνοιαι τών άρθρων 3 (α) ( i i i ) , 
6 (α) , 7, 8, 10 και 12 τοΰ περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου 
τοΰ 1967 και τών έν τω Πίνακι αύτοΰ Κανονισμών 2 (δ) , 2 (γ ) και 
5 μή έφαρμοσθώσιν εις αυτόν, θεωρείται έπί τω θανάτω του ώς συν
ταξιούχος διά τους σκοπούς τοΰ Μέρους 11 τοΰ βασικού Νόμου. 

4. Ή ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται από τής 1ης 'Απριλίου 
1967. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


