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Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1979 εκδίδεται διό δη
μοσιεύσεως ε ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώ-
νως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 38 τοΟ 1979 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Συντάξεων (Τρο- Συνοπτικός 
ποποιητικός) Νόμος του 1979 κα ΐ θα άναγινώσκηται δμοΟ μετά **»«· 
τοΰ τιερί Συντάξεων Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «δ Κβ*„3ΐι. 
βασικός νόμος»), 'Ζ*

0
?!?** 

^ ' θ τοϋ 1967 
18το01967 
51τοΟ196ft 

119το01968 
θ ίου 1971 

65toG1973 
42ιο01976. 

2. Τό άρθρον 6 τοΟ δασικού νόμου τροποποιείται διά της έν αύτώ Τροποποίησις 
ένθέσεως, ευθύς μετά τήν παράνραφον ( ζ ) , της ακολούθου νέας

 τ ο
5^

ρ < χ >


6 

παραγράφου ώς παραγράφου (η ) , της υφισταμένης παραγράφου JJJ^J"" 
(η) άναριθμουμένης ώς παραγράφου (θ) : 

«(η) οσάκις έν τω δημοσίω συμφέροντι ή άφυπηρέτησις υπαλ
λήλου γίνεται ίνα οδτος διορισθη είς όργανισμόν ώς προ
νοείται έν τω άρθρω 7Β>. 
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ίρσποποίηοκ; 3. Τό άρθρον 7 τοϋ όασ ικοΰ νόμου τροποποιε ί τα ι ώς ακολούθως : 

τοΟβασΓκοΟ (
α
)
 Δ ι α τ

Ψ^ έναύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά την λέξιν «τερμα
ν«6μου,. τίζεται» (πρώτη γραμμή), τών λέξεων «υπό τοΰ Υπουργικού 

Συμβουλίου»* 
(β) δια της έξ αύτοϋ διαγραφής τών λέξεων «ό Κυβερνήτης έν 

Συμβουλίω» (έβδομη γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά 
τών λέξεων «τό Ύπουργικόν Συμβούλιον». 

Τροπαποίηοις 4. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 7Α του βασικού νόμου τροπο

τοΰέδαφίου ποιείται διά της έν τέλει αύτου προσθήκης της ακολούθου νέας 
*

2
f»

T
°

U Α παραγράφου, της εις τό τέλος της παραγράφου (β) αύτου τελείας 
ToCtô coB άντικαθισταμένης διά άνω τελείας : 
νώμου. «(Υ) θά αύξάνηται καθ' οιονδήποτε ποσοστόν καθ* δν ήθελον 

τυχόν αύξηθη α'ι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας άφυπη

ρετήσεως αύτου και της ημερομηνίας καταβολής της επι

προσθέτου συντάξεως δυνάμει οιουδήποτε Νόμου προνοοΟν

τος περί αυξήσεως συντάξεων, ή δυνάμει οιουδήποτε δια

τάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου προνοοΰντος περί 
τιμαριθμικής αυξήσεως τών συντάξεων.». 

Τραιισιιο[ηοι<3 5. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της έν αύτώ ένθέσεως, 
τοΟβασιικοΰ ευθύς μετά τό άρθρον 7Α, του* ακολούθου νέου άρθρου: 
προσθήκης «Άφατιηρέ- 7Β.— (1) Όσάκις υπάλληλος, κατέχων συντάξιμον 
νίουάρθρου Ι ^ κ ε ^ ^ θέ

σι
-
ν και συμπληρώσας συντάξιμον ύπηρεσίαν πέντε ή 

7 Β
· διοριομοϋεΐς περισσοτέρων ετών, ήθελεν υποβάλει αϊτησιν προς άφυπη-

όρΥουνϋσμόν. ρέτησιν λόγω επικειμένου διορισμού του είς όργανισμόν. 
τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως έπι-

τρέπη τήν άφυπηρέτησίν του προς τό δημόσιον συμφέρον, 
έν τοιαύτη δέ περιπτώσει τά ωφελήματα άφυπηρετήσεώς 
του καταβάλλονται ως έν τοις έδαφίοις (2) και (3) 
αναφέρεται. 

