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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ϋπ'Αρ. 1620 της Ιης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Συντάξεων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βουλής των 'Αντιπροσώπων, 'Υπουργοί 
και Μέλη της Βουλής των

 ! Αντιπροσώπων) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Άρυθμός 49 του 1980 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ 

(ΤΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΕιΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟ

ΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:! 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Συντάξεων (Πρό- Συνοΐΐτικός 

εδ,ρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και Άντι- τίτλος. 
πρόεδρος της Βουλής των 'Αντιπροσώπων, Υπουργοί και Μέλη τής 
Βουλής των Αντιπροσώπων) Νόμος του 1980. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ του κειμένου προκύπτη ·ΕΡμηνε[α, 
διάφορος ιΙννοια^ι 

«άπαλαβαί» περιλαμβάνει την δι' έικάστην περίπτωσιν προνο
ουμένην χορηγίαν και άποζημίωσιν, άλλα δεν περιλαμβάνει την 
13ην χορηγίαν και τήν 13ην άποζηίμίωσιν' 

«βουλευτής» περιλαμβάνει και άντιπρόσωπον των θρησκευτικών 
ομάδων Αρμενίων, Λατίνων καί Μαρωνιτών* 

«συντάξιμος ιύπηρεσία» σημαίνει—· 
(α) ιέν σχέσει προς τον Πρό'εδρον καί τον Άντιπρόεδρον, αντι

στοίχως, τής Βουλής των Αντιπροσώπων τήν άσκησιν τοϋ 
αξιώματος του Προέδρου καί του 'Αντιπροέδρου, αντιστοί
χως, τής Βουλής των 'Αντιπροσώπων διά συνεχή ή διακε
■κομμένην περίοδον ουχί όλιγωτέραν των τριάκοντα συμπε
πιλη ρω μένων μηνών 

(1165) 
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Σύνταξις 
Προέδρου 
και Αντ ι 
προέδρου 
της Δημο
κρατίας. 

Σύνταξις 
Προέδρου 
καΐ 'Αντι
προέδρου 
της Βουλής 
των 'Αντι
προσώπων. 

(β) έν σχέσει προς τόν Υπουργόν την άσκησιν τοΟ αξιώματος 
αου Υπουργού δια συνεχή ή διακεκομμένη ν περίοδον ούχ'ι 
'όλιγωτέραν τών τριάκοντα συμπεπληρωμένων μηνών και 
περιλαμβάνει περίοδον καθ' ην πρόσωπον διατελέσαν ώς 
Υπουργός ήσκησε καθ' οιονδήποτε χρόνον έτερον αξίωμα 
έν τη Δημοκρατία εις δ διωρίσθη ύπό του Προέδρου της 
Δημοκρατίας με άπολαβάς και ωφελήματα ΥπουργοΟ" 

(γ) έν σχέσει προς βουλευτήν την άσκησιν του βουλευτικού 
αξιώματος δια περίοιδον, συνεχή ή διακεκομμένην, ουχί 
όλιγωτέραν τών τεσσαράκοντα οκτώ συμπεπληρωμένων 
ιμηνών ή έν περιπτώσει πληρώσεως κενωθείσης βουλευτικής 
έδρας δ ι ' αναπληρωματικής εκλογής, ουχί. όλιγωτέραν τών 

. . τριάκοντα εξ συμπεπληρωμένων μηνών. 
Διά τόν ύπολογισμόν τής ολικής συνταξίμου ύπηιρεσίας περί

οδος άνω τών δεκαπέντε ημερών λογίζεται ώς συμπεπλη;ρωμένος 
μην 
«Υπουργός» περιλαμβάνει και Υφυπουργόν καθώς και πρό

σωπον τό όποιον, διατελέσαν ώς Υπουργός, άσικεΐ κατά την ήμε
ιρομηνίαν ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου έτερον αξίωμα 
έν τη Δημοκρατία εις ό διωρίσθη υπό του Προέδρου τής Δημο
κρατίας και τό 'όποιον έχει άπολαβάς και ωφελήματα Υπουργού, 
άλλα δέν περιλαμβάνει Υφυπουργόν δστις κατέχει μόνιμον νενο
μοβετημένην θέσιν εις την Δημοσίαν Υπηρεσίαν. 

