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Ο π ερί Εκλογή  Μελών τη  Βουλή  των Αντιπ ροσώπων (Τροπ οπ οιητικό ) (Αρ. 5) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημο-
σίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπ ριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  87(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ 

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Εκλογή  Μελών τη  

Βουλή  των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικό ) (Αρ. 5) Νόμο  του 

2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  περί Εκλογή  Μελών τη  

Βουλή  των Αντιπροσώπων Νόμου  του 1979 μέχρι (Αρ. 4) του 

2011 (που στο εξή  θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο 

βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί 

Εκλογή  Μελών τη  Βουλή  των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 

έω  (Αρ. 5) του 2011. 

Συνοπτικό  

τίτλο . 

72 του 1979 

73 του 1980 

16 του 1981 

124 του 1985 

164 του 1985 

297 του 1987 

107(1) του 1992 

71(1) του 1995 
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11(1) του 1996 

118(1) του 1996 

101(1) του 1997 

45(1) του 2001 

56(1) του 2001 

209(1) του 2002 

226(1) του 2002 

3(1) του 2003 

7(1) του 2009 

31(1) του 2011 

36(f) του 2011 

58(f) του 2011 

?5(Ι) του 2011. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το εδάφιο (6) του άρθρου 27 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση σ' αυτό του αριθμού «5.00» (δεύτερη γραμμή), 

με τον αριθμό «6.30». 



Ε.Ε. Παρ. i{!) 
Αρ. 4283, 6.5.2011 

735 Ν. 88{1)/2011 

Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικέ  Αρχέ ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Λημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  88(1) του 2011 

Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ} 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Οι παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Συντάξεων Κρατικών 
Αξιωματούχων (Γενικέ  Αρχέ ) Νόμο  του 2011. 

Ερμηνεία. 

49 του 1980 
46 του 1983 

170 του 1986 
130 του 1988 

13τοΐ) 1989 
136 του 1990 
37 του 1991 

63(5) του 1993 
390) του 1996 
47(Ι)του 1996 

111<l) TOU 2002 
112(1) του 2005. 

97(1) του 1997 
3(Ι)του 1998 
77(5) του 199 

141(1) του 2001 
690) του 2005 
370) του 2010 

940) του 2010. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτό  αν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια: 

«Αξιωματούχο » σημαίνει πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει ή ανέλαβε 
οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση-

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία-

«διορισμό » σημαίνει διορισμό ή εκλογή σε οποιοδήποτε λειτούργημα 
ή αξίωμα ή θέση ' 

«ελαττωμένη σύνταξη» έχει την έννοια που αποδίδεται από τον περί 
Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι τη  Δημοκρατία ) Νόμο, όπω  
αυτό  εκάστοτε τροποποιείται' 

«Η περί Συντάξεων Νομοθεσία» σημαίνει τον περί Συντάξεων Νόμο, 
όπω  αυτό  εκάστοτε τροποποιείται-

«λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση» σημαίνει οποιοδήποτε λειτούργημα ή 
αξίωμα ή θέση για τα οποία ο μισθό  ή η αντιμισθία ή η αποζημίωση 
ή η χορηγία καταβάλλεται από τη Δημοκρατία ή από νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, και περιλαμβάνει 
τον Πρόεδρο τη  Δημοκρατία , τον Πρόεδρο τη  Βουλή  των 
Αντιπροσώπων, το Γενικό Εισαγγελέα τη  Δημοκρατία , το Βοηθό 
Γενικό Εισαγγελέα τη  Δημοκρατία , τον Πρόεδρο του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, το Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το Γενικό 
Ελεγκτή, το Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, το Διοικητή τη  Κεντρική  
Τράπεζα  τη  Κύπρου, το Γενικό Λογιστή, το Βοηθό Γενικό Λογιστή, 
το Βουλευτή, τον Υπουργό, τη σύμβαση εργοδότηση  για αγορά 
υπηρεσιών σε κυβερνητική υπηρεσία, τη θέση Επ ιτρόπου ή Εφόρου 
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ή Προέδρου και Μελών Αρχή  ή άλλου Σώματο  ή άλλου 
Αξιωματούχου, του οπ οίου το λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση 
π ροβλέπ εται ή καθιδρύεται δυνάμει του Συντάγματο  ή οπ οιουδήπ οτε 
νόμου τη  Δημοκρατία ' 