(2) Έάν ό υπάλληλος, κατά τήν άφυπηρέτησίν του 
έχη συμπληρώσει συντάξιμον ύπηρεσίαν δέκα ή περισσο

τέρων ετών, ή σύνταξίς του θά καταβάλληται ευθύς ώς 
ούτος άφυπηρετήση έκ του οργανισμού αλλ' έν πάση πε

ριπτώσει ουχί άργότερον της συμπληρώσεως της ηλικίας 
τών έξήκοντά ετών και νοουμένου δτι δεν άφυπηρετεΐ ή 
παραιτείται προ της συμπληρώσεως της ηλικίας τών πεν

τήκοντα πέντε ετών. Ή σύνταξίς του θά ύπολογίζηται δυ

νάμει του Κανονισμού 4 και έπί τών συνταξίμων απολα

βών του κατά τήν ήμέραν της άφυπηρετήσεώς του έκ της 
δημοσίας υπηρεσίας, άφου άσκηθη ύπό του υπαλλήλου ή 
είς τον Κανονισμόν 29 αναφερομένη εκλογή, θά αύξάνηται 
δε καθ' οιονδήποτε ποσοστόν καθ* δν ήθελον τυχόν αύξηθη 
αϊ συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας άφυπηρετήσεως 
αύτοΰ και της ημερομηνίας καταβολής της συντάξεως 
δυνάμει οιουδήποτε Νόμου προνοουντος περί αυξήσεως 
συντάξεων ή δυνάμει οιουδήποτε διατάγματος του Υπουρ

γικού Συμβουλίου προνοοΟντος περί τιμαριθμικής αυξή

σεως τών συντάξεων: 
Νοείται δτι έάν ό υπάλληλος εχη ασκήσει τήν έν τη 

επιφυλάξει (ι) της παραγράφου (α) του εδαφίου ( ΐ ) 
του άρθρου 5 του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) 

ΐ8τοθΐ967., (Άρ. 2) Νόμου του 1967 άναφερομένην έκλογήν, ή σύν

ταξίς του θά καταβάλληται ευθύς ώς ούτος άφυπηρε

τήστ) έκ του οργανισμού, άλλ* έν πάση περιπτώσει ουχί 
άργότερον της συμπληρώσεως της ηλικίας τών πεντή

κοντα πέντε ετών και νοουμένου δτι δέν άφυπηρετεΐ f) 
παραιτείται πρό της συμπληρώσεως της ηλικίας τών 
πεντήκοντα ετών. 
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(3) Έάν ό υπάλληλος, κατά την άφυπηρέτησίν του, 
£χη συμπληρώσει συντάξιμον ύπηρεσίαν όλιγωτέραν των 
δέκα Ατών άλλ* ουχί όλιγωτέραν των πέντε ετών, οδτος 
ανεξαρτήτως των διατάξεων τοΟ Κανονισμού 5, λαμβά
νει αμέσως μετά την άφυπηρέτησίν του φιλοδώρημα μη 
ύπερδαΐνον τό Ην δωδέκατον τών κατά τήν ήμερομηνίαν 
άφυπηρετήσεως μηνιαίων συνταξίμων απολαβών αύτου δι* 
Κκαστον συμπεπληρωμένον μήνα υπηρεσίας. 

(4) Είς περίπτωσιν καθ* ήν ό υπάλληλος ήθελεν άφυ
πηρετήσει ή παραιτηθή έκ της θέσεως του είς τόν έν τη 
αίτήσει του άναφερόμενον όργανισμόν πρό της συμπλη
ρώσεως της ηλικ ίας τών πεντήκοντα πέντε ετών ή της 
ηλικ ίας τών πεντήκοντα ετών έάν 6 υπάλληλος έχη 
ασκήσει τήν έν τη επιφυλάξει ( ι ) της παραγράφου (α) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Συντάξεων 

I8to0i967. (Τροποποιητικού) (*Αρ. 2) Νόμου τοΟ 1967 αναφερομένη ν 
έκλογήν, είς ουδέν ωφέλημα άφυπηρετήσεως οΟτος θά δι
καιούται καΐ ουδέν τοιούτον ωφέλημα θά είναι πληρω
τέον είς αυτόν. 