3..—'(Ί) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου χορη
γε ί τα ι εις τόν Πρόεδρον και τόν Άντιπρό'εδρον, αντιστοίχως, τής 
Δημοκρατίας, έπί τη αποχωρήσει έ'κ του λειτουργήματος αύτου, 
ετησία σύνταξις άντιπρόσωπεύουσα, οσάκις ή υπηρεσία αύτου δέν 
ύπερβαίνη τους τριάκοντα συ μπεπλη ρωμένους μήνας, τό εν τρίτον 
του ποσοΰ τών κατά την ήμερομηνίαν τής αποχωρήσεως αύτου 
ετησίων απολαβών, οσάκις δε ή υπηρεσία αύτου ύπερβαίνη τους 
τριάκοντα συ μπεπλη ρω μένους μήνας τά δύο τρίτα του ποσού" τών 
κατά. την ήμερομηνίαν τής αποχωρήσεως αύτου ετησίων απολαβών. 

(2) Ή έν τω έΐδαφίω (Π) προβλεπομένη σύνταξις καταβάλλεται 
εις μηνιαίας δόσεις, τής πρώτης αρχομένης άπό τής επομένης τής 
αποχωρήσεως των έκ του λειτουργήματος αυτών, αναστέλλεται δε 
ή καταβολή τοιαύτης συντάξεως εις ην περίπτωσιν δ συνταξιοδο
τούμενος ήθελεν αναλάβει οιονδήποτε έτερον λειτούογημα ή αξίωμα 
έν τη Δημοκρατία και κατά την διάρκειαν τής ασκήσεως του τοι
ούτου λειτουργήματος ή αξιώματος. . 

4.—'(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου χορη
γε ί τα ι εις τόν ΙΠρόεδρον και τόν Άντιπρόεδρον, αντιστοίχως, τής 
Βουλής τών 'Αντιπροσώπων δστις έχει συμπληρώσει συντάξιμον 
υπηρεσίαν, ετησία σύνταξις άντιπρόσωπεύουσα τό εν έκτον του

! 

ποσού τών ετησίων απολαβών αύτου κατά την ήμερομηνίαν τής 
αποχωρήσεως του. Τό ποσόν τούτο προσαυξάνεται κατά ποσοστόν 
εϊκοσι πέντε τοις εκατόν δι' εκαστον έπί πλέον τών τριάκοντα συμ
πεπληρωμένων μηνών έτος υπηρεσίας ή τό αναλογούν ποσοστόν 
διά τό διανυΐθέν μέρος του έτους εις συ μπεπλη ρω μένους μήνας, με 
άνώτα'τον δριον τά ίδύο τρίτα του ποσού τών ετησίων απολαβών 
αύτου κατά την ήμερομηνίαν τής αποχωρήσεως του; 

(2) Ή έν τω ιέδαφίω (4) προβλεπομένη σύνταξις καταβάλλεται 
ε'ις μηνιαίας δόσεις τής πρώτης αρχομένης άπό τής επομένης τής 
συμπληρώσεως του έξηίκοστου έτους τής ηλικίας τοΟ συνταξιοδο
τουμένου, ιέάν δμως οδτος συνεχίζη νά κατέχη τό αξίωμα μετά τήν 
συμπλήρωση; του έξηίκοστου έτους, ή καταβολή τής συντάξεως άρ
χεται άπό τής έίπομένης τής αποχωρήσεως του. 
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(3) Ή καταβολή της έν τω έδαφίω (1) συντάξεως αναστέλλεται 
εις ην περίπτωσιν ό συνταξιοδοτούμενος ήθελεν αναλάβει οιονδή
ποτε έτερον λειτούργημα ή αξίωμα έν τη Δημοκρατία καΐ κατά 
την διάρκειαν της ασκήσεως του τοιούτου λειτουργήματος ή αξιώ
ματος. 

5*—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου χορη Σύνταξις 
γεΐται εις Ύπουργόν, δστις έχει συμπληρώσει συντάξιμον ύπησεσίαν, Ύιτουργοΰ. 
ετησία σύνταξις άντιπροσωπεύουσα το εν έκτον του ποσού των ετη
σίων αύτου απολαβών κατά τήν ήμερομηνίαν της αποχωρήσεως του. 
Το ποσόν τοΰτο προσαυξάνεται κατά ποσοστόν είκοσι πέντε τοΐς 
έΐκατόν δι' έίκαστον έπί πλέον τών τριάκοντα συμπεπιληρω.μένων 
μηνών έτος ύπη,ρεσίας ή το αναλογούν ποσοστόν ίδια τό διανυθέν 
μέρος του έτους εις συμπεπλη ρω μένους μήνας, με άνώτατον δριον 
τα δύο τρίτα του ποσού τών ετησίων απολαβών αύτου κατά τήν 
ήμερομηνίαν τής αποχωρήσεως του. 

