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ΟΙ ΠΔΡΙ ΤΝΣΑΞΔΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΥΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 1983 ΜΔΥΡΙ 2013 

 
___________________ 

 
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 

 

 
 
 
 

  1. πλνπηηθφο ηίηινο. 

ΜΔΡΟ Ι - ΔΡΜΗΝΔΙΑ 

  2. Δξκελεία. 

ΜΔΡΟ ΙΙ – ΥΔΓΙΟΝ ΚΑΙ ΜΔΛΗ ΑΤΣΟΤ 

  3. Ίδξπζε θαη επσλπκία ηνπ ρεδίνπ θαη κέιε απηνχ. 

ΜΔΡΟ ΙΙΙ – ΤΝΣΑΞΙΜΟ ΜΙΘΟ 

  4. πληάμηκνο κηζζφο. 

ΜΔΡΟ ΙV – ΤΝΣΑΞΙΜΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

  5. πληάμηκε ππεξεζία. 

ΜΔΡΟ V – ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

  6. Αλαγλψξηζε πξνεγνχκελεο ππεξεζίαο. 

  6Α. Τπνρξεψζεηο αμησκαηνχρνπ ν νπνίνο επαλεθιέγεηαη ή επαλαδηνξίδεηαη. 

ΜΔΡΟ VΙ – ΩΦΔΛΗΜΑΣΑ 

  7. πληειεζηήο ζχληαμεο θαη εθάπαμ πνζφ. 

ΜΔΡΟ VΙΙ – ΤΝΣΑΞΔΙ Δ ΥΗΡΔ ΚΑΙ ΣΔΚΝΑ 

  8. πληάμεηο ζε ρήξεο θαη ηέθλα. 

ΜΔΡΟ VΙΙΙ – ΙΓΡΤΗ ΣΑΜΔΙΟΤ 

  9. Ίδξπζε Σακείνπ πληάμεσλ. 

10. Κεθάιαηα ηνπ Σακείνπ. 

11. Γηαρεηξηζηέο ηνπ Σακείνπ. 

11 Α. Γεληθή πλέιεπζε. 

12. Δπελδχζεηο ηνπ Σακείνπ. 

14. Κίλεζε ινγαξηαζκψλ παξά ηξαπέδαηο. 

15. Σήξεζε ηνπ Σακείνπ Λνγαξηαζκψλ. 

16Α. Παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζηα κέιε, ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη ζηνλ Έθνξν. 

16Β. Σήξεζε βηβιίσλ. 

17. Έιεγρνο ινγαξηαζκψλ ηνπ Σακείνπ. 

18. Αλαινγηζηηθή εθηίκεζε ηνπ Σακείνπ. 

19. Γαπάλεο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. 

20. Γηάιπζε ηνπ Σακείνπ. 
ΜΔΡΟ ΙΥ – ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

21. Δπηθχιαμε εμνπζηψλ. 

22. Δηδηθέο δηαηάμεηο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκσλ, ζε    
νξηζκέλνπο ππαιιήινπο θαη ζπληαμηνχρνπο. 

23. Απμήζεηο ζηηο ζπληάμεηο ρήξσλ θαη ηέθλσλ. 

24. Καηαβνιή σθειεκάησλ ζε αμησκαηνχρνπο. 

25. Απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ. 

26. Φνξνιφγεζε εθάπαμ πνζνχ ή θηινδσξήκαηνο πνπ θεξδίδεηαη κε ππεξεζία απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά. 

27. Έλαξμε ηζρχνο ησλ Καλνληζκψλ ηεο ΚΓΠ 213/92 εκ. 24.12.93. 

28. Έλαξμε ηζρχνο ησλ Καλνληζκψλ. 

29. Καηαξγήζεηο. 

13. Πιεξσκέο ηνπ Σακείνπ θαη ηερληθά απνζεκαηηθά ηνπ ρεδίνπ. 
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Κ.Γ.Π. 360/2014 

Αξηζκόο 360 

Οη πεξί Σπληάμεωλ Υπαιιήιωλ ηεο Αξρήο Τειεπηθνηλωληώλ Κύπξνπ Καλνληζκνί ηνπ  2014, νη νπνίνη 
εθδόζεθαλ από ηελ Αξρή Τειεπηθνηλωληώλ Κύπξνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ πεξί Υπεξεζίαο 
Τειεπηθνηλωληώλ Νόκνπ, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ηωλ 
Αληηπξνζώπωλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθωλα 
κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεωο ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ ηωλ Καλνληζκώλ πνπ 
Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπωο  ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 
1990 κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010). 