(5) Έάν δ υπάλληλος είς τόν όποιον εφαρμόζεται τό 
εδάφιον (2) άσθενήση καθ* δν χρόνον ευρίσκεται έν τη 
υπηρεσία του οργανισμοί), τό Ύπουργικόν Συμβούλιον 
έάν ήθελεν Ίκανοποιηθή έξ Ιατρικής αποδείξεως ή εκθέ
σεως ύπό ΚυβερνητικοΟ * 1 ατροσυμβουλίου δτι οδτος, 
λόγω πνευματικής ή σωματικής άνικανότητος, δέν δύναται 
νά έκτελή τά καθήκοντα του έν τή θέσει του παρά τω 
όργανισμω καΐ δτι ή τοιαύτη άνικανότης κατά πασαν 
πιθανότητα θά είναι μόνιμος, δύναται νά έπιτρέψη τήν 
είς αυτόν καταβολήν τής συντάξεως αμέσως, έν τοιαύτη 
περιπτώσει δέ ό Κανονισμός 28 δέν θά έφαρμόζηται. 

(6) Έ ά ν ό υπάλληλος είς τόν όποιον εφαρμόζεται τό 
εδάφιον (2) άποβιώση καθ* οίονδήποτε χρόνον καθ* δν 
ευρίσκεται έν τη υπηρεσία του οργανισμού, καταβάλ
λετα ι είς τήν χήραν καΐ τά δικαιούιιενα είς σύνταξιν τέκνα 
αύτου, έάν υπάρχουν, σύνταξις χήρας καΐ τέκνων, συμ
φώνως προς τάς διατάξεις του Μέρους 11 τοΟ παρόντος 
Νόμου, μΛ εφαρμοζόμενης τής πρώτης επιφυλάξεως του 
εδαφίου ( ι ) τοΟ άρθρου 25. Ή χορηγητέα είς τήν χήραν 
καΐ τ ά τέκνα του υπαλλήλου σύνταξις αυξάνεται καθ* 
οίονδήποτε ποσοστόν καθ* δν ήθελον τυχόν αδξηθή at 
συντάξεις μεταξύ τής ημερομηνίας άφυπηρετήσεώς του 
ka l της ημερομηνίας τοΟ θανάτου του δυνάμει οίουδή
ποτε Νόμου προνοοΟντος περί αυξήσεως συντάξεων ή 
δυνάμει οίουδήποτε διατάγματος τοΟ ΎπουργικοΟ Συμ
βουλίου προνοοΟντος περί τιμαριθμικής αυξήσεως των 
συντάξεων. 

(7) Έ ά ν ό υπάλληλος άποβιώση καθ* οίονδήποτε 
χρόνον πρό τής συμπληρώσεως τής ηλικ ίας άφυπηρετή
σεώς του έκ του ΟργανισμοΟ καΐ καθ* δν χρόνον ευρί
σκεται έν cf| υπηρεσία τοΟ ΟργανισμοΟ, χορηγείται έφ* 
άπαξ φιλοδώρημα είς τόν νόμιμον προσωπικόν άντιπρό
σωπονόώτοΟ, Ισον προς τό έφ* Απαξ επί τής συντάξεως 
φιλοδώρημα είς τό όποιον θά έδικαιοΟτο κατά τήν άφυ
πηρέτησίν του έκ της δημοσίας υπηρεσίας. Τ Φ ί ν λ ό γ ω 



Ν. 38/79 630 

φιλοδώρημα αύξάνν.ται καβ' οιονδήποτε ποσοσιύν καθ' δν 
ήθίλον τυχόν αύξηΟή <Λ'Ι συντάξι κ; μκταξύ της ημερομη
νίας άφυπηρκτήσεώς του και της ημερομηνίας του θανάτου 
του δυνάμει οιουδήποτε Νόμου προνοοΰντος περί αυξή
σεως σrJvτάξεωv, ή δυνάμει οιουδήποτε διατάγματος του 
Υπουργικού Συμβουλίου προνοουντος περί τιμαριθμικής 
αυξήσεως των συντάξεων. 

