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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2580 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1991 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 37 του 1991 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

(ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων (Ορισμένοι 
Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και 
θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι 
της Δημοκρατίας) Νόμους του 1980 μέχρι 1990 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωμα
τούχοι της Δημοκρατίας) Νόμοι του 1980 μέχρι 1991. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
μετά τη λέξη «Υπουργόν» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «ή τον Κυβερνη
τικό Εκπρόσωπο» και μετά τη λέξη «Υπουργού» (δεύτερη γραμμή) των 
λέξεων «ή του Κυβερνητικού Εκπροσώπου». 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατά
σταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο εδάφιο: 

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου χορηγείται 
σε Υπουργό ή σε Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο οποίος έχει συμ
πληρώσει συντάξιμη υπηρεσία όχι λιγότερη των τριάντα μηνών, 
ετήσια σύνταξη ίση με το ένα έκτο του ποσού των ετήσιων 
απολαβών του κατά την ημερομηνία της αποχωρήσεως του. Το 
ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατόν 
για κάθε έτος υπηρεσίας πέραν των τριάντα συμπληρωμένων μηνών 
ή κατά το ποσοστό που αναλογεί στο διανυθέν μέρος του έτους σε 
συμπληρωμένους μήνες, με ανώτατο όριο τα δύο τρίτα του ποσού 
των ετήσιων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αποχω
ρήσεως του: 

Νοείται ότι σε Υπουργό ή πρώην Υπουργό ή σε Κυβερνητικό 
Εκπρόσωπο ή πρώην Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο οποίος έχει 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
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συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία λιγότερη των τριάντα συμπλη

ρωμένων μηνών αλλά όχι λιγότερη των δεκαοκτώ μηνών, χορη

γείται από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
Νόμου, ετήσια σύνταξη ίση με τόσα τριακοστά του ποσού της 
σύνταξης που θα κέρδιζε αν ασκούσε το αξίωμα του για τριάντα 
μήνες, όσοι είναι οι μήνες κατά τους οποίους άσκησε το αξίωμα 
του.». 

Τροποποίηση 4. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του βασικού3 (α) Με τη διαγραφή των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (2) και 
νόμου. την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

«(δ) Αν το σύνολο των προστιθέμενων συντάξεων υπερβαίνει 
τα δύο τρίτα των ψηλότερων απολαβών για το λειτούργημα 
ή το αξίωμα του ή τη θέση την οποία κατείχε στη 
δημόσια υπηρεσία πριν από την αποχώρηση ή την αφυπη

ρέτησή του, ανάλογα με την περίπτωση, ο συνταξιο

δοτούμενος δικαιούται να λάβει το σύνολο των συντάξεων 
αυτών, αλλά από τους μήνες της επιπρόσθετης σύνταξης 
αφαιρούνται από την ημερομηνία ενάρξεως της καταβολής 
της συντάξεως για το δημόσιο λειτούργημα οι μήνες της 
υπηρεσίας στο δημόσιο λειτούργημα για τους οποίους 
κερδήθηκε σύνταξη πέραν των δύο τρίτων των ψηλότερων 
απολαβών.»· και 

(β) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων: 
«(4) Δημόσιοι υπάλληλοι που αφυπηρέτησαν προς ανά

ληψη δημόσιου λειτουργήματος ασυμβίβαστου με το αξίωμα 
ή τη θέση που κατείχαν στη δημόσια υπηρεσία δικαιούνται 
από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
Νόμου ή από την ημερομηνία ενάρξεως της καταβολής της 
συντάξεως για το δημόσιο λειτούργημα, αν η τελευταία είναι 
μεταγενέστερη, σε αναθεώρηση της ετήσιας σύνταξης που 
τους καταβάλλεται ή θα τους καταβάλλεται, όπως προνοείται 
στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου. 

(5) Οποιοσδήποτε δικαιούται σύνταξη δυνάμει του άρθρου 
5 του παρόντος Νόμου δε δικαιούται να λάβει σύνταξη 
αναφορικά με περίοδο συντάξιμης υπηρεσίας για την οποία 
έλαβε φιλοδώρημα δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 15 του 
παρόντος Νόμου ή οποιοδήποτε άλλο φιλοδώρημα, εκτός αν 
εκλέξει μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία ενάρξεως 
της ισχύος του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της 
Δημοκρατίας) (Τροποποιητικού) Νόμου του 1991 ή μέσα σε 
άλλη προθεσμία που ήθελε επιτρέψει ο Υπουργός Οικο

νομικών για οποιαδήποτε ειδική περίπτωση να επιστρέψει το 
φιλοδώρημα που πήρε με τόκο προς 6.75% από την ημερο

μηνία της καταβολής μέχρι την ημερομηνία της επιστροφής.». 