(2) Ή ιέν τω έδαφίω (il) προβλεπομένη σύνταξις καταβάλλεται 
εις μηνιαίας δόσεις τής πρώτης αρχομένης άπό τής επομένης τής 
συμπληρώσεως του εξηκοστού έτους τής ηλικίας του συνταξιοδο
τουμένου, έάν δμως οδτος συνεχίζηι νά κατέχη τό αξίωμα μετά τήν 
συμπλήιρωσιν του έξηικοστου έτους ή καταβολή τής συντάξεως ' 
άρχεται άπό τής επομένης τής αποχωρήσεως του. 

(3) Ή καταβολή τής έν τω έδαφίω (1) συντάξεως αναστέλλεται 
είς ην περίπτωσιν ό συνταξιοδοτούμενος ήθελεν άνοολάβ

!
ει οιονδή

ποτε έτερον λειτούργημα ή αξίωμα έν τή 'Δημοκρατία καΐ κατά 
τήν διάρκειαν τής ασκήσεως του τοιούτου λειτουργήματος ή άξιώι 
ματος. 

6.— (1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου χορη Σύνταξις 
γεΐται εις βουλευτήν, όστις έχει συμπληρώσει συντάξιμον ύπηρε Βουλευτού, 
σίαν, έτη'σία σύνταξις άντιπροσωπεύουσα τά τρία έξακοσιοστά εξη
κοστά τών ετησίων αύτου απολαβών κατά τήν ήμερομηνίαν τής 
αποχωρήσεως αύτου άπό του βουλευτικού* αξιώματος πολλαπλα
σιαζόμενα έπί τους μήνας υπηρεσίας άλλα μή υπερβαίνουσα τά 
δύο τρίτα τών απολαβών κατά τήν ήμερομηνίαν τής αποχωρήσεως 
του: 

Νοείται δτι έν πάση περιπτώσει και παρά τάς διατάξεις του πα
ρόντος εδαφίου αλλά τηρουμένων τών υπολοίπων διατάξεων τοΰ 
παρόντος Νόμου, χορηγείται εις βουλευτήν, δστις έχει έκλεγή ε'ις 
τρεις συνεχείς ή διακεκομμένος Βουλευτυκάς περιόδους, ετησία σύν
ταξις άντιπροσωπεύουσα τά δύο τρίτα τών ετησίων αύτου απολα
βών κατά τήν ήμερομηνίαν τής αποχωρήσεως του: 

Νοείται περαιτέρω δτι εις ούδεμίαν περίπτωσιν ό υπολογισμός 
τής συντάξεως γίνεται επί τή βάσει υπηρεσίας όλιγωτέρας τών 
έξήΐκοντα μηνών:' 

Νοείται έτι περαιτέρω δτι ή σύνταξις βουλευτών τής παρούσης 
θητείας τής Βουλής θά ύπολογίζηται έπί τή βάσει υποθετικού μισθού 
έκ £4.300 ετησίως. 

(2) Ή ιέν τω έδαφίω (1) προβλεπομένη σύνταξις καταβάλλεται 
είς μηνιαίας δόσεις τής πρώτης αρχομένης άπό τής επομένης τής 
συμπληρώσεως του έξηικοστου έτους τής ηλικίας του συνταξιοδο
τουμένου, έάν δμως οδτος συνεχίζη νά κατέχη τό αξίωμα μετά τήν 
συμπλήρωσιν του έξηικοστου έτους ή καταβολή τής συντάξεως άρχε
ται άπό τής επομένης τής αποχωρήσεως του. 



Ν. 49/80 1168 

(3) Ή καταβολή της έν τώ έδαφίω (1) συντάξεως αναστέλλεται 
εις ην περίπτωσιν ό συνταξιοδοτούμενος ήθελεν αναλάβει οιονδήποτε 
έτερον λειτούργημα ή αξίωμα έν τη Δημοκρατία και κατά τήν διάρ
κειαν της ασκήσεως του τοιούτου λειτουργήματος ή αξιώματος. 

Μεταβίβασις 7.—)(ϋ) Έν ή περιπτώσει συνταξιούχος δυνάμει του παρόντος 
συντάξεως Νόμου άπσθάνη ή πρόσωπον δικαιούμενον εις χορήγησιν συντάξεως 
εις χήρας δυνάμει του παρόντος Νόμου τό όποιον έχει συμπληρώσει συντά

ξιμον ύπηρεσίαν,, άποθάνη πριν ή χορηγηθή σύνταξις εις αυτό χορη
γε ί τα ι αϊτό της επομένης ημέρας τοΟ θανάτου του σύνταξις εις τήν 
χήραν (ιέν τοις εφεξής αναφερομένη ως «σύνταξις χήρας») ικαι τα 
τέκνα αύτου (Ιέν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «σύνταξις τέκνων») 
βάσει του παρόντος άρθρου :ι 

Νοείται δτι, διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν λαμβά
νεται ύπ' δψιν γάμος του αποθανόντος τελεσθείς άφ' δτου ούτος 
άπεχώρησεν άπό τό λειτούργημα ή αξίωμα, πάσα δε έν τω παρόντί 
άρθρω αναφορά εις γάμον, σύζυγον, τήν χήραν ή τά τέκνα του 
αποθανόντος ερμηνεύεται αναλόγως. 