(8) Έάν εις γυναίκα ύπάλληλον είς την οποίαν εφαρ
μόζεται το εδάφιον (2) έπιτραπή ύπό του οργανισμού 
είς τον όποιον διωρίσθη νά άφυπηρετήση λόγω γάμου ή 
επικειμένου γάμου ή τεκνογονίας αυτής ή λόγω υιοθε
σίας υπ* αυτής τέκνου, δύναται νά χορηγηθή εις αυτήν φιλο
δώρημα συμφώνως προς τάς διατάξεις του Κανονισμού 6. 
Το έν λόγω φιλοδ(όρημα υπολογίζεται έπί των συνταξίμων 
άπολαδών αυτής κατά τήν ήμερομηνίαν άφυπηρετήσεώς 
της έκ τής δημοσίας υπηρεσίας, αυξάνεται δε καθ* οιονδή
ποτε ποσοστόν καθ* δν ήθελον τυχόν αύξηθή αί συντά
ξεις μεταξύ τής ημερομηνίας άφυπηρετήσεώς της και τής 
ημερομηνίας καταβολής του φιλοδωρήματος δυνάμει 
οιουδήποτε Νόμου προνοοΰντος περί αυξήσεως συντά
ξεων, ή δυνάμει οιουδήποτε διατάγματος του Υπουργικού 
Συμβουλίου προνοουντος περί τιμαριθμικής αυξήσεως 
των συντάξεων. 

(9) 'Εν τ ω παρόντ ι άρθρω ό δρος «οργαν ισμός» ση

μα ί ν ε ι οιονδήποτε δι* ε ιδ ι κού νόμου Ίδρυθέντα όργαν ισμόν 
δημοσίου δ ι κ α ί ο υ κ α ι οιανδήποτε αρχήν τοπ ικής δ ιο ι κή 

σεως.». 

Τροπσποίησις 6. Το εδάφιον (1) του άρθρου 21 του βασ ικού νόμου τροποπο ι ε ί τα ι 
τοΟ εδαφίου £ i a τ ή ς £ξ αύτου δ ι α γ ρ α φ ή ς του ορισμού τής λέξεως «συνταξ ιούχος» 
όρθρου 21

 κ α ι τ
Π

<
> α ν τ ι κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς του δ ιά του ακολούθου ορ ισμού : 

τουβαοικου *συνταξιουχος ' σημα ίνε ι πολίτην τής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ή πρόσω

πον Κυπριακής κ α τ α γ ω γ ή ς είς τό όποιον έχορηγήθη σύνταξ ις 
δυνάμε ι του Μέρους Ι έτχί τη άφυπηρετήσε ι του έ κ τής δημοσίας 
υπηρεσίας. 

Δ ι ά τους σκοπούς του παρόντος ορισμού 'πρόσωπον Κυπρια

κής κ α τ α γ ω γ ή ς ' σημα ίνε ι πρόσωπον γεννηθέν έν Κύπρω καθ ' 
δν χρόνον ο ι γονε ί ς αύτου είχον τήν συνήθη αυτών δ ιαμονή ν έν 
Κύπρω κ α ι περ ι λαμβάνε ι παν πρόσωπον κ α τ α γ ό μ ε ν ο ν έ ξ άρρενο

γον ίας έκ το ιούτου προσώπου.». 

