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2. Τό παρόν Πρωτόκολλον θέλει τεθή έν ίσχύϊ ευθύς ώς άπαντα τά Κράτη Μέ

λη της Συμβάσεως ήθελον υπογράψει τούτο, συμφώνως τα ΐς διατάξεσι της πα

ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
3. Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου Ευρώπης θέλει κοινοποιήσει είς 

τά Κράτη Μέλη του Συμβουλίου : 
(α) πάσαν ύπογραφήν άνευ επιφυλάξεως, καθ' δσον άφορα είς την έπικύ

ρωσιν ή άποδοχήν 
(β) πάσαν ύπογραφήν μετ' επιφυλάξεως, καθ' £σον άφορα είς τήν έπικύ" 

ρωσιν.ή άποδοχήν' ■ ■ 
( γ ) τήν κατάθεσιν παντός οργάνου επικυρώσεως ή αποδοχής" 
(δ) τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου, συμ

φώνως τή π α ρ α γ ρ ά φ ω 2 του παρόντος άρθρου. 
Τό παρόν Πρωτόκολλον υπεγράφη ύπό τών κάτωθι υπογεγραμμένων, δεόντως 

προς τοΰτο εξουσιοδοτημένων. 
Έ γ έ ν ε τ ο έν Σ τ ρ α σ β ο ύ ρ γ ω τή 20ή ' Ιανουαρίου, Ί966, είς τήν Ά γ γ λ ι κ ή ν καΐ 

Γαλλικήν, αμφοτέρων τών κειμένων όντων έξ ίσου αυθεντικών, είς εν μόνον άντί
τυπον, κατατιθέμενον είς τ ά άρχε ΐα του Συμβουλίου Ευρώπης. Ό Γενικός 
Γραμματεύς θέλει αποστείλει κεκυρωμένα αντίγραφα είς έκάστην των Συμβαλ
λομένων Κυβερνήσεων. 

Ό περί Συντάξεοίν (Τροποποιητικός) ( Ά ρ . 2) Νόμος του 1968 εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκροπίας συμ
φώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 311. 
1 7 τοΰ 1 960 

9 τοΰ 1967 
18 τοΰ 1967 
51 τοΰ 1968. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 6 
τοΰ δασικοΰ 
Νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ δασικοΰ 
Νόμου bin 
προσθήκης 
νιΐου άρθρου 

'Αριθμός 119 του 1968 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώ ς ό περί Συντάξεων (Τροπο
ποιητικός) (Άρ . 2) Νόμος τοΰ 1968 και θά άναγινώσκηται όμοΟ μετά 
του περί Συντάξεων Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός 
Νόμος»). 

2. Τό άρθρον 6 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιείται διά της εϊς αυτό 
προσθήκης ευθύς μετά την παραγράφονται,) της ακολούθου παραγράφου, 
της παραγράφου Y£J έπανασημειουμένης ώς παραγράφου (η): 

«(ζ) οσάκις έν τω δημοσίω συμφέροντι ή άφυπηρέτησις δημοσίου 
υπαλλήλου καθίσταται αναγκαία ίνα ούτος άναλάβη δημόσιον 
λειτούργημα άσυμβίβαστον προς τό αξίωμα ή τήν θέσιν ην 
κατέχει έν τή δημοσία υπηρεσία». 

3. Ό βασικός Νόμος τροποποιείται διά της είς αυτόν προσθήκης 
μετά τό άρθρον 7 τοΰ ακολούθου νέου άρθρου: 

7Α.—(Ι). 'Οσάκις δημόσιος υπάλληλος άφυπηρετή προς 
άνάληψιν δημοσίου λειτουργήματος ασυμβιβάστου προς τό 
αξίωμα ή τήν θέσιν ην κατέχει έν τή δημοσία υπηρεσία τό 
Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά χορήγηση εϊς αυτόν— 

(α) εάν σύνταξις, φιλοδώρημα ή έτερον ωφέλημα άφυπη
ρετήσεως δεν δύναται νά χορηγηθή εις αυτόν δυνάμει 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, τοσαύτην 

«Άφυπηρέ· 
τησις προς 
άνάληψιν 
έτερου 
ΒημοσΙου λει 
τουργήματος 
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σύνταξιν ή φιλοδώρημα, ή έτερον ωφέλημα άφυπηρε
τήσεως, δσον θά έκρινε δίκαιον και πρέπον υπό τάς 
περιστάσεις, μή υπερβαίνον το ποσόν τό όποιον ό 
υπάλληλος ούτος θά ελάμβανεν έάν άφυπηρέτει ύπό 
τάς περιστάσεις τάς προβλεπόμενος ύπό του άρθρου 7· 

(β) έάν σύνταξις δύναται νά χορηγηθή είς αυτόν δυνάμει 
των διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου, τοσαύτην έπι
πρόσθετον σύνταξιν δσην ήθελε κρίνει δικαίαν καΐ 
πρέπουσαν. 

