
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ 
 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός τίτλος. 

97(I) του 1997 

3(Ι) του 1998 

77(Ι) του 1999 

141(Ι) του 2001 

69(Ι) του 2005. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Συντάξεων Νόμους του 1997 έως 2005 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συντάξεων Νόμοι του 1997 

έως 2010. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του 

ορισμού αυτού: 

  

 « 

73(Ι) του 2004 

94(Ι) του 2005 

28(Ι) του 2006 

73(Ι) του 2006 

153(Ι) του 2006 

  93(Ι) του 2008. 

‘μέλος της Αστυνομίας’ έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί 

Αστυνομίας Νόμο και δεν περιλαμβάνει 

ειδικό αστυνομικό·». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 8  

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:   

 

   

 (α) Με την προσθήκη στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1)  

αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «και των Βοηθών τους» (τρίτη 

γραμμή), της φράσης «και σε μέλος της Αστυνομίας που έχει 

βαθμό υπαστυνόμου ή ανώτερο αυτού». και 
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 (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της επιφύλαξης του 

εδαφίου (2) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, 

αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων:  

   

   «Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου 

εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση αφυπηρέτησης μέλους της 

Αστυνομίας που έχει βαθμό όχι ανώτερο του λοχία το οποίο 

υπηρετεί κατά την 10η Μαρτίου 2010 και το οποίο αφυπηρετεί 

με τη συμπλήρωση του πεντηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας 

του ή σε οποιοδήποτε προγενέστερο χρόνο: 
   

   Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση αφυπηρέτησης 

μέλους της Αστυνομίας που έχει βαθμό όχι ανώτερο του λοχία- 

   

  (α) το οποίο συμπληρώνει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της 

ηλικίας του μεταξύ της 11ης  Μαρτίου 2010 και της 10ης 

Σεπτεμβρίου 2011, και των δύο ημερομηνιών 

περιλαμβανομένων, θα λογίζεται ότι οι συντάξιμες 

απολαβές του αυξάνονται κατά ποσό ίσο με δύο ετήσιες 

προσαυξήσεις της κλίμακάς του. ή     

    
  (β) το οποίο συμπληρώνει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της 

ηλικίας του μεταξύ της 11ης  Σεπτεμβρίου  2011 και της 

10ης Μαρτίου 2013, και των δύο ημερομηνιών 

περιλαμβανομένων, θα λογίζεται ότι οι συντάξιμες 

απολαβές του αυξάνονται κατά ποσό ίσο με μία ετήσια 

προσαύξηση της κλίμακάς του.».     

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

69(Ι) του 2005. 

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 3 του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 

2005, τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, 

αμέσως μετά τη φράση “αστυνομικό ή λοχία” (όγδοη γραμμή), της 
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φράσης “που υπηρετεί κατά την 10η Μαρτίου 2010”. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 12 του 

βασικού νόμου. 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 12 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

   

  «2(α)   Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της 

Αστυνομίας που έχει βαθμό υπαστυνόμου ή ανώτερο αυτού 

και ο οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του 

κατά ή μετά την 11η Μαρτίου 2010 είναι η ηλικία των εξήντα 

ενός ετών. 
   

  (β) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της 

Αστυνομίας που έχει βαθμό όχι ανώτερο του λοχία και ο 

οποίος συμπληρώνει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της 

ηλικίας του κατά ή μετά την 11η Μαρτίου 2013 είναι η ηλικία 

των εξήντα ετών: 

   

   Νοείται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης 

μέλους της Αστυνομίας που έχει βαθμό όχι ανώτερο του 

λοχία και ο οποίος συμπληρώνει το πεντηκοστό πέμπτο 

έτος της ηλικίας του μεταξύ της 11ης Μαρτίου 2010 και της 

10ης Σεπτεμβρίου 2011, και των δύο ημερομηνιών 

περιλαμβανομένων, είναι η ηλικία των πενήντα οκτώ ετών: 

   

   Νοείται περαιτέρω ότι η ηλικία υποχρεωτικής 

αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας που έχει βαθμό όχι 

ανώτερο του λοχία και ο οποίος συμπληρώνει το 

πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του μεταξύ της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2011 και της 10ης Μαρτίου 2013, και των δύο 

ημερομηνιών περιλαμβανομένων, είναι η ηλικία των 

πενήντα εννέα ετών.». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 27 του 

βασικού νόμου. 

69(Ι) του 2005. 

6. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού 

της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά 

της ακόλουθης επιφύλαξης: 

   

           «Νοείται ότι το αρμόδιο όργανο εγκρίνει υποχρεωτικά 

την αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση η οποία υποβάλλεται 

από μέλος της Αστυνομίας που υπηρετεί κατά την 10η 

Μαρτίου 2010 και το οποίο υποβάλλει την αίτηση με την 

συμπλήρωση του εξηκοστού έτους της ηλικίας του, 

προκειμένου για μέλος της Αστυνομίας που έχει βαθμό 

υπαστυνόμου ή ανώτερο αυτού, ή, προκειμένου για μέλος 

της Αστυνομίας που έχει βαθμό όχι ανώτερο του λοχία, με 

τη συμπλήρωση του πεντηκοστού πέμπτου έτους της 

ηλικίας του ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο.». 
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