Τροποποίησις γ. Τ ό εδάφιον (2) του άρθρου 25 του βασ ικού νόμου τροποπο ιε ί τα ι 
( 2 ) τ ^

Ρ ΐ 0
° ^ ι ά τής ε ίς τ ό τ έλος αύτου προσθήκης τής ακολούθου π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 

Λρθροο25 ώς παραγράφου ( β ) , τοΟ υφισταμένου κε ιμένου αύτου άρ ιθμουμένου 
τοΟβακτικοΟ ώς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ( α ) : 

« ( β ) Α ί δ ι α τ ά ξ ε ι ς τής παραγράφου ( α ) τοΟ παρόντος 
εδαφ ίου εφαρμόζοντα ι κ α ι ε ίς συνταξ ιουχον ό 
όποιος ήτο δικα ιούχος συντάξ ιμος υπάλληλος ύπό 
τήν εννοιαν του άρθρου 2 τοΟ περί Α π ο ζ η μ ι ώ σ ε ω ς 

52του 1962. Δ ι κ α ι ο ύ χ ω ν Υ π α λ λ ή λ ω ν Νόμου του 1962 κ α ι άφυπη

68τοθΐ962. ρέτησε δυνάμε ι των δ ια τάξεων του Νόμου τούτου , ή 
ε ί ν α ι υπάλληλος του οποίου α ί ύπηρεσ ία ι έ τ ερματ ί 

σθησοα/ δ ι ά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος δ υ ν ά μ ε ι 
τής παραγράφου (στ) τοΟ άρθρου 6 τοΟ παρόντος 
Νόμου κ α ι ό δττοΐος ύπηρέτησεν ύπό Κο ινοτ ι κήν 
Συνέλευσιν .» . 

(1)τοϋ 
άρθρο 
τοΟ 6c 
νόμου 

νόμου. 
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8.- (1) Πας υπάλληλος νυν έν τη δημοσία υπηρεσία ό όποιος Δικαίωμα 
δυνάμει της επιφυλάξεως ( ι ) ; τής παραγράφου (α) του εδαφίου (1) ^ ^ °

E ( a Q 

ί ου άρθρου 5 του περί Συντάξεων (Τροποποιητικοί)) ( Ά ρ . 2) Νόμου ασκηθείσης 
του 1967 έχει ασκήσει την έν αύτη άναφερομένην έκλογήν δύναται, δίΛάμειτοΟ 
ϊντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου έν *ρβρ<*>5 
τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, νά άνακαλέση τήν ρηθεΐσαν i ^ ^ ^ y 
εκλογή ν αύτοΰ δι* έγγραφου απευθυνόμενου προς τόν Γενικόν 
Λογιστήν. 

(2) 'Από της ημερομηνίας της έν τω έδαφίω (1) αναφερομένης 
ανακλήσεως ό υπάλληλος υπάγεται είς πάσας τάς διατάξεις τοΟ 
βασικού νόμου και των περί Συντάξεων Κανονισμών ώς έάν ούτος 
νά μή είχεν ασκήσει τήν έν τω έδαφίω (1) άναφερομένην έκλογήν. 

(3) Πάς υπάλληλος ύποδαλών άνάκλησιν συμφώνως προς τό εδά
φιον ( Ι ) λογίζεται , διά τους σκοπούς του άρθρου 29 του βασικού 
νόμοι», ώς καθιστάμενος συντάξιμος άπό της ημερομηνίας της ανα
κλήσεως και δύναται, έάν έπιθυμη, νά άσκηση ανεκκλήτως δικαίωμα 
εκλογής δπως καταβάλη τάς έν τω ρηθέντι άρθρω καθοριζομένας 
εισφοράς δι* οιανδήποτε περίοδον συμπεπληρωμένων μηνών προη
γουμένης συνταξίμου υπηρεσίας αύτου. 

(4) Ή έν τω έδαφίω (3) αναφερομένη άσκησις δικαιώματος εκλο
γής και καταβολή των εισφορών δύναται νά γίνη εντός τριών μηνών 
άπό της δημοσιεύσεοίς του παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω έφημερίδι 
της Δημοκρατίας. 

