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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2712 της 29ης ΜΑΙΟΥ 1992 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 'Αρθρο 52 too 
Συντάγματος. 

Αριθμός 33(1) του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1992, και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Συντάξεων Νόμο, που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος». 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 
ερμηνείας του όρου «συντάξιμη θέση» και την αντικατάσταση της με 
την εξής ερμηνεία: 

«'συντάξιμη θέση' σημαίνει μόνιμη δημόσια θέση.» 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 311. 
9 του 1967' 
18 του 1967 
51 του 1961 
119 του 1961 
9 του 1971 
65 του 1973 
42 του 1976 
38 του 1979 
2 του 1911 
39 του 1911 
25 του 1904 
2 του 1906 
47 του 1967 
61 του 1990 
107 του 1990 
137 του 1991. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νομού. 
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Τροποποίηση 3. Το άρθρο 7Α του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 2 του 
™>υ άρθρου 7Α περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1976, τροποποιείται με την 
τουραοηκου προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων (4) και (5): 
42 του 1976. «(4) Σε περιπτώσεις αφυπηρέτησης δυνάμει του παρόντος άρθρου 

μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Συντάξεων (Τροπο

ποιητικού) Νόμου του 1992, από τους μήνες υπηρεσίας που 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επιπρόσθετης σύν

ταξης αφαιρούνται οι μήνες υπηρεσίας στο λειτούργημα που ήταν 
ασυμβίβαστο με τη θέση που κατείχε στη δημόσια υπηρεσία, για 
την οποία κερδήθηκαν συνταξιοδοτικά ωφελήματα. 

(5) Στην περίπτωση δημόσιου υπαλλήλου ο οποίος αφυπηρέτησε 
δυνάμει του άρθρου 7Β του παρόντος Νόμου λόγω διορισμού σε 
οργανισμό δημόσιου δικαίου όπου δε λειτουργεί Σχέδιο Συντάξεων 
και ο οποίος ακολούθως αφυπηρέτησε από τον οργανισμό προς 
ανάληψη δημόσιου λειτουργήματος ασυμβίβαστου προς το αξίωμα 
ή τη θέση την οποία κατείχε στη δημόσια υπηρεσία και στον 
οργανισμό, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει τη 
χορήγηση από την Κυβέρνηση τόσης επιπρόσθετης σύνταξης όσα 
είναι τα έτη κατά τα οποία υπηρέτησε στον οργανισμό. Η 
επιπρόσθετη αυτή σύνταξη σε καμιά περίπτωση θα υπερβαίνει τη 
σύνταξη για υπηρεσία δέκα ετών και, μαζί με τη σύνταξη που 
κερδήθηκε από την υπηρεσία του στη δημόσια υπηρεσία, δε θα 
υπερβαίνει τη σύνταξη την οποία θα εδικαιούτο να λάβει εάν 
αφυπηρετούσε από τη δημόσια υπηρεσία λόγω όριου ηλικίας. Οι 
διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή.». 

Τροποποίηση 4· Το άρθρο 22 του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 12 του 
του άρθρου 22 περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1967, τροποποιείται με την 
^μου Κ°υ προσθήκη της ακόλουθης δεύτερης επιφύλαξης, αφού αντικατασταθεί η 
9 του 1967. τελεία στο τέλος της πρώτης επιφύλαξης με δύο τελείες: 

«Νοείται περαιτέρω ότι εάν ο αποθανών είχε σύζυγο κατά το 
χρόνο της αφυπηρέτησής του, η οποία απέθανε μετά την αφυπηρέ

τησή του και ακολούθως αυτός νυμφεύθηκε εκ νέου, η τελευταία 
σύζυγος του θεωρείται ως χήρα για τους σκοπούς του παρόντος 
Μέρους.». 

Τροποποίηση 5. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντι

του άρθρου 30 κατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο εδάφιο: ό
του βασικού , „ Α , ,„ , , n „ ο 
νόμου. «(2) Αν η / ο σύζυγος εισφορέα, που κατέβαλε περιοδικές 

εισφορές, αποθάνει πριν από αυτόν/αυτή ή ο γάμος τους διαλυθεί 
με διαζύγιο και ο/η εισφορέας αποθάνει στην υπηρεσία ή αφυπη

ρετήσει χωρίς να συνάψει άλλο γάμο, οι περιοδικές εισφορές που 
καταβλήθηκαν από το θάνατο της/του συζύγου ή το διαζύγιο, 
καθώς και κάθε αρχική εισφορά που καταβλήθηκε, επιστρέφονται 
σ ' αυτόν/αυτή ή , ανάλογα με την περίπτωση, στο νόμιμο 
προσωπικό αντιπρόσωπο αυτού/αυτής: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που μετά το θάνατο εισφορέα 
υπάρχουν δικαιούχα τέκνα, η περίοδος για την οποία επιστρέφον

ται οι εισφορές σύμφωνα με το παρόν εδάφιο εξακολουθεί να 
θεωρείται ως υπηρεσία με εισφορές για σκοπούς υπολογισμού της 
σύνταξης τέκνων». 
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6. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 14 του 
περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1990, τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (2), του ακόλουθου νέου 
εδαφίου ως εδαφίου (3), του υφιστάμενου εδαφίου (3) αναρι
θμουμένου ως εδαφίου (4): 

«(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αναφερό
μενη στα εδάφια (2) και (4) του άρθρου 29 του Μέρους II του 
βασικού νόμου χρονική περίοδος λήγει εντός έξι μηνών από 
την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Συντάξεων (Τροπο
ποιητικού) Νόμου του 1992». 