ι(2) Σύνταξις χήρας δεν χορηγείται έάν ή χήρα μετά τον θάνα
τον του συζύγου αυτής συνήψε νέον γάμον δτε ή σύνταξις τερμα

• τ ίζεται άπό τής ημερομηνίας του νέου γάμου. 
(3) ;Σύνταξις τέκνων χορηγείται εις τό τέ,κνον του αποθανόντος 

τό όποιον είναι κάτω τής ηλικίας των δεκαέξ ετών ή τό όποιον 
είναι άνω τής ήλυκίας ταύτης άλλα κάτω τής ήλιικίας των είκοσι 
πέντε ετών και φοίτα εις σχολήν, κολλέγιον,. πανεπιστήμιον ή άλλο 
εκπαιδευτικό ν ίδρυμα ή εξασκείται ύφ' οιουδήποτε προσώπου δι' 
οιονδήποτε επιτήδευμα, επάγγελμα ή τέχνην υπό τοιαύτας συνθή
κας ώστε νά άπαιτήται παρ' αύτου νά άφιεροϊ εις τήν φοίτησιν ή 
τήν έξάσκηίσιν τό σύνολον του χρόνου του και περιλαμβάνει τέκνον 
γεννη'θέν μετά τον θάνατον του γονέως, ή θετόν ή έξώγαμον τέίκνον 
πλήρως ή κυρίως έξαρτώμενον έκ του αποθανόντος διά τήν συντή
ρησίν του. 

(4) Παρά τάς προηγουμένας διατάξεις του παρόντος άρθρου, ό 
Υπουργός Οικονομικών δύναται νά διάταξη— 

(α) τήν συνέχισιν τής καταβολής συντάξεως τέκνων διά τέκνον 
τό όποιον, καίτοι έπαυσε δικαιούμενον ταύτης δυνάμει τοΟ 
παρόντος άρθρου, υπέστη, καθ' δν χρόνον έδι'καιοΰτο είς 
σύνταξιν τέκνων, πνευματικήν ή σωματικήν άναπηρίαν πι
στοποιουμένην ίατρι/κώς και καθιστώσαν αυτό άνί'κανον νά 
κερδίζη τά προς τό ζην" 

(β) τήν κοτταβολήν συντάξεως τέκνων διά τέκνον τό όποιον 
Ιάνεξαρτήτως ηλικίας κατά τον χρόνον του θανάτου του 
πατρός του υποφέρει έκ πνευματικής ή σωματικής αναπη
ρίας πίστο'ποιουμένης ιατρικώς και καθιστώσης αυτό ανί
κανο ν νά κερδίζη τά προς τό ζην: 

ΙΝοεΐται δτι ό Υπουργός Οικονομικών δύναται, είς έκατέραν τών 
περιπτώσεων, νά διάταξη τον τερματισμόν τής συντάξεως καθ' οιον
δήποτε χρόνον έάν ίικανοποιηθή δι' ιατρικής αποδείξεως δτι ή ανα
πηρία έπαυσεν υφισταμένη ή δεν εμποδίζει τό έν λόγω τέκνον νά 
κερδίζη τά προς τό ζην. 

(5), Ή σύνταξις χήρας είναι τό εν δεύτερον τής εις τον συντα
ξιούχο ν καταβαλλομένης ή καταβλητέας συντάξεως. 

(6) "Οταν ό αποθανών δεν καταλείπη χήραν ή, έάν καταλείπη 
χήραν,· μετά τον θάνατον αυτής, τό έτήσιον ποσοστόν συντάξεως 
τέκνων είναι— 
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\(cx) έ'φ' όσον τά εις ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι τρία ή 
πλείονα, κατά πεντήκοντα τοις έ;κατόν μεγαλάτερον της 
συντάξεως ή όποια θα κατεβάλλετο είς την χήραν' 

(β) έφ' όσον τά είς ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι δύο, ϊσον 
ιτρός την σύνταξιν ή οποία θα κατεβάλλετο εις την χήραν' 

(■γ) έφ' όσον υπάρχει εν μόνον είς ταύτην δικαιούμενον τέκνον, 
το ή!μισυ της συντάξεως ή όποια θά κατεβάλλετο εις την 
χήραν., 

