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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2953 της 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

#' 
Αριθμός 4(1) του 1995 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων 'ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Συνοπτικός 

Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Συντάξεων Νόμο (που στο τίτλος-
εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος"). εφ-

 9 τ 0 υ 1967 
18 του 1967 
51 του 1968 
119 του 1968 
9 του 1971 
65 του 1973 
42 του 1976 
38 του 1979 
2 του 1981 
39 του 1981 
25 του 1984 
2 του 1986 
47 του 1987 
61 του 1990 
107 του 1990 
137 του 1991 

33(1) του 1992 
112(1) του 1992 
43(1) του 1993 
17(1) του 1994. 

(7) 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 
39 του 1981. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7Α 
του βασικού 
νόμου. 
33(1) του 1992. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7Γ 
του βασικού 
νόμου. 
39 του 1981. 
61 του 1990. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 
9 του 1967. 
39 του 1981. 

2. Η παράγραφος (ε) του άρθρου 6 του βασικού νόμου, όπως τροποποιή
θηκε με το άρθρο 4(α) του Νόμου 39 του 1981, τροποποιείται με τη διαγραφή 
των λέξεων "του Υπουργού Οικονομικών εν συνεννοήσει μετά" (δεύτερη και 
τρίτη γραμμές). 

3. Το εδάφιο (5) του άρθρου 7Α του βασικού νόμου, το οποίο προστέθηκε 
με το άρθρο 3 του Νόμου 33(1) του 1992, αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
εδάφιο: 

"(5) Στην περίπτωση δημόσιου υπαλλήλου, ο οποίος διορίστηκε σε 
οργανισμό δημόσιου δικαίου όπου δε λειτουργεί Σχέδιο Συντάξεων και ο 
οποίος ακολούθως αφυπηρέτησε από τον οργανισμό προς ανάληψη δημό
σιου λειτουργήματος ασυμβίβαστου προς το αξίωμα ή τη θέση την οποία 
κατείχε στη δημόσια υπηρεσία και στον οργανισμό, χορηγείται από την 
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας σύνταξη για την υπηρεσία του στον οργα
νισμό, αφού θεωρηθεί η υπηρεσία του στον οργανισμό ως συνέχεια της 
υπηρεσίας του στη δημόσια υπηρεσία από την ημέρα που παύει να κατέχει 
το δημόσιο λειτούργημα και η οποία υπολογίζεται πάνω στο σύνολο της 
υπηρεσίας του στη δημόσια υπηρεσία και στον οργανισμό, νοουμένου ότι ο 
υπάλληλος θα επιστρέψει με τόκο τις εισφορές εργοδότη σε Ταμείο 
Προνοίας, τις οποίες τυχόν εισέπραξε. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται 
επίσης 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 δε 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 ορίου ηλικίας. Οι διατάξεις της παραγράφου (β) του 
εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή". 
4." Το άρθρο 7Γ του βασικού νόμου, που προστέθηκε με το άρθρο 6 του 

Νόμου 39 του 1981, τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1), η 
οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5(α) του Νόμου 61 του 1990, των 
λέξεων "από τον Υπουργό Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον 
Υπουργό Εσωτερικών, αν πρόκειται για αστυνομικό" (δέκατη, ενδέ
κατατη και δωδέκατη γραμμές) με τις λέξεις "από τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε περίπτωση μέλους της Αστυνο
μίας". 

(β) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) των λέξεων "του Υπουργού 
Οικονομικών" (πρώτη και δεύτερη γραμμές) με τις λέξεις "του αρμό
διου οργάνου". 