(β) Με την προσθήκη στο εδάφιο (4) της ακόλουθης επιφύλαξης: 
«Νοείται ότι εάν γυναίκα υπάλληλος, που ήταν στην 

υπηρεσία στις 25.5.1990, άσκησε εκλογή για καταβολή 
εισφορών για προηγούμενη υπηρεσία, οι καταβλητέες 
εισφορές αναφορικά με υπηρεσία πριν από την 1.4.1967 
υπολογίζονται πάνω στις συντάξιμες απολαβές της κατά την 
1.4.1967 εάν κατείχε συντάξιμη θέση την ημερομηνία αυτή 
και αναφορικά με υπηρεσία είτε πριν είτε μετά την 1.4.1967 
πάνω στις συντάξιμες απολαβές της κατά την ημερομηνία 
διορισμού σε μόνιμη θέση αν κατά την 1.4.1967 δεν κατείχε 
συντάξιμη θέση». 

7. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 14 του 
περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1990 τροποποιείται με την 
αντικατάσταση των λέξεων «μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος Νόμου» που συναντούνται στην τρίτη και τέταρτη γραμμές 
της επιφύλαξης του εδαφίου (2) και στην τέταρτη και πέμπτη γραμμές 
του εδαφίου (3), με τις λέξεις «εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1992». 

8. Υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 29 του 
βασικού νόμου, άσκησε εκλογή να καταβάλει τις πληρωτέες εισφορές 
για προηγούμενη υπηρεσία με αφαίρεση από το εφάπαξ φιλοδώρημα 
κατά το χρόνο της αφυπηρετήσεως ή του θανάτου και ο οποίος δεν 
ανακάλεσε την εκλογή αυτή δυνάμει του άρθρου 9 του περί Συντάξεων 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 1979 δύναται, μέσα σε τρεις μήνες από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου 
του 1992, να ανακαλέσει την εκλογή του και να εκλέξει να καταβάλει τις 
πληρωτέες εισφορές αμέσως κατά το χρόνο της ανακλήσεως. Στην 
περίπτωση αυτή οι εισφορές υπολογίζονται πάνω στις συντάξιμες 
απολαβές του υπαλλήλου στις 4.5.1979 με τόκο προς 6.75% από την 
ημερομηνία αυτή. 

9. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 25η Μα·ί·.ου 
1990. 

10. Χωρίς βλάβη ή επηρεασμό των εξουσιών του Υπουργικού Συμβου
λίου δυνάμει του άρθρου 3 του βασικού νόμου οι περί Συντάξεων 
Κανονισμοί που εκτίθενται στον Πίνακα του βασικού νόμου τροπο
ποιούνται με τους Κανονισμούς που εκτίθενται στον Πίνακα του 
παρόντος Νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 
61 του 1990. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. 
61 του 1990. 

Δικαίωμα 
ανακλήσεως 
σε σχέση 
με τον τρόπο 
καταβολής 
εισψορών για 
προηγούμενη 
υπηρεσία. 
38 του 1979. 

Έναρξη, 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

Τροποποίηση 
του κερί 
Συντάξεων 
Κανονισμών. 
Πίνακας. 
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Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 311, 
Πίνακας. 
Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 
14.5.1959, 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 
8.12.1961 
Ν.9 του 1967, 
Πίνακας. 
Ν. 18 του 1967, 
Πίνακας. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 
8.9.1967. 
4.10.1968. 
Ν.9 του 1971, 
Πίνακας. 
Ν.42 του 1976, 
Πίνακας. 
Ν.38 του 1979, 
Πίνακας. 
Ν.39 του 1981, 
Πίνακας. 
Ν.25 του 1984, 
Πίνακας. 
Κ.Δ.Π. 
112/88. 

Ν.61 του 1990, 
Πίνακας. 
Τροποποίηση 
του Κανονι
σμού 23 
των βασικών 
κανονισμών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 10) 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συντάξεων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1991 και θα διαβάζονται μαζί με τους 
περί Συντάξεων Κανονισμούς (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι 
βασικοί κανονισμοί». 

2. Ο Κανονισμός 23 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο: 

«(α) Αναφορικά με οποιοδήποτε υπάλληλο που βρισκόταν στη δημό
σια υπηρεσία την 31η Μαρτίου 1949, οποιαδήποτε περίοδος 
υπηρεσίας κατά την οποία ο υπάλληλος ήταν κάτω της ηλικίας 
των δεκαέξι ετών, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ενάτο 
υπάλληλος ήταν κάτω της ηλικίας των δεκαεπτά ετών, ή». 