(7) "Οταν ό αποθανών καταλείπη χήραν, το έτήσιον ποσοστόν 
της συντάξεως τέκνων διαρκούσης της ζωής αυτής είναι— 

(α)> έ'φ' δσον τά είς ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι τρία ή 
πλείονα, ϊσον προς την καταβλητέαν είς την χήραν σύν
ταξιν" 

(β) εφ' δσον τά είς ταύτην δικαιούμενα τέκνα είναι δύο, τά 
δύο τρίτα τής καταβλητέας είς την χήραν συντάξεως" 

(γ) έφ* δσον υπάρχει εν μόνον είς ταύτην δικαιούμενον τέικνον, 
το εν τρίτον της καταβλητέας είς τήν χήραν συντάξεως. 

β»—'(!)■ Παν άρρεν πρόσωπον το όποιον κατέχει οιονδήποτε λει καταβολή 
τούργημα ή αξίωμα άναφερόμενον είς τόν παρόντα Νό'μον κατά εισφορών, 
βάλλει είσφοράν ϊσην προς εν καΐ τρία τέταρτα τοις εκατόν τών 
εκάστοτε ετησίων απολαβών αύτου. 

((2) Ή καταβολή τών εισφορών άρχεται άπό τής ημερομηνίας 
ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου και τερματίζεται όταν ό 
είσφορεύς παύση νά κατέχη το λειτούργημα ή αξίωμα. Αϊ ει'ισφοραί 
αφαιρούνται εκ τών υστέρων μηνιαίως έκ τών απολαβών του είσφο
ρέως. 

9w— (1 ) Έ ά ν  Επιστροφή 
(α) είσφορεύς άποθάνη ή παύση νά κατέχη το αξίωμα ή λει εισφορών, 

τούργημα και δέν εΐχε νυμφευθή καθ* όλην τήν χρονικήν 
περίοδον της υπηρεσίας του διά τήν οποίαν κατεβλήθησαν 
εισφορά ί" ή· 

(β) είσφοιρεύς άποθάνη ή παύση νά κατέχη το αξίωμα ή λει
ιτούργη'μα πρό τής συμπληρώσεως συνταξίμου υπηρεσίας, 

το σύνολον τών εισφορών του επιστρέφεται είς αυτόν ή, αναλόγως 
τής περιπτώσεως, είς τους νομίμους κληρονόμους του. 

(2) 'Οσάκις οίαιδήποτε είσφοραί δέον νά επιστραφούν δυνάμει 
του παρόντος άρθρου επιστρέφονται αδται μεθ' άπιλου τόκου προς 
τοσούτον έπιτόκιον δσον ό Υπουργός Οικονομικών ήθελεν έ'κάστοτε 
καθ ο ρ ίσε 1.1 

10.— (Ί) Πάς δστις δικαιούται είς σύνταξιν δυνάμει του παρόντος Ήλαττωμένη 
Νόμου δύναται νά άσκηση έκιλογήν δπως αντί τής τοιαύτης συντά σύνταξις και 
ξεως λάβη ήλοπττωμένην σύνταξιν ϊσην προς τά τρία τέταρτα τής φιλοδώρημα, 
τοιαύτης συντάξεως άιμου μετά φιλοδωρήματος 'ίσου προς δώδεκα 
και ήμίσειαν φοράν το ποσόν κατά το όποιον ήλαττώθη ή τοιαύτη 
σύνταξις. Είς τοιαύτην περίπτωσιν το εν λόγω φιλοδώρημα θά κατα
βάλλεται ευθύς όόμα τη αποχωρήσει του δικαιουμένου είς σύνταξιν. 

(2) Ή έν τω έδαφίω (1) αναφερομένη εκλογή ασκείται δι' εγ
γράφου απευθυνόμενου προς τόν Γενικόν Λογιστήν ουχί άργό'τερον 
τών τριάκοντα ημερών άπό τής ημερομηνίας αποχωρήσεως του δι
καιουμένου είς σύνταξιν : 

Νοείται ότι έάν ό δυκαιουχος δέν άσκηση τήν ρηθείσα ν εκλογή ν 
εντός τής καθοριζομένης προθεσμίας, ό 'Υπουργός Οικονομικών 
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Αυξήσεις 
συντάξεων. 

Έφ' άπαξ 
φιλοδώρημα 
εις περίπτωσιν 
θανάτου πρό 
της συμπλη
ρώσεως 
συνταξίμου 
υπηρεσίας. 

