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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ 'Αρ. 1611 της 20ής ΙΟΥΝΙΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Ωφελημάτων Αφυπηρετήσεως Αγνοουμένων Κρατικών Υπαλ
λήλων (Είδικαΐ Διατάζε ις) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις 
την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 
52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 34 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝ Ε Ι Δ Ι Κ Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Δ Ι Α ΤΗ!Ν 
ΚΑΤΑ80ΛΗΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΕΝ 

ΣΧιΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΑΡΝΟΟΥΜΕ'ΝΟΥΣ ΚΡΑΤΓΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :| 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό πτερί 'Ωφελημάτων Άφυ^- Συνοπτικός 
πηρετήσεως 'Αγνοουμένων Κρατικών 'Υπαλλήλων (Είσικαί Διατά-

 τ11τλ
°ς· 

ζεις) Νόμος του I960. 

2. Έν τω παρόντι «Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου πρακύπτη διά Ερμηνεία, 
φόρος 'έννοια— 

«αγνοούμενος» σηιμαίνει "Ελληνα Κύπριον κροαικόν ύπάλληλον 
ό όποιος ελλείπει λόγω της άπό της 20ης ' Ιουλίου, 1974, Τουρκι
κής εισβολής και της συνεπεία ταύτης δηιμιουργηθείσης καταστά
σεως κα ι ιδιά τον όποιον ή Κυβέρνησις της Δηιμοκρατίας δέν έχει 
•οίανσήποτε θετικήν πληροφορίαν δτι απέθανε" 

«Ιδιαχειρισταί» σηιμαίνει τα πρόσωπα τα όποια εΐναι διαχειρισταί 
της περιουσίας του αγνοουμένου συΐμ'φώνως προς τάς' διατάξεις 
του άρθρου 4 του ιπερί 'Αγνοουμένων (Προσωριναί Διατάξεις) Νό 77τοθΐ979. 
ιμου του 1979' 
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Κ ε φ . 3 1 1 . 
17το0 1960 

9 τοϋ 1967 
18τοϋ 1967 
51 τοϋ1968 

Π 9 τοϋ 1968 
9 του 1971 

65το0 1973 
4 2 τ ο ϋ 1 9 7 6 
38τοΰ 1979 
56τοϋ 1967 

1 τοϋ 1970 
1 9 τ ο ϋ 1 9 7 1 
6 6 τ ο ϋ 1 9 7 3 
4 3 τ ο ϋ 1 9 7 6 
37 τοϋ 1979. 

Κεφ. 166. 
21 τοϋ 1959 
1 9 τ ο ϋ 1 9 6 7 
62τοΰ 1968 
6 9 τ ο ϋ 1 9 7 0 
20 τοϋ, 1971 
67 τοϋ 1973 
70 τοϋ 1975 
41 τοϋ1976 
36 τοϋ 1979. 

«κρατικός υπάλληλος» σημαίνει δημόσιον ύπάλληλον, μέλος της 
'Αστυνομικής ιΔυνάμεως, της Πυροσίβεστϋκής Υπηρεσίας ικαί του 
'Στράτου της ιΔημακρατίας, ιε'ϊς τον 'όποιον ή το όποιον εφαρμόζε
ται ό περί Συντάξεων Νόμος, καίθηγητην εις τον 'όποιον εφαρμό
ζονται οϊ περί Συντάξεων Καθηγητών 'Νόμοι του 1967 εως 1979 
και δυδάσκαίλον εις τόν όποιον εφαρμόζονται τα άρθρα 45 εως 63 
του περί Στοιχειώδους Έκπαιίδεύσεως 'Νόμου' 

ΕΙδικαΙ 
διατάξεις 
έν σχέσει 
προς άφυ
πηρέτησιν 
αγνοουμένων. 

«σίικεΐος Νόμος» σημαίνει τον περί Συντάξεων Νόμον δσον άφο
ρα εις δημόσιον ύπάλληλον και εις μέλος της Αστυνομικής Δυνά
μεως, της Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας και του Στράτου της Δημο
κρατίας, τους περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμους του 1967 εως 
11979 δσον άφορα εΊς καίθηγητην και τόν περί Στοιχειώδους Έκπαι
Ιδεύσεως Νόμον δσον άφορα εις δϋδάσκαλον. 