«π ρόσθετη υπ ηρεσία» σημαίνει π λασματική υπ ηρεσία π ου 
π ροστίθεται στη συντάξιμη υπ ηρεσία στι  π εριπ τώσει  ανάληψη  
δημόσιου λειτουργήματο  ή αξιώματο  ή θέση  ή σε οπ οιεσδήπ οτε 
άλλε  π εριπ τώσει 1 

«σύνταξη» σημαίνει σύνταξη π ου καταβάλλεται δυνάμει 
οπ οιουδήπ οτε νόμου ή κανονισμών ή συμβάσεων απ ασχόληση  ή 
διοικητικών ρυθμίσεων ή π ρακτικών αλλά δεν π εριλαμβάνει τη 
σύνταξη π ου καταβάλλεται απ ό το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 

Νοείται ότι για του  σκοπ ού  τη  π αραγράφου (α) του άρθρου 
3, σύνταξη π εριλαμβάνει και τη σύνταξη π ου καταβάλλεται απ ό 
ευρωπ αϊκά όργανα ή ευρωπ αϊκού  οργανισμού  ή διεθνεί  
οργανισμού  σε κύπ ριου  π ολίτε  π ου υπ ηρέτησαν στα εν λόγω 
όργανα ή οργανισμού  ω  απ οτέλεσμα τη  θητεία  ή τη  υπ ηρεσία  
του  στα εν λόγω όργανα ή οργανισμού . 

«συντάξιμε  απ ολαβέ » σημαίνει τι  συντάξιμε  απ ολαβέ  όπω  
αυτέ  καθορίζονται στην οικεία για κάθε π ερίπ τωση νομοθεσία ή 
κανονισμού  ή συμβάσει _απασχόλη_ση „_4 διοικΐ)υ.κέ  ρυθμίσει  ή 
π ρακτικέ -

«συντάξιμη υπ ηρεσία» σημαίνει την υπ ηρεσία π ου λαμβάνεται υπ όψη 
για υπ ολογισμό σύνταξη  ή φιλοδωρήματο  ή άλλων ωφελημάτων. 
Για τον υπ ολογισμό τη  ολική  συντάξιμη  υπ ηρεσία  υπ αλλήλου, 
χρονική π ερίοδο  μέχρι δεκαπ έντε ημερών αγνοείται και π άνω απ ό 
δεκαπ έντε ημέρε  λογίζεται ω  μήνα -

«συνταξιούχο » σημαίνει π ρόσωπ ο, στο οπ οίο χορηγήθηκε σύνταξη 
λόγω υπ ηρεσία  του σε οπ οιοδήπ οτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση1 

«Σχέδιο Συντάξεων Όμοιο με το Κυβερνητικό» σημαίνει σχέδιο 
συντάξεων, οι διατάξει  του οπ οίου είναι όμοιε  με τι  διατάξει  του 
π ερί Συντάξεων Νομού-

«υπηρεσία» σημαίνει υπ ηρεσία σε οπ οιοδήπ οτε λειτούργημα ή 
αξίωμα ή θέση1 

«ωφέλημα» ή «ωφελήματα» σημαίνει σύνταξη ή σύνταξη και εφάπ αξ 
π οσό ή φιλοδώρημα" 

Γενιι<έζ 3. Ανεξάρτητα απ ό τι  διατάξει  οπ οιουδήπ οτε οικείου νόμου, ή 
αρχε * άλλου γενικού νόμου ή κανονισμών ή συμβάσεων απ ασχόληση  ή 

διοικητικών ρυθμίσεων ή π ρακτικών π ου καθορίζουν του  κανόνε  καταβολή  
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, κατά τον υπ ολογισμό και την καταβολή 
τέτοιων ωφελημάτων εφαρμόζονται οι ακόλουθε  γενικέ  αρχέ : 
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Υπολογισμό  
σύνταξη  σε 
περίπ τωση 
υπηρεσία  σε 
περισσότερα 
ίου ενό  
Λειτουργήματα 
αξιώματα ή 
Θέσει . 

1 του 1990 
71 του 1991 

211 του 1991 
27(1} τσυ 1994 
83(|) του 1995 
60{|)τσυ 1996 

109(1) του 1996 
69(J) του 2000 

156{Ι) τσυ 2000 
4(1) του 2001 

94(1) του 2003 
128(1) του 2003 
183(1) του 2003 
31(1) του 2004 

218(1) του 2004 
68(1) τσυ 2005 
79(1) του 2005 

105(1) του 2005 
96(1) του 2006 

107(f) του 2008 
137(1) του 2009. 