 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1960 ΔΩ 2011 
_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42 
 

20 ηνπ 1960   
34 ηνπ 1962 
25 ηνπ 1963 
54 ηνπ 1977 
98 ηνπ 1988 
21 ηνπ 1989 

39(Ι) ηνπ 1995 
20(Ι) ηνπ 1998 

159(Ι) ηνπ 2000 
149(Ι) ηνπ 2001 

13(Ι) ηνπ 2002 
7(Ι) ηνπ 2004 

164(Ι) ηνπ 2004 
51(Ι) ηνπ 2006 

117(Ι) ηνπ 2006 
151(Ι) ηνπ 2011. 

 

Η Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξαρσξνχληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ πεξί Τπεξεζίαο Σειεπηθνηλσληψλ Νφκνπ εθδίδεη κε ηελ έγθξηζε 
ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο. 

πλνπηηθφο  1. Οη παξφληεο    Καλνληζκνί   ζα    αλαθέξνληαη    σο   νη   πεξί πληάμεσλ Τπαιιήισλ ηεο 
Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ Καλνληζκνί ηνπ  2014.  ηίηινο. 

 
 

ΜΔΡΟ Ι - ΔΡΜΗΝΔΙΑ 
 
 

Δξκελεία. 2. Δηο ηνπο παξφληαο Καλνληζκνχο,  εθηφο εάλ εθ ηνπ θεηκέλνπ πξνθχπηε δηάθνξνο έλλνηα: 
  

 «Αλαινγηζηηθή κείσζε» ζεκαίλεη ηε κείσζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ππαιιήινπ 
ζε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο πξφσξεο αθππεξέηεζεο, έηζη ψζηε ηα σθειήκαηα απηά λα είλαη 
αλαινγηζηηθά ηζνδχλακα κε απηά πνπ ζα ιάκβαλε ζε πεξίπησζε αθππεξέηεζήο ηνπ κε ηε 
ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο· 
 

 

 «Αλαινγηζηηθή κεηαηξνπή» ζεκαίλεη ηε  κεηαηξνπή  ηνπ εθάπαμ πνζνχ ζε ζηαζεξφ κεληαίν 
πνζφ, θαηά ηελ εκεξνκελία αθππεξέηεζεο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο 
θαηά ηελ εκεξνκελία απηή· 

 
  «Αμησκαηνχρνο»  έρεη   ηελ   έλλνηα   πνπ απνδίδεηαη ζε απηφλ απφ ηνπο πεξί πληάμεσλ 

Κξαηηθψλ Αμησκαηνχρσλ (Γεληθέο Αξρέο) Νφκνπο ηνπ 2011 έσο (Αξ.2) ηνπ 2012· 
 

88(Ι) ηνπ 2011 
136(Ι) ηνπ 2012 
182(Ι) ηνπ 2012 

154(Ι) ηνπ 2013. 
 «Απνθνπέο» ζεκαίλεη απνθνπέο απφ ην κηζζφ ηνπ θάζε ππαιιήινπ θαηά ηα νξηδφκελα  

ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο· 
 

 

 «Αξρή» ζεκαίλεη ηελ Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ· 
 
«Αξρηθαί εηζθνξαί» ζεκαίλεη ηαο  γελνκέλαο  εηζθνξάο   ή  ηαο εηζθνξάο, δηά ηαο νπνίαο 
εγέλνλην δηεπζεηήζεηο πξνο θαηαβνιήλ ησλ, σο νξίδεηαη εηο ηελ ππνπαξάγξαθνλ (α) ηεο 
παξαγξάθνπ (7) ηνπ Καλνληζκνχ 8· 
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  «Αζζέλεηα» ζεκαίλεη ζσκαηηθήλ ή πλεπκαηηθήλ αληθαλφηεηα  ή  
 θπζηθήλ αδπλακίαλ, ε νπνία, θαηά ηελ γλψκελ ηαηξηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ 