,_ 9.—(1) Πάς υπάλληλος νυν έν τη δημοσία υπηρεσία, ό όποιος δυ Δικαίωμα 
&άμει του εδαφίου (1) του άρθρου 29 του βασικού νόμου έχει άσκή ^««λήσεως 
σει έκλογήν δπως καταβάλη τάς πληρωτέας εισφοράς διά προηγου ^ ^ ^ 
ίιένην ύπηρεσίαν δι ' αφαιρέσεως έκ του έφ' άπαξ επί της συντάξεως τρόπον 
φιλοδωρήματος κατά τόν χρόνον της άφυπηρετήσεως ή τοΟ θανάτου καταβολής 
Λύναται, εντός τριών μηνών άπό της δημοσιεύσεως του παρόντος

 ε1σ
Φ°ρ8νδ

,Λ 

Μόμου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, νά άνακαλέση τήν ^^Λ^Ζ^ 
ρηθεΐσαν έκλογήν αύτου δι ' έγγραφου απευθυνόμενου προς τόν Γενι
κόν Λογιστήν, και δπως έκλέξη ανεκκλήτως όπως καταβάλη τάς 
Πληρωτέας εισφοράς αμέσως κατά τόν χρόνον τής ανακλήσεως, έν 
τοιαύτη δε περιπτώσει αϊ είσφοραΐ υπολογίζονται έπ\ των συντα
ξίμων απολαβών του υπαλλήλου κατά τήν Ίην Άττριλίου, 1967 μετά 
αυνθέτου ετησίου τόκου προς τέσσαρα επί τοις εκατόν αρχομένου 
άπό της αΰτης ημερομηνίας. 

(2) Πας υπάλληλος νυν έν τη δημοσία υπηρεσία, ό όποιος δυνάμει 
του νδαφίου (5) του άρθρου 29 τοΰ βασικοΟ νόμου έχει ασκήσει 
έκλογήν δπως καταδάλη τάς πληρωτέας είσφοράς διά προηγουμένην 
ύπηρΓσίοτν δι* αφαιρέσεως έκ του έφ* άπαξ επί της συντάξεως φιλο
δωρήματος κατά τόν χρόνον της άφυπηρετήσεως ή του θανάτου δύ
ναται, εντός τριών μηνών άπό της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου 
έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, νά άνακαλέση τήν ρη
θεΐσαν έκλογήν αύτου δι* έγγραφου απευθυνόμενου προς τόν Γενικόν 
Λογιστήν, καί δπως έκλέξη ανεκκλήτως δπως καταβάλη τάς πληρω
τέας εισφοράς αμέσως κατά τόν χρόνον της ανακλήσεως, έν τοιαύτη 
δέ περιπτώσει αϊ ε'αφοραί υπολογίζονται επί των συνταξίμων απο
λαβών του υπαλλήλου κοττά τήν ήμερομηνίαν τής αρχικής ασκήσεως 
της ϊ κλογής διά καταβολήν εισφορών διά προηγουμένην ύπηρεσίαν, 
μετά αυνθέτου ετησίου τόκου προς τέσσαρα επί τοις εκατόν αρχομέ
νου άπό της αύτης ημερομηνίας. 
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ΛΙΚΙΛ((*>|Κ>. 
άικχκλήσεως. 
εκλογής 
ασκηθείσης, 
δον άμε ι του 
εδαφίου (2) 
τοϋ άρθρου 4 
τοΟπερΙ 
Ταμείου 
Προνοίας τών 
Κυβερνητικών 
"Υπαλλήλωνι 
(Διάλυσις) 
Νόμου 33 
τ ο 0 1 9 6 9 . 
'Επίσημος 
Έφημερίς. 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
30.3..1967. 

Τροποποίησις 
των περί 
Συντάξεων 
Κανονισμών·^ 
ΠΚοοξ. 

"Εναιρί,ις 
Ισχύος τοϋ 
παρόντος 
Νόμου. 