67 του 1978 
53 του 1979 
4 του 1985 

100 του 1985 
168 του 1986 
65 του 1987 

129 του 1987 
157 του 1987 
162 του 1987 
179 του 1987 
180 του 1987 
245 του 1987 

76 του 1988 
107 του 1988 
234 του 1988 
105 του 1990 
135 του 1991 
151 του 1991 
251 του 1991 

12(1) του 1992 
50(1) του 1992 
78(|) του 1992 
80(1) του 1992 
81(1) του 1992 

116{Ι) του 1992 
40(1) του 1993 
41(1) του 1993 
46(1) του 1993 

8(1) του 1994 
37(1) του 1994 
26(1) του 1995 
72(f) του 1995 
25(1) του 1996 
43(1) του 1996 

(α) Σε περίπτωση που αξιωματούχο  δικαιούται στην καταβολή 
περισσοτέρων τη  μια  σύνταξη  λόγω τη  υπηρεσία  του σε 
λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση, το σύνολο των συντάξεων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ των υψηλότερων συντάξιμων 
απολαβών για οποιοδήποτε εξ αυτών: 

Νοείται ότι για του  σκοπού  τη  παρούσα  
παραγράφου «αξιωματούχο » σημαίνει πρόσωπο, το οποίο 
αναλαμβάνει ή ανέλαβε οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή 
θέση αλλά παρά τι  διατάξει  του άρθρου 2 δεν 
περιλαμβάνει λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση με βάση τον περί 
Δημόσια  Υπηρεσία  Νόμο, τον περί Δημόσια  Εκπαιδευτική  
Υπηρεσία  Νόμο, τον περί Στρατού τη  Δημοκρατία  Νόμο, τον 
περί Εθνική  Φρουρά  Νόμο, τον περί Αστυνομία  Νόμο, όπω  
αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ή με βάση 
νόμο με τον οποίο καθιδρύεται ή λειτουργεί νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου, αλλά περιλαμβάνει λειτούργημα ή αξίωμα ή 
θέση στην οποία διορίζεται ή εκλέγεται πολίτη  τη  
Δημοκρατία  με υπόδειξη ή με πρόταση ή κατόπ ιν συναίνεση  
τη  Δημοκρατία  σε ευρωπαϊκά όργανα η ευρωπαϊκού  
οργανισμού  ή σε διεθνεί  οργανισμού , ή θέση 
Ευρωβουλευτή: 
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110(1) του 1996 
42(Ι)του 1997 
88(Ι)ταυ 1997 

5(1} του 1998 
23(Ι)του 1998 
46(Ι)του 1998 
57(Ι)του 1998 
79(Ι)του 1998 
12(1) του 1999 
30{Ι)του 1999 
44(1) του 1999 
84(Ι)του 1999 

157(1) του 1999 
31(1) του 2000 
48(1) του 2000 
83(1) του 2000 

131(1) του 2000 
13(1) του 2001. 

33 του 1990 
103 του 1991 

25(1) του 1992 
7(1) του 1995 

14(1) του 1995 
92(Ι)του 1997 
85(1) του 2000 

143(1) του 2000 
17(1) του 2002 
89(1) του 2002 
91(1) του 2002 
61(1) του 2003 
55(1) του 2005 
82(ί) του 2006. 

19(1) του 2011, 

73(1) του 2004 
94(1) του 2005 
28(1) του 2006 
73(1) του 2006 

153(1) του 2006 
93(Ι).του 2008 
36(1) του 2010. 

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση π ου αξιωματούχο  
δικαιούται στην καταβολή περισσοτέρων τη  μια  σύνταξη  
λόγω τη  υπηρεσία  του σε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση 
εφόσον γίνεται πρόβλεψη στον οικείο νόμο για τον υπολογισμό 
των συντάξεων, ώστε αυτέ  είτε να μη συντρέχουν, είτε να 
συντρέχουν υπό προϋποθέσει , δεν τυγχάνει εφαρμογή  η 
παρούσα παράγραφο , αλλά οι σχετικέ  διατάξει  του οικείου 
νόμου: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση που το σύνολο 
των συντάξεων είναι κατώτερο του ήμισυ των αντίστοιχων 
εκάστοτε σε ισχύ υψηλότερων συντάξιμων απολαβών 
αξιωματούχου για το αντίστοιχο αξίωμα ή λειτούργημα ή θέση με 
τι  ψηλότερε  απολαβέ , οι διατάξει  τη  παρούσα  
παραγράφου δεν εφαρμόζονται: 
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Αναστολή 
καταβολή  
σύνταξη . 