ρεδίνπ ή ηαηξηθνχ πκβνπιίνπ ζπγθξνηνπκέλνπ βάζεη ησλ Γεληθψλ 
Καλνληζκψλ Πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο, θσιχεη, άιισο ή πξνζσξηλψο, 
ην ππ’ αλαθνξάλ πξφζσπνλ απφ ηνπ λα θέξε εηο πέξαο νηαδήπνηε 
θαζήθνληα ηα νπνία ινγηθψο ε Αξρή δπλαηφλ λα ηνπ αλαζέζε, 
ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ησλ θαζεθφλησλ ηα νπνία εμεηέιεη ακέζσο 
πξηλ πεξηέιζε εηο ηελ ηνηαχηελ αληθαλφηεηα ή αδπλακίαλ· 
 

  «Αζθαιηζηέεο απνδνρέο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ  
114(Ι) ηνπ 2010 
126(Ι) ηνπ 2010 

2(Ι) ηνπ 2012 
37(Ι) ηνπ 2012 

170(Ι) ηνπ 2012 
193(Ι) ηνπ 2012. 

φξν απφ ηνλ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκν· 
 

 
 

  «Αθππεξέηεζηο»   ζεκαίλεη    ηνλ    ηεξκαηηζκφλ    ηεο     φιεο  
 απαζρνιήζεσο εηο ηελ ππεξεζίαλ ηεο Αξρήο θαηά ή πξν ή  κεηά ηελ 

ζπκπιήξσζηλ ηνπ ζπλήζνπο δηά ηελ αθππεξέηεζηλ νξίνπ ειηθίαο, θαη 
«αθππεξεηεί» θαη «αθππεξέηεζελ» έρνπλ αλάινγνλ έλλνηαλ· 
 

Κεθ. 302.   «Βαζηθφο Νφκνο» ζεκαίλεη  ηνλ  πεξί Τπεξεζίαο 
Σειεπηθνηλσληψλ  Νφκν· 

20 ηνπ 1960   
34 ηνπ 1962 
25 ηνπ 1963 
54 ηνπ 1977 
98 ηνπ 1988 
21 ηνπ 1989 

39(Ι) ηνπ 1995 
20(Ι) ηνπ 1998 

159(Ι) ηνπ 2000 
149(Ι) ηνπ 2001 

13(Ι) ηνπ 2002 
136(Ι) ηνπ 2002 

7(Ι) ηνπ 2004 
164(Ι) ηνπ 2004 

51(Ι) ηνπ 2006 
117(Ι) ηνπ 2006. 

 

 

  «Γεληθνί Καλνληζκνί Πξνζσπηθνχ  ηεο  Αξρήο»  ζεκαίλεη  ηνπο  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
Μέξνο Ι: 
26.7.1982 
8.11.1985 
6.12.1985 
10.4.1988 
27.10.1988 
21.4.1989 
15.6.1990 
13.7.1990 
21.12.1990 
25.11.2005 
12.2.2006 
24.6.2006. 

εθάζηνηε ηζρχνληεο πεξί Πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ 
Κχπξνπ Γεληθνχο Καλνληζκνχο· 

 
 
 

  «Γεκνθξαηία» ζεκαίλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία· 
 

  «Γεκφζηα Τπεξεζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν  
1 ηνπ 1990 απηφ απφ ηνπο πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπο θαη πεξηιακβάλεη ην 
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71 ηνπ 1991 
211 ηνπ 1991 

27(Ι) ηνπ 1994 
83(Ι) ηνπ 1995 
60(Ι) ηνπ 1996 

109(Ι) ηνπ 1996 
69(Ι) ηνπ 2000 

156(Ι) ηνπ 2000 
4(Ι) ηνπ 2001 

94(Ι) ηνπ 2003 
128(Ι) ηνπ 2003 
183(Ι) ηνπ 2003 

31(Ι) ηνπ 2004 
218(Ι) ηνπ 2004 

68(Ι) ηνπ 2005 
79(Ι) ηνπ 2005 

105(Ι) ηνπ 2005 
96(Ι) ηνπ 2006 

107(Ι) ηνπ 2008 
137(Ι) ηνπ 2009 
194(Ι) ηνπ 2011 

78(Ι) ηνπ 2013 
7(Ι) ηνπ 2014. 

