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Ο περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Συντάξιμη Υπηρεσία Υπαλλήλων 
που Υπηρέτησαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 100(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΟ Β ' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νομικών Προσώπων Δημό Συνοπτικός 

σιου Δικαίου (Συντάξιμη Υπηρεσία Υπαλλήλων που Υπηρέτησαν στο τίτλος· 
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο) Νόμος του 1999. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία, 
έννοια

«νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο 
δημόσιου δικαίου ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου που 
έχει ιδρυθεί για το δημόσιο συμφέρον με νόμο, των οποίων τα κεφάλαια 
είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία: 

«οικείοι νόμοι» σημαίνει τους νόμους οι οποίοι διέπουν τη σύσταση και 
λειτουργία του νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου· 

«στρατιωτική υπηρεσία» σημαίνει την υπηρεσία υπαλλήλου στις 
ένοπλες δυνάμεις της Μεγάλης Βρετανίας ή στο Κυπριακό Σύνταγμα ή 
στην Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη μεταξύ της 3ης Σεπτεμβρίου 1939 και 
της 15ης Αυγούστου 1945, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανο
μένων 

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου 
κατά ή μετά την 3η Σεπτεμβρίου 1939· 
3. (1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη στους οικείους νόμους ή σε 

Κανονισμούς που έγιναν με βάση αυτούς, η στρατιωτική υπηρεσία υπαλλήλου 
κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία: 

Νοείται ότι αν ο υπάλληλος αποστρατεύθηκε μετά τη 15η Αυγούστου 1947 
και διορίστηκε σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου μετά την 1η Σεπτεμ
βρίου 1948, η περίοδος της στρατιωτικής; του; υπηρεσίας πέραν της 15ης 
Αυγούστου 1947 δε. λογίζεται: ως συντάξιμη! υπηρεσία, δε θεωρείται όμως 
διακοπή της συνέχειας της υπηρεσίας του: 

(2) Σε περίπτωση7 που'υπάλληλος για τον~οποίο εφαρμόζεται το εδάφια(1) 
αφυπηρέτησε πριν από' την. ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος: του παρόντος 
Νόμου, η ετήσια σύνταξη: πθΛΤ καταβάλλεται σ αυτόν αναπροσαρμόζεται 
ανάλογα από την ημερομηνίααυτήί 

Αναγνώριση 
ως συντάξιμης 
υπηρεσίας της 
υπηρεσίας 
υπαλλήλων 
κατά το 
Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