'Υπολογι
σμός συν
τάξεως έν 
περιπτώσει 
υπηρεσίας 
εις πλέον 
του ενός 
αξιώματος, 
κλπ. 

δύναται, έάν θεώρηση τούτο δίκαιον, άψου λάβη ύπ' όψιν δλας τάς 
περιστάσεις, νά έπιτρέψη <εΐς αυτόν νά άσκηση την έ'κλογήν καθ' 
οιονδήποτε χρόνον προ της ημερομηνίας χορηγήσεως της συντά
ξεως. 

(3) Ή εκλογή δταν άσκηθή είναι ανέκκλητος. 

11^—'(II) Έάν μετά τήν άποχώρηίσιν άπό του αξιώματος ή λει
τουργήματος του δικαιουμένου εις σύνταξιν δυνάμει του παρόντος 
Νόμου και πρό της ημερομηνίας καταβολής της συντάξεως έλαβε 
χώιραν αϋξησις συντάξεων συνταξιούχων κρατικών υπαλλήλων δυ
νάμει οιουδήποτε Νόμου προνοοΰντος περί αυξήσεως συντάξεων ή 
δυνάμει οιουδήποτε διατάγματος του Υπουργικού

1 Συμβουλίου 
προνοοϋντος περί τιμαριθμικής αυξήσεως των συντάξεων, ή κατα
βλητέα ι&ίς τον διίκαιούμενον σύνταξις αυξάνεται κατά τό αυτό πο
σοστόν καθ' δ ηύξήθησαν αί ρηίθεΐσαι συντάξεις, κατά τόν ίδιον δέ 
τρόπον αυξάνονται και αί δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγού
μεναι συντάξεις εάς χήρας και τέκνα. 

((2)' Αί δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγούμεναι συντάξεις 
αυξάνονται κατά τό αυτό ποσοστόν κατά τό όποιον αυξάνονται αί 
συντάξεις συνταξιούχων κρατικών υπαλλήλων δυνάμει οιουδήποτε 
Νόμου προνοουντος περί αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει οιουδήποτε 
διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου προνοουντος περί τιμα
ριθμικής αυξήσεως τών συντάξεων. 

12. Έάν πρόσωπον δυκαιούμενον εις σύνταξιν δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου άπόθάνη καθ' οιονδήποτε χρόνον πρό της συμπλη
ρώσεως συνταξίμου υπηρεσίας χορηγείται εις τους νομίμους κλη
ρονόμους του έφ' άπαξ φιλοδώρημα, άπηλλαγμένον φόρου εισοδή
ματος, ίσον προς τάς συντάξιμους άπολαβάς ενός έτους. 

13.—ι(1) Πας, δστις διικαιουται εις σύνταξιν δυνάμει του παρόν
τος Νόμου και ήσκησε περισσότερα του ενός αξιώματα έκ.τών προ
βλεπομένων ύπό του παρόντος Νόίμου, συνεπλήρωσε δέ εις δλας 
τάς περιπτώσεις τήν διά τό αξίωμα προβλεπομένην συντάξιμόν ύπη
ρεσίαν, διίκαιουται νά λάβη σύνταξιν υπολογιζόμενη ν ώς ακολού
θως:

1 

(α) Υπολογίζονται αί δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγού
Ιμεναι συντάξεις άναφοιρικώς προς εκαστον αξίωμα έπί τή 
βάσει της συνταξίμου υπηρεσίας και τών τελευταίων απο
λαβών άπό της αποχωρήσεως του συνταξιοδοτουμένου έξ 
έκαστου αξιώματος' 

(β) έάν τό σύνολον τών οϋτω πως υπολογιζόμενων συντάξεων 
δεν ύπερβαίνη τά δύο τρίτα τών υψηλότερων απολαβών 
δι ' οιονδήποτε τών ώς άνω αξιωμάτων, ό συνταξιοδοτού
μενος δικαιούται νά λάβη. σύνταξιν ϊσην προς τό σύνολον 
τών τοιούτων συντάξεων 

(γ) έάν τό σύνολον τών οϋτω πως υπολογιζόμενων συντάξεων 
ύπερβαίνη τά δύο τρίτα τών υψηλότερων απολαβών δ ι'οιον
δήποτε τών ώς άνω αξιωμάτων, ό συνταξιοδοτούμενος 
διικαιουται νά λάβη σύνταξιν ϊσην προς τά δύο τρίτα τών 
υψηλότερων άπαλοίβών δι' οιονδήποτε τών ώς άνω αξιω
μάτων., 