Γεληθφ Διεγθηή, ην Βνεζφ Γεληθφ Διεγθηή, ην Γεληθφ Λνγηζηή θαη ην 
Βνεζφ Γεληθφ Λνγηζηή· 

 
 

  «Γηάηαγκα πεξί  Σηκαξηζκηθήο   Απμήζεσο    ησλ   πληάμεσλ»  
 ζεκαίλεη ην δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίνλ θαζνξίδεη 

εθάζηνηε ην χςνο ηεο ζπλεπεία ηεο δηαθπκάλζεσο ηνπ Σηκαξηζκηθνχ 
Γείθηνπ απμήζεσο εηο ηαο ζπληάμεηο ηαο θαηαβαιινκέλαο εηο ηνπο 
ζπληαμηνχρνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο· 

 
  «Γηαρεηξηζηέο» ζεκαίλεη  ηνπο  Γηαρεηξηζηέο  ηνπ   Σακείνπ πνπ 
 δηνξίδνληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 11 θαη, νη νπνίνη 

ζπλζέηνπλ ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή· 
 

  «Γηαρεηξηζηηθή       Δπηηξνπή»      ζεκαίλεη    ηε    Γηαρεηξηζηηθή 
 Δπηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 11 

θαη έρεη ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ηνπ Σακείνπ ζχκθσλα κε ηνπο 
παξφληεο Καλνληζκνχο θαη ην Νφκν, ε νπνία εθηείλεηαη ζε φια ηα 
δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Σακείν, ηε δηνίθεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή 
ηνπ δηαρείξηζε, άκεζα ή έκκεζα, ηφζν έλαληη ησλ Μειψλ, φζν θαη 
έλαληη ηξίησλ· 
 

  «Δηζθνξεχο» ζεκαίλεη κέινο ηνπ  ρεδίνπ ην νπνίνλ θαηά  ηνλ 
 νπζηψδε ρξφλνλ εηζθέξεη εθ ηνπ κηζζνχ ηνπ ή εγέλνλην δηεπζεηήζεηο λα 

εηζθέξε δηά ηελ παξνρήλ ζπληάμεσο Υεξψλ θαη Σέθλσλ· 
 

  «Διεγθηήο»   έρεη ηελ  έλλνηα   πνπ   απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ  
     Κεθ. 113. 

19 ηνπ 1963 
21 ηνπ 1967 
27 ηνπ 1967 

9 ηνπ 1968 
76 ηνπ 1977 
17 ηνπ 1979 

105 ηνπ 1985 
198 ηνπ 1986 

19 ηνπ 1990 
46(Ι) ηνπ 1992 
96(Ι) ηνπ 1992 
41(Ι) ηνπ 1994 
15(Ι) ηνπ 1995 

απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν· 
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21(Ι) ηνπ 1997 
82(Ι) ηνπ 1999 

149(Ι) ηνπ 1999 
2(Ι) ηνπ 2000 

135(Ι) ηνπ 2000 
151(Ι) ηνπ 2000 

76(Ι) ηνπ 2001 
70(Ι) ηνπ 2003 

167(Ι) ηνπ 2003 
92(Ι) ηνπ 2004 
24(Ι) ηνπ 2005 

129(Ι) ηνπ 2005 
130(Ι) ηνπ 2005 

98(Ι) ηνπ 2006 
124(Ι) ηνπ 2006 

70(Ι) ηνπ 2007 
71(Ι) ηνπ 2007 

131(Ι) ηνπ 2007 
186(Ι) ηνπ 2007 

87(Ι) ηνπ 2008 
41(Ι) ηνπ 2009 
49(Ι) ηνπ 2009 
99(Ι) ηνπ 2009 
42(Ι) ηνπ 2010 
60(Ι) ηνπ 2010 
88(Ι) ηνπ 2010 
53(Ι) ηνπ 2011 

117(Ι) ηνπ 2011 
145(Ι) ηνπ 2011 
157(Ι) ηνπ 2011 
198(Ι) ηνπ 2011 
64 (Ι) ηνπ 2012 
98(Ι) ηνπ 2012 

190(Ι) ηνπ 2012 
203(Ι) ηνπ 2012 

6(Ι) ηνπ 2013 
90(Ι) ηνπ 2013 
74(Ι) ηνπ 2014 

75(Ι) ηνπ 2014. 
 
  «΄Δλνπινη  Γπλάκεηο  ηεο  Γεκνθξαηίαο» ζεκαίλεη  ηελ δπλάκεη  

19(Ι) ηνπ 2011 
128(Ι) ηνπ 2013 
94(Ι) ηνπ 2014. 