10. (Ι) Πας υπάλληλος νυν έν τη οημοσία υπηρεσία ό όποιος δυ
νάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του περί Ταμείου Προνοίας των 
Κυβερνητικών Υπαλλήλων (Διάλυσις) Νόμου τοϋ 1969 έχει ειδο
ποιήσει τόν Γενικόν Λογιστή ν, καθ* δν τρόπον αναφέρεται έν τω 
ρηθέντι έδαφίω, δτι επιθυμεί νά διατήρηση έν ίσχύΐ την έικλογήν τήν 
οποίαν εΐχεν ασκήσει συμφώνως προς την παράγραφον (2) του 
Κανονισμού 3 ώς οδτος εκτίθεται εις τόν Κανονισμόν 2(β) τών περί 
Ταμείου Προνοίας Κυβερνητικών Υπαλλήλων (Τροποποιητικών) 
Κανονισμών τοϋ" 1967, δύναται, εντός τριών μηνών άπό της δημοσιεύ
σεως τοΟ παρόντος Νόμου έν τη έττισήιμω έφημερίδι της Δημοκρα
τίας, νά άνακαλέση τήν ρηθεΐσαν έκλογήν αύτου δι* έγγραφου άπευΤι 
θυνομένου προς τον Γενικόν Λογιστήν. 

(2) Άπό της ημερομηνίας της έν τω έδαφίω (1) αναφερομένης 
ανακλήσεως δ υπάλληλος υπάγεται εις πάσας τάς διατάξεις τοΟ 
βασικού νόμου και τών περί Συντάξεων Κανονισμών ώς έάν οδτος 
νά μή εΤχεν ασκήσει τήν έν τω έδαφίω (1) άναφερομένην έκλογήν. 

11. "Ανευ βλάβης ή επηρεασμού τών εξουσιών του Υπουργικού 
Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 3 του βασικού νόμου ol είς τόν 
Πίνακα του βασικού νόμου περί Συντάξεων Κανονισμοί τροπο
ποιούνται ύπό τών etc; τόν Πίνακα του παρόντος Νόμου Κανονισμών. 

12.τί(1) Ή ισχύς τών άρθρων 4, 6 και 7 τόΟ παρόντος Νόμου λογί
ζεται ώς άρξαμένη τήν Ιην 'Απριλίου, 1967. 

(2) Ή ισχύς τών υπολοίπων άρθρων άρχεται άπό της δημοσιεύ
σεως τοϋ παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ.. 3 1 1 . 
Πίναί,. 
Έφημερΐς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
14.5.1959. 
"Επίσημος 
ΈφημερΙς. 
Παράρτημα 
Tphov : 
8 .12 .1961 . 
Νόμος 9 τοΰ 
1967,Πίναξ, 
Νόμος 18 
τοϋ 1967, 
Πίναξ. 
Επίσημος 
Έφημερίς , 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
8. 9.1967 

' 4 .10.1968 ' . 
Νόμος 9 
τοϋ 1 9 7 1 . 
ΠΙναξ. 
Νόμος 42 
του 1976. 
Πί«Βξ. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 11). 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1979 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς ol περί Συντάξεων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1979, καΐ θά άναγινώσκωντάι όμοΟ 
μετά τών περί Συντάξεων Κανονισμών (έν τρΐς εφεξής αναφερο
μένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»), 
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«"Αδειη 
Λνιυ 
ΑπολαβΜΐ'. 

2. Ό Κανονισμός 17 των βασικών Κανονισμών διαγράφεται καΐ Άνηκοπά
άντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανονισμού : στ?"!1(3 

Γ του Κανο

17. Ουδεμία περίοδος απουσίας υπαλλήλου έπ* άδεια νιομοθΐ7. 
άνευ απολαβών λογίζεται ώς συντάξιμος υπηρεσία έκτος 
έάν ή τοιαύτη άδεια είναι εκπαιδευτική άδεια ή οποία 
παρεχωρήθη ύπό της αρμοδίας αρχής καΐ συμφώνως προς 
τους εκάστοτε έν ίσχύϊ κανονισμούς τους διέποντας τήν 
χορήγησιν τοιαύτης εκπαιδευτικής αδείας ή είναι άδεια 
ή οποία παρεχωρήθη δια σκοπούς δημοσίας πολιτικής τη 
έγκριση τοΟ Υπουργικοί) Συμβουλίου.». 

νέου Κανο

νισμού 32. 