(2) "Η επιπρόσθετος σύνταξις ή αναφερομένη είς τήν 
παράγραφον (β) του εδαφίου (Ι)— 

(α) όμοΟ μετά τής συντάξεως τής καταβλητέας είς αυτόν 
δυνάμει έτερων διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου δέν 
θά ύπερβαίνη τήν σύνταξιν ήν ό υπάλληλος θά 
έδικαιοΟτο νά λάβη έάν υπηρετεί έν τη δημοσία υπη
ρεσία διά περίοδον δέκα περιπλέον ετών ήέάν άφυπη
ρέτει έκ ταύτης λόγω ορίου ηλικίας, οίαοήποτε των 
δύο τούτων συντάξεων θά ήτο ή μικρότερα* 

(β) δέν θά καταβάλληται είς αυτόν πρό τής εγκαταλείψεως 
ύπ* αυτοΟ τοΟ δημοσίου λειτουργήματος τοΟ ασυμβι
βάστου προς τό αξίωμα ή τήν θέσιν ήν κατείχεν έν 
τη δημοσία υπηρεσία.». 

4. Ό έν τω έδαφίω (Ι) τοΰ άρθρου 21 τοΰ βασικού Νόμου ορισμός τροποποίηση 
τοΰ δρου «συνταξιούχος» (ώς εκτίθεται είς τό άρθρον 12 τοΟ Νόμου 9 χοθΛρθρου2ΐ 
τοΟ 1967) τροποποιείται ώς ακολούθως: τοοβασικοο 

(α) διά της προσθήκης μετά τάς λέξεις «πολίτης τής Δημοκρατίας» 
(γραμμή Ι) τών λέξεων «ή πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής»· 

(β) διά τής προσθήκης είς τό τέλος τοΟ όρισμοΰ εύθυς μετά τήν 
παράγραφον (γ) τής ακολούθου φράσεως: 

«Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος όρισμοΰ "πρόσωπον 
Κυπριακής καταγωγής* σημαίνει πρόσωπον γεννηθέν έν 
Κύπρω καθ* δν χρόνον ol γονείς του είχον τήν συνήθη αυτών 
διαμονήν έν Κύπρω καΐ περιλαμβάνει πάν πρόσωπον κατα
γόμενον έξ άρρενογονίας έκ τοιούτου προσώπου.». 

5. Ό βασικός Νόμος τροποποιείται διά τής προσθήκης της ακολούθου τροποποίηση 
επιφυλάξεως είς τό τέλος του εδαφίου (2) τοΟ άρθρου 29 : too άρθρου 

«Νοείται δτι είς περίπτωσιν δημοσίου υπαλλήλου δστις άφυπηρέτει βασικοο
τ° 

μετά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν δυνάμει τής παραγράφου (ζ) του άρθρου 6 Νόμου. 
τοΟ Νόμου Ινα άναλάβη δημόσιον λειτούργημα άσυμβίβαστον προς 
τό αξίωμα ή τήν θέσιν ήν κατέχει έν τή δημοσία υπηρεσία, καΐ δστις 
δέν έχει ασκήσει τό έν τώ παρόντι έδαφίω άναφερόμενον δικαίωμα 
εκλογής, τό "Υπουργικόν Συμβουλιον δύναται νά έπιτρέψη είς αυτόν 
δπως, εντός τακτής προθεσμίας, άσκηση δικαίωμα εκλογής, δπως 
καταβάλη τάς πληρωτέας είσφοράς δι" οίανδήποτε χρονικήν περίοδον 
συμπεπληρωμένων μηνών προηγουμένης υπηρεσίας αύτοΰ πρό τής 
ορισθείσης ημέρας.». 

6. *Η Ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου θεωρείται ώς άρξαμένη άπό τής Εναρξ ις 
Ι ης "Απριλίου 1967. ισχύος τοΰ 

παρόντος 
Νόμου. 