(2) Πάς δστις. ών δημόσιος υπάλληλος, άφυπηρέτησε προς άνά
ληψιν δημοσίου λειτουργήματος ασυμβιβάστου προς τό αξίωμα ή 
τήν θέσιν ήν κατεΐχεν έν τή δημοσία.. ύπη;ρεσία και τω έχορηγήθη· 
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επιπρόσθετος σύνταξ ις ύπό του Ύπουργ ικοΰ
: Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ συμφώνως 

ποός τάς δ ια τάξε ι ς της ο ικε ίας περί συνταξ ιοδοτήσεως αύτοΰ νομο

θεσίας, κ α ι οσάκ ις οδτος συνεπλήρωσε την δυνάμε ι του παρόντος 
Νόμου άπαιτουμένην συντάξ ιμον ύπηρεσίαν, δ ι κ α ι ο ύ τ α ι νά λ ά β η 
συνταξ ιν ώς ακολούθως : — 

( α ) Υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι ή δυνάμε ι του παρόντος Νόμου χορηγούμενη, 
σύνταξ ις αύτοΰ άναφορικώς προς το λ ε ι τ ο ύ ρ γ η μ α ή το αξ ί 

ωμα του συμφώνως προς τάς δ ι α τ ά ξ ε ι ς του παρόντος Νόμου' 
(β) ή οϋτω πως υπολογ ιζόμενη σύνταξ ις προστ ίθετα ι όμου μετά 

των έν τω έδαφίω (2) αναφερομένων συντάξεων' 
( γ ) εάν το σύνολον των προστιθεμένων ώς ϋπερθεν συντάξεων 

δεν ύπερβαίνη τ ά δύο τ ρ ί τ α των υψηλότερων απολαβών δ ιά 
το λ ε ι τ ο ύ ρ γ η μ α ή το α ξ ί ω μ α του ή την θέσιν ην κατε ΐχεν 
έν τη δημοσία υπηρεσία προ της αποχωρήσεως του ή της 
άφυπη'ρετήσεώς του , α ν α λ ό γ ω ς της περιπτώσεως, ό συντα

ξ ιοδοτούμενος δ ι κ α ι ο ύ τ α ι νά λ ά β η το σύνολον των το ιούτων 
συντάξεων 

(δ) έάν το σύνολον των προστιθεμένων ώς ϋπερθεν συντάξεων 
ύπερβαίνη τ ά δύο τ ρ ί τ α τών υψηλότερων απολαβών δ ιά το 
λ ε ι τ ο ύ ρ γ η μ α ή το α ξ ί ω μ α του ή την θέσιν ή,ν κατε ΐχεν έν 
τή δη.μοσία υπηρεσία προ της αποχωρήσεως ή της άφυπη

ρετήσεώς του, αναλόγως της περιπτώσεως, ό συνταξ ιοδο

τούμενος δ ι κ α ι ο ύ τ α ι νά λάβη συνταξ ιν ϊσην προς τ ά δύο 
τ ρ ί τ α τών υψηλότερων απολαβών δ ιά το το ιούτο λε ι τούρ

γ η μ α ή α ξ ί ω μ α του ή δ ιά την το ιαύτην θέσιν του . 
(ε ) οιονδήποτε μέρος της συνταξ ίμου υπηρεσίας τοΰ έν λ ό γ ω 

προσώπου, το όποιον δεν έχρησιμοποιήθη· δ ιά σκοπούς υπο

λογισμού
1 τοΰ ώς προε ίρητα ι ανωτάτου ορίου συντάξεως 

ϊσης προς τ ά δύο τ ρ ί τ α τών υψηλότερων απολαβών δ ιά το 
το ιούτο λ ε ι τ ο ύ ρ γ η μ α ή ά ξ ί ω μ ά του ή διά την το ιαύτην θέσιν 
του, λ ο γ ί ζ ε τ α ι δ ιά σκοπούς χορηγήσεως φιλοδωρήματος 
συμφώνως προς τάς δ ια τάξε ι ς του εδαφίου (2) τ ο υ άρθρου 
15 τοΰ παρόντος Νόμου α λ λ ά μη εφαρμοζόμενης της δ ια τά 

ξεως περί συμπληρώσεως περιόδου ουχί ό λ ι γ ω τ έ ρ α ς τών 
δώδεκα συμπεπληρωμένων μηνών. 