ίϊΓιΓ.ηοκ; των 
οι.ηηάξ* <.>ν 

3. ΟΙ βασικοί Κανονισμοί τροποποιούνται διά τής ε'ις τό τέλος Προσθήκη 
αυτών προσθήκης του ακολούθου νέου Κανονισμού : 
ΓψπριΟμικη 32.—(1) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τών παρόντων 

Κανονισμών, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, έφ' δσον ύψί
σταται κα] λειτουργεί σύστημα τιμαριθμικών αναπροσαρ
μογών τών μισθών, κέκτηται έξουσίαν δπως, διά διατά
γματος δημοσιευομένου εν τη έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας, καθορίζη εκάστοτε τό ϋψος τής συνεπεία 
τής διακυμάνσεως του τιμαριθμικού δείκτου αυξήσεως εις 
τάς συντάξεις τάς καταβαλλομένας είς συνταξιούχους 
δημοσίους υπαλλήλους ol όποιοι άφυπηρέτησαν πρό της 
1ης 'Ιανουαρίου του έτους, εντός του οποίου εκδίδεται τό 
διάταγμα, ή είς τάς συντάξεις εξαρτωμένων έκ δημοσίων 
υπαλλήλων, ή συνταξιούχων, οί όποιοι απεβίωσαν πρό τής 
1ης Ιανουαρίου τοϋ έν λόγω έτους. 

(2) Τό ϋψος τής τοιαύτης αυξήσεως θά καθορίζεται 
βάσει τής εκατοστιαίας αυξήσεως τοΟ μέσου δρου του 
τιμαριθμικού δείκτου του διαρρεύσαντος έτους έν συγκρί
σει προς τον μέσον δρον του τιμαριθμικού δείκτου του 
αμέσως προηγουμένου αύτου έτους καΐ θά άρχίση νά 
καταβάλλεται άπό τής πρώτης ημέρας του έτους εντός 
του οποίου εκδίδεται τό διάταγμα : 

Νοείται δτι είς περιπτώσεις άφυπηρετήσεως ή θανάτου 
διαρκουντος τοΟ διαρρεύσαντος Ετους θά λαμβάνηται 
ύπ* δψιν διά σκοπούς κοτθορισμου του ύψους της τοιαύτης 
αυξήσεως τό τιμαριθμικόν επίδομα τό όποιον έλή<|>θη ύπ" 
δψιν κατά τόν ύπολογισμόν τής συντάξεως του συνταξιού
χου δημοσίου υπαλλήλου ή τής συντάξεως τών εξαρτω
μένων. 

(3) Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος Κανονισμού— 
^διαρρεύσαν έτος' σημαίνει τό έτος τό όποιον Εληξε 

τήν προτεραίαν τής πρώτης ημέρας του Ετους εντός 
του οποίου εκδίδεται τό διάταγμα* 

'συνταξιούχος* σημαίνει πρόσωπον τό όποιον κατά 
τήν ήμερομηνίαν τής δημοσιεύσεως τοΟ περί Συντά

38τρθΐ979. ξεων (Τροποποιητικού) Νόμου τοΟ 1979 είναι πολίτης 
τής Δημοκρατίας καΐ είς τό όποιον έχορηγήθη σύντα
ξις δυνάμει του περί Συντάξεων Νόμου* 

'σύνταξις εξαρτωμένων* σημαίνει σύνταξιν κατα
βαλλομένην δυνάμει του περί Συντάξεων Νόμου είς 
τήν χήραν καΐ ή.τά τέκνα αποβιώσαντος συνταξιούχου 
ή αποβιώσαντος δημοσίου υπαλλήλου* 

Ι 
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'τιμαριθμικός δείκτης' σημαίνει τον εκάστοτε έν 
ίσχύϊ Δείκτην Τιμών Λιανικής Πωλήσεως" 

"τιμαριθμικόν επίδομα* σημαίνει τό έίκάστοτε κατα
βαλλόμενον τιμαριθμικόν έπ&δομα τό όποιον περιλαμ
βάνεται είς τάς συνταξίμους άπολαβάς.». 

Έινπώθη έν τφ Τυπογραφέίφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία· 


