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Ο περί Συντάξεων του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 7 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1987 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων του Προέδρου 

και των Μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Συντάξεων του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας Νόμο του 1987 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος κα ι ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Συντάξεων του Πρόεδρου και των Μελών της Επιτροπής 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1987 μέχρι 1991. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με 
το ακόλουθο εδάφιο: 

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, σε κάθε 
μέλος το οποίο: 

(α) Κατέχει ή κατείχε οποτεδήποτε το αξίωμα του μέλους* και 
(β) συμπληρώνει ή συμπλήρωσε οποτεδήποτε συντάξιμη 

υπηρεσία, 
χορηγείται ετήσια σύνταξη ίση με το ένα τετρακοσιοστό της 
ετήσιας αντιμισθίας του κατά την ημερομηνία της αποχώρησης 
του για κάθε συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του 
αλλά που να μην υπερβαίνει το ένα δεύτερο της αντιμισθίας αυτής 
και εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη 
επί δεκατέσσερα και διαιρούμενου του προκύπτοντος ποσού δια 
τρία». 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
άρθρο: 

4. Οι συντάξεις που καταβάλλονται στις χήρες και τα 
τέκνα μελών θα ρυθμίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο 
που αφορά τις συντάξεις των δημόσιων υπαλλήλων». 

4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου καταργείται. 

«Σύνταξη 
χηρών και 
τέκνων. 

5. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται: 
(α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) 

των λέξεων «συντάξεων δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα» με τις 
λέξεις «ετήσιων συντάξεων δεν υπερβαίνει το ένα δεύτερο»· 

Συνοπτικός 
τίτλος 
196 του 1987. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 
4 του βασικού 
νόμου. 

Κατάργηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 



Ν. 7/91 20 

(β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) 
των λέξεων «συντάξεων υπερβαίνει τα δύο τρίτα» με τις λέξεις 
«ετήσιων συντάξεων υπερβαίνει το ένα δεύτερο»· 

(γ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) 
των λέξεων «συντάξεων δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα» με τις 
λέξεις «ετήσιων συντάξεων δεν υπερβαίνει το ένα δεύτερο»· 

(δ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) των παραγράφων (δ) και (ε) 
και την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ): 

«(δ) Αν το σύνολο των ετήσιων συντάξεων που προστίθενται 
υπερβαίνει το ένα δεύτερο των ψηλότερων απολαβών 
για το λειτούργημα ή το αξίωμα του ή τη θέση την 
οποία κατείχε στην κρατική υπηρεσία πριν από την 
αποχώρηση ή την αφυπηρέτησή του, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο συνταξιοδοτούμενος δικαιούται να λάβει 
το σύνολο των συντάξεων αυτών, αλλά από τους μήνες 
της επιπρόσθετης σύνταξης αφαιρούνται από την 
ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης για το 
δημόσιο λειτούργημα οι μήνες της υπηρεσίας στο 
δημόσιο λειτούργημα για τους οποίους κερδίθηκε 
σύνταξη πέραν του ενός δευτέρου των ψηλότερων 
απολαβών.»

(ε) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο εδάφιο: 
«(3) Πρόσωπο που αφυπηρέτησε από την Κρατική Υπηρε

σία για ανάληψη του αξιώματος του μέλους, δικαιούται από 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων του 
Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 1990 ή από την 
ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης για το αξίωμα 
του μέλους, αν η τελευταία είναι μεταγενέστερη, σε ανα
θεώρηση της ετήσιας σύνταξης που του καταβάλλεται ή θα 
του καταβάλλεται όπως προνοείται από την παράγραφο (δ) 
του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.». 