(3) Πάς δστις δ ι κ α ι ο ύ τ α ι εις συνταξ ιν δυνάμε ι τοΰ παρόντος Νό

μου δεν δ ι κ α ι ο ύ τ α ι νά λάβη συνταξ ιν άναφορ ικώς προς περίοδον 
συνταξ ίμου υπηρεσίας διά την οποίαν έλαβε φιλοδώρημα δυνάμε ι 
τοΰ άρθρου 6 τών περί Υ π ο υ ρ γ ώ ν κ α ι τοΰ Προέδρου, τοΰ Ά ν τ ι π ρ ο  22 τοΰ i960 
έδρου κ α ι τών Μελών της Βουλής τών 'Αντ ιπροσώπων ( Ά π ο ζ η μ ί ω σ ι ς ) , . Ι

τ ο
 I q ™ 

Νόμων τοΰ I960 έ'ως 1978 έκτος έάν έ κ λ έ ξ η ευθύς μετά τήν άποχώ g4 τοΰ 1973 
ρησίν του, ή εντός τρ ιών μηνών άπό της ημερομην ίας ενάρξεως της 36τοθΐ976 
ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, νά έπιστρέψη το χορηγηθέν εις αυτόν 75 τοΰ 1978. 
φιλοδώρημα μετά τόκου προς 4% άπό της ημερομην ίας καταβολής 
μέχρ ι της ημερομην ίας επιστροφής. 

14.— ( Ί ) Πας δστις δ ι κ α ι ο ύ τ α ι εις συνταξ ιν δυνάμε ι τοΰ παρόντος Έκπτωσις 
Νόμου, εκπίπτε ι τοΰ δ ι κα ιώματος τούτου έάν— άπό τοΰ 

( α ) ανέλαβε κ α ι ήσκησεν ά ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ώ ς κ α ι παοσνόμως
 δ ι κ α

^"^
α τ ο

^ 
το λ ε ι τ ο ύ ρ γ η μ α τοΰ Προέδρου τής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ή το α ξ ί ω μ α Καΐαναστολή 
τοΰ Ύπουργοΰ, Υ φ υ π ο υ ρ γ ο ύ ή μέλους τής πραξ ικόπημα συντάξεως, 
τ ι κής κυβερνήσεως' ή 

(β) κατεδ ικάσθη δ ι ' α δ ί κ η μ α στρεφόμενον κ α τ ά τής συνταγμα

τ ι κής τ ά ξ ε ω ς ή τοΰ πολ ι τ ε ιακού καθεστώτος. 
(2) Ή παροχή συντάξεως α ν α σ τ έ λ λ ε τ α ι εφ' δσον ό δικα ιούχος 

ταύτης κατεδ ικάσθη δ ι ' α δ ί κ η μ α έπισΰρον ποινήν φυλακ ίσεως πέντε 
ετών κ α ι άνω. 
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(3) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ό δρος «πραξικοπη
ματική κυβέρνησις» κέκτηται την εννοιαν ην άπέδωκεν εις αυτόν ό 

57 τοΰ 1975. περί του Πραξικοπήματος (ΕΊδικαί Διατάξεις) Νόμος του.1975. 

Κατάργησις. 15.— (1): "Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόν
τος άρθρου, τό άρθρον 6 των περί Υπουργών και του Προέδρου, του 
'Αντιπροέδρου και τών Μελών της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων (Άπο
ζημίωσις) Νόμων του 1960 εως 1976 (όπως τούτο εκτίθεται εις τό 
άρθρον 2 του Νόμου 57 του 1970) ώς και τό άρθρον 3 του περί 
Υφυπουργών της Δημοκρατίας (Άποζημίωσις) Νόμου του1 1978 
καταργούνται. 

(3) Πάς όστις μετά τήν ήμερομηινίαν ενάρξεως ισχύος του παρόν
τος Νόμου, κατέχει διά περίοδον όλιγωτέραν τών τριάκοντα συμπε
πληιρωμένων μηνών άλλα ουχί όλιγωτέραν τών δώδεκα συμπεπλη
ρωμένων μηνών τό αξίωμα τοΰ Προέδρου ή του 'Αντιπροέδρου τής 
Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ή του Υπουργού λαμβάνει δταν παύση 
νά κατέχη τό αξίωμα αύτου ώς φιλοδώρημα, άπηλλαγμένον φόρου 
εισοδήματος, ποσόν ϊσον προς τό εν δγδοον της μηνιαίας αποζημιώ
σεως τήν οποίαν οδτος έλάμ&ανεν ευθύς προτού παύση νά κατέχη τό 
αξίωμα αύτου, πολλαπλασιαζόμενον έπί τόν αριθμόν τών συμπεπλη
ρω μένων μηνών καθ1' ους κατείχε τό αξίωμα αύτου. 

2 2 τ ο ΰ 1 9 6 0 
1 τοΰ1969 

5 7 τ ο ΰ 1 9 7 0 
6 4 τ ο ΰ 1 9 7 3 
3 6 τ ο ΰ 1 9 7 6 
7 5 τ ο ΰ 1 9 7 8 . 