Συντάξιμη 
υπηρεσία. 

Κατάργηση 
δικαιώματο  
επ ιλογή  μεταξύ 
σύνταξη  μόνον ή 
ελαττωμένη  
σύνταξη  και 
εφάπαξ ποσού. 

Εξόφληση χρεών 
προ  τη 
Δημοκρατία. 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο υπολογισμό  του εφάπαξ 
ποσού ή φιλοδωρήματο  γίνεται με βάση τι  διατάξει  του 
οικείου για κάθε περίπτωση νόμου ή κανονισμού κατά την 
ημερομηνία αποχώρηση  από κάθε αξίωμα ή λειτούργημα ή 
θέση. 

(β) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  τη  παραγράφου (α), σε 
περίπτωση που αξιωματούχο  ή συνταξιούχο  ανέλαβε ή 
αναλαμβάνει οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση, η 
σύνταξη που θα καταβάλλεται ή καταβάλλεται σ' αυτόν 
αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία ή υπηρεσία του στο 
λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο μηνιαίο  μισθό  ή 
αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία, είναι χαμηλότερο  τη  
μηνιαία  σύνταξη  κατά την ημερομηνία τη  αφυπηρέτησή  του, 
καταβάλλεται σ' αυτόν τόσο μέρο  τη  σύνταξη  το οποίο 
προστιθέμενο στο μισθό, τον εξισώνει με το ποσό τη  μηνιαία  
σύνταξη : 

Νοείται περαιτέρω ότι η καταβολή τη  σύνταξη  
επαναρχίζει μετά τον τερματισμό τη  θητεία  ή υπηρεσία  του, 
σύμφωνα με τι  διατάξει  του οικείου νόμου, στο ύψο  που αυτή 
θα ευρίσκετο αν δεν είχε ανασταλεί. 

(γ) Για σκοπού  υπολογισμού τη  σύνταξη  και του εφάπαξ ποσού 
ή του φιλοδωρήματο  αξιωματούχου π ου αναλαμβάνει 
οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση μετά τη ψήφιση του 
παρόντο  Νόμου δε λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε πρόσθετη 
υπηρεσία-

(δ) Όπου παρέχεται δικαίωμα επ ιλογή  μεταξύ καταβολή  
σύνταξη  μόνον ή ελαττωμένη  σύνταξη  και εφάπαξ ποσού, 
αυτό καταργείται και ο αξιωματούχο  λαμβάνει σύνταξη 
(αντίστοιχη τη  ελαττωμένη ) και εφάπαξ ποσό, νοουμένου ότι 
με βάση την οικεία νομοθεσία διασφαλίζει δικαίωμα καταβολή  
τέτοιων ωφελημάτων. 

(ε) Χρέη προ  τη Δημοκρατία εξοφλούνται με αποκοπή από το 
δικαιούμενο φιλοδώρημα κατά την αποχώρηση από κάθε 
λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση και, σε περίπ τωση που αυτό δεν 
επαρκεί, με δόσει  από τη μηνιαία σύνταξη π ου καταβάλλεται 
από την ημερομηνία αποχώρηση , όπω  αυτέ  καθορίζονται 
από το Γενικό Λογιστή. 
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(στ) Για σκοπού  καταβολή  τη  προβλεπόμενη  στον παρόντα 
Νόμο σύνταξη , υπουργό  και βουλευτή  καθ' όλη τη διάρκεια 
τη  θητεία  του υποχρεούται να καταβάλλει ω  εισφορά στο 
Πάγιο Ταμείο τη  Δημοκρατία  ποσοστό ύψου  6.8% επ ί των 
μηνιαίων του απολαβών. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  
Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.moi.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα τη  Επ ίοημη  Εφημερίδα  πωλούνται προ  € 1,71 το καθένα 
Ετήοία ουνδρομή: €68,00 

Υποχρέωση 
εισφορά  για 
σκοπού  
καταβολή  
σύνταξη . 