5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου, που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του 
Νόμου 9 του 1967, τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση της επιφύλαξης του εδαφίου (1), που αντικα
ταστάθηκε με το άρθρο 7 του Νόμου 39 του 1981, με την ακόλουθη 
επιφύλαξη: 
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"Νοείται ότι— 

(i) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει από 
δημόσιο υπάλληλο ή από μέλος της Αστυνομίας πέραν 
του βαθμού του λοχία ή από μέλος του Στρατού της 
Δημοκρατίας να αφυπηρετήσει με τη συμπλήρωση 
ηλικίας κατά πέντε έτη μικρότερης της ηλικίας υποχρεω
τικής αφυπηρέτησης ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο 
χρόνο, 

(Π) η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας δύναται να επιτρέψει 
σε δημόσιο υπάλληλο και ο οικείος Υπουργός να 
επιτρέψει σε μέλος της Αστυνομίας πέραν του βαθμού 
του λοχία να αφυπηρετήσει με τη συμπλήρωση ηλικίας 
κατά πέντε έτη μικρότερης της ηλικίας υποχρεωτικής 
αφυπηρέτησης ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, 
και 

(iii) σε περίπτωση γυναίκας δημόσιου υπαλλήλου ή μέλους 
της Αστυνομίας ή του Στρατού της Δημοκρατίας, η 
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ή ο οικείος Υπουργός, 
αντίστοιχα, δύναται να επιτρέψει σ' αυτή να αφυπηρε
τήσει λόγω επικείμενου γάμου ή γάμου ή συνεπεία γάμου 
ή τεκνογονίας αυτής ή λόγω υιοθετήσεως απ' αυτή 
τέκνου ηλικίας όχι μεγαλύτερης των έξι ετών". 

(β) Με την αντικατάσταση των επιφυλάξεων του εδαφίου (2), που 
προστέθηκαν με το άρθρο 7 του Νόμου 39 του 1981, το άρθρο 2 του 39 του ΐ98ΐ 
Νόμου 137 του 1991 και το άρθρο 5 του Νόμου 112(1) του 1992, με τις 
ακόλουθες επιφυλάξεις: 

"Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει 
από αστυνομικό ή λοχία να αφυπηρετήσει με τη συμπλήρωση της 
ηλικίας των πενήντα ετών ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο 
και ο οικείος Υπουργός δύναται να επιτρέψει σε αστυνομικό ή 
λοχία να αφυπηρετήσει με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 
πενήντα ετών ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο: 

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση αφυπηρέτησης μέλους της 
Αστυνομίας με το βαθμό του αστυνομικού ή λοχία δυνάμει— 

(α) Των διατάξεων του παρόντος εδαφίου με τη συμπλήρωση 
του 55ου έτους της ηλικίας του* ή 

(β) των διατάξεων της παραγράφου (ε) του άρθρου 6 του παρό
ντος Νόμου, αφού συμπληρώσει τους μήνες υπηρεσίας που 
διασφαλίζουν το ανώτατο ποσοστό σύνταξης, θα λογίζεται 
ότι οι συντάξιμες απολαβές του αυξάνονται κατά ποσό ίσο 
με δύο ετήσιες προσαυξήσεις της κλίμακας του: 

Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι σε περίπτωση έναρξης της προα
φυπηρετικής άδειας εντός του διαστήματος που αρχίζει από την 
1η Απριλίου 1994 μέχρι τις 30 Ιουνίου 1995— 

137 του 1991 
112(1) του 1992. 
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(α) Μέλους της Αστυνομίας με το βαθμό του αστυνομικού 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου με τη 
συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας του θα λογίζεται 
ότι το μέλος αφυπηρετεί στο βαθμό του λοχία, για το σκοπό 
όμως αυτό οι συντάξιμες απολαβές του θα λογίζεται ότι 
αυξάνονται κατά ποσό ίσο με δύο ετήσιες προσαυξήσεις 
στην κλίμακα που εβρίσκετο κατά την προτεραία της ημερο
μηνίας αφυπηρέτησής του· 

(β) μέλους της Αστυνομίας με το βαθμό του λοχία δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος εδαφίου με τη συμπλήρωση του 
50ού έτους της ηλικίας του θα λογίζεται ότι το μέλος 
αφυπηρετεί στο βαθμό του Υπαστυνόμου, για το σκοπό 
όμως αυτό οι συντάξιμες απολαβές του θα λογίζεται ότι 
αυξάνονται κατά ποσό ίσο με δύο ετήσιες προσαυξήσεις 
στην κλίμακα του λοχία". 