3.—(1) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε Νόμου 'ή Κανο
νισμών άφορώντων εις συντάξεις ικρατυκών υπαλλήλων, ε'ις, την περί
πτωσιν οιουδήποτε ικρατικου υπαλλήλου 6στις είναι αγνοούμενος και 
δστις ικατά την φυσικήν πορείαν τών πραγμάτων θά συνεπλήρωνε ή 
θα εχη συμπληρώσει την ήλυκίαν άφυπηρέτήσεως συμφώνως προς 
τόν οικείον Νόμον, θά Ιέφαρμόζωνται αϊ ακόλουθοι διατάξεις : 

(α) Ό κρατικός υπάλληλος θά θεωρήται ως άφυπηρετή'σας ή 
άφύπηρετών κατά την συμ<πλήρωσιν της ήλϋκίας άφυπη,ρετή
σεως της προνοουμένης ύπό του οικείου Νόμου και ώς έκλέ
ίξας ή εκλέγων δπως καταβληθή εις αυτόν μειωμένη σύνταξις 
και φιλοδώρημα συμφώνως προς την σχετικήν διόπαξιν του 
οικείου 'Νόιμου' 

(β) τό εϊς την άνω παράγραφον (α) άναφερόμενον φιλοδώρημα 
θά καταβληθή ε'ίς τους διαχειριστάς, θά θεωρήται δε ώς 

 ·„ . '" >κατά&ληθέν εϊς τόν κρατυκόν ύπάλληλον' 
" (γ) ή ε! ς την άνω παράγραφον (α) αναφερομένη μειωμένη 

ισόνταξις θά καταβάλληται ιείς τους διαχειριστάς άπό της 
ημερομηνίας της ''συμπληρώσεως της ηλικίας άφυπηρετήσεως 
ιτου κρατυκου υπαλλήλου, θά θεωρήται δε ώς καταβαλλομένη 
εις τόν κρατικόν ύπάλίληλον' 

(Ιδ)! εις την περίπτωσιν ανευρέσεως του κρατιΐκοΟ υπαλλήλου ή 
έν λόγω μειωμένη σύνταξις θά καταδάλληται είς αυτόν άπό 
της ημερομηνίας ανευρέσεως του' 
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(ε) είς την περίπτωσιν καθ' ην ήθελε διαπιστωθή ύπό τοΰ Ύτιουρ
γοκου Συμβουλίου ότι κρατικός ύΙπάλληλος, δάτις θεωρείται 
ώς συμπληρώσας την ήλικίαν άφυπηρετήσεως, δεν ευρίσκεται 
εν ζωή, εάν μεν πρόκειται περί εγγάμου· κρατικού" υπαλλή
λου, ή καταβολή συντάξεως εις τους διαχειριστάς τερματί
ζεται, οπότε άρχεται ή καταβολή συντάξεως εις τήν χήραν 
και τα τέκνα αύτου συμφώνως προς τάς σχετικάς διατάξεις 
του οικείου Νόμου, εάν δε πρόκειται περί άγαμου κρατι'κου 
υπαλλήλου, τερματίζεται ή καταβολή συντάξεως είς τους 
διαχειριστάς από της ημερομηνίας άφ' ής το Ύπουργικόν 
Συμβούλιον ήθελε διαπιστώσει δτι ό κρατικός υπάλληλος 
δεν ευρίσκεται έν ζωή' και 

(στ) εΐς περίτττωσιν καθ' ην ήθελε διαπιστωθή 6πό του Υπουρ
γικού Συμβουλίου δτι κρατικός υπάλληλος, δστις δεν συνε
πλήρωσε τήν ήλικίαν άφυπηρετήσεως, δέν ευρίσκεται έν ζωή, 
ιέάν μεν πρόκειται περί εγγάμου κρατικού υπαλλήλου, κατα
βάλλεται σύνταξις εις τήν χήραν και τά τέικνα αύτου, συμ
φώνως προς τάς σχετϋκάς διατάξεις του οικείου Νόμου, εϊτε 
δε πρόκειται περί εγγάμου εϊτε περί άγαμου κρατικού υπαλ
λήλου, το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έγίκρίνη τήν 
χορήγησιν είς τον νόμιμον προ'σωπι'κόν άντιίπρόσωιτον του 
αποβιώσαντος κρατικού υπαλλήλου φιλοδωρήματος σύμφω
νος προς τήν σχετικήν διάταξιν του οικείου Νόιμου. 

ι(2) 'Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1), ή 'περίοδος παραμονής του 
κρατικού υπαλλήλου έκτος υπηρεσίας, κατά τήν οποίαν ελάμβανε 
μισίθόν, θά θεωρήται ώς συντάξιμος υπηρεσία. 

4.— (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ή ισχύς του "Εναρξις 
παρόντος Νόμου λογίζεται ώς άρξαμένη τήν 20ήν ' Ιουλίου 1974. ισχύος 

/^.s „ , , , „ ,, η „ „ , „ , . , „ „ τοΰ παρόντος 
(2) Η ισχύς του άρθρου 2 σσον άφορα τήν ερμηνειαν του δρου νόμθυ. 

«διαχειρισταί» άρχεται άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του 
παρόντος Νάμου έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Έτυττώθη έν τφ Τυπογραφείω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


