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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΡΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 1664 της 13ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1981 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 2 του 1981 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Συντάξεων (Τρο Συνοπτικός 

ποποιητικός) Νόμος του 1981 και ιθά άναγινώσκηται όμοΟ μετά τοΰ τίτλος. 
περί Συντάξεων Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βαοι Κ$'3~\'α60 
Κός ν ό μ ο ς » ) . 9το0 1967 

18τοΰ1967 
51 τοΰ 1958 

Π 9τοΰ1968 
9τοΰ1971 

65τοΰ1973 
42τοΰ1976 
38 τοΰ 1979. 

2. Τό άρθρον 17 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εις το τροποποίηση 
τέλος αύτοΟ προσθήκης των ακολούθων εδαφίων ώς εδαφίων (2) καΐ τοΰ άρθρου 17 
(3), του υφισταμένου κειμένου αύτοΰ άριθμουμένου ώς εδαφίου (1) : τοΰ βασικού 

«(2) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου, εις 
περίπτωσιν κοτθ* ην υπάλληλος, ό όποιος διορισθείς εις τήν δη
μοσίαν ύπηρεσίαν κατά ή μετά τήν 3ην Σεπτεμβρίου, 1939, κα
τετάγη είς τάς Ένοπλους Δυνάμεις της Μεγάλης Βρεττανίας ή 
τό Κυπριακόν Σύνταγμα ή τήν Κυπριακήν Έθελοντικήν Δύνα-
μιν μεταξύ της 3ης Σεπτεμβρίου, 1939 και της 15ης Αυγούστου, 
1945, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, και ύπη-
ρέτησεν εις αύτάς καθ' οιονδήποτε χρόνον είς τον Δεύτερον 
ιΠαγκόσμιον Πόλεμον, ή τοιαύτη στρατιωτική υπηρεσία αύτου 
λογίζεται ώς συντάξιμος υπηρεσία : 

(3) 
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Νοείται ότι εάν ό υπάλληλος άπεστροττεύθη μετά την 15ην .,
Αυγούστου, 1947 και διωρίσθη είς τήν δημοοίαν ύπηρεσίαν μετά <, 
τήν Ιην Σεπτεμβρίου, 1948, ή περίοδος της στρατιωτικής ύπη ν 
ρεσίας αυτού* πέραν της 15ης Αυγούστου, 1947 δέν λογίζεται ώς * 
συντάξιμος υπηρεσία, δέν θεωρείται δμως διακοπή τής συνεχείας 
τής υπηρεσίας του. 

(3) Είς περίπτωσιν καθ' ην δημόσιος υπάλληλος, είς τον 
όποιον εφαρμόζεται το εδάφιον (2), άφυπηρέτησε πρό τής ήμε

2 του 1981. ρομηνίας ενάρξεως τής ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιη
τικού) 'Νόμου του 1981, ή είς αυτόν καταβαλλομένη ετησία σύν
ταξις αναπροσαρμόζεται, άπό τής ώς εΐρηται ημερομηνίας, 
'εφαρμοζομένων των 'διατάξεων του ρηθέντος εδαφίου (2) ». 
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