ησλ πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νφκσλ ζπζηαζείζαλ Δζληθήλ Φξνπξάλ θαη  
πεξηιακβάλεη πάζαλ άιιελ δχλακηλ ηελ νπνίαλ ην Τπνπξγηθφ 
πκβνχιηνλ ηεο Γεκνθξαηίαο ήζειε θεξχμεη σο έλνπινλ δχλακηλ ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο· 
 

  «Δπξχηεξνο δεκφζηνο   ηνκέαο»   ζεκαίλεη   θάζε   αλεμάξηεηε  
 ππεξεζία ή αξρή ή γξαθείν αλεμάξηεηνπ αμησκαηνχρνπ, θάζε λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή νξγαληζκφ δεκνζίνπ δηθαίνπ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξρψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή νπνηνδήπνηε 
άιιν νξγαληζκφ δεκνζίνπ δηθαίνπ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ 
ηδξχεηαη κε λφκν πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ηα θεθάιαηα ηνπ 
νπνίνπ είηε παξέρνληαη είηε είλαη εγγπεκέλα απφ ηε Γεκνθξαηία· 
 

  «Δπξσπατθή Έλσζε» ζεκαίλεη ην  πκβνχιην,  ην  Δπξσπατθφ 
 Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή 
Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηψλ, ηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή, 
ηνλ Δπξσπαίν Δπφπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, ηελ Δπξσπατθή 
Κεληξηθή Σξάπεδα, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε νξγαληζκφ ή γξαθείν ή 
ζεζκφ ή ππεξεζία εγθαζηδξχζεθε ή ζα εγθαζηδξπζεί ζην κέιινλ, 
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δπλάκεη ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή ηεο πλζήθεο γηα 
ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή  νπνηαζδήπνηε λνκνζεηηθήο 
πξάμεο, ηεο νπνίαο ν θαλνληζκφο γηα ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ 
ππαιιήισλ πεξηιακβάλεη ή ζα πεξηιακβάλεη ηαπηφζεκεο ή αλάινγεο 
δηαηάμεηο κε απηέο ηνπ παξαξηήκαηνο VIII, Άξζξν 11, ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ θαη ΔΤΡΑΣΟΜ) αξηζ. 11 θαη 31/1962· 

 
 

  «Έθνξνο»  ζεκαίλεη  δεκφζην    ππάιιειν   πνπ ππεξεηεί ζην 
 Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ηνλ νπνίν ν 

Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ νξίδεη σο Έθνξν 
Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ γηα ζθνπνχο ηνπ 
Νφκνπ· 

 
  «Ηκεξνκελία   ηδξχζεσο   ηνπ   ρεδίνπ»   ζεκαίλεη   ηελ    1ελ  
 Ιαλνπαξίνπ,1982· 

 
  «Θέζε»  ζεκαίλεη κφληκε ζέζε ζηελ Αξρή,  ηελ νπνία  

θαηέρνπλ νη  κφληκνη ππάιιεινη
.
 

 
 

  «Ιαηξηθφο  χκβνπινο   ηνπ   ρεδίνπ»    ζεκαίλεη   νηνλδήπνηε  
 δεφλησο εγγεγξακκέλνλ ηαηξφλ, ν νπνίνο δηνξίδεηαη ππφ ησλ 

Γηαρεηξηζηψλ δηά ζθνπνχο ηνπ ρεδίνπ· 
 

  «Ιαηξνζπκβνχιηνλ»    ζεκαίλεη    ην     ηαηξνζπκβνχιηνλ       ην 
 ζπγθξνηνχκελνλ ζπκθψλσο πξνο ηνπο πεξί Πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο 

Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ Γεληθνχο Καλνληζκνχο· 
 

  «Καλνληζκφο   (ΔΚ   θαη  ΔΤΡΑΣΟΜ)   αξηζ.  11  θαη  31/1962»  
 ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο κε ηίηιν «ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΟΚ) αξηζ. 
31 θαη ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΤΡΑΣΟΜ) αξηζ.11, πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ 
θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηαζηάζεσο ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπ 
θαζεζηψηνο πνπ εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο 
Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηνο 
Αηνκηθήο Δλέξγεηαο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηνλ 
Καλνληζκφ (Δ.Δ.ΔΤΡΑΣΟΜ) αξηζ. 1296/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23

εο
 

Γεθεκβξίνπ 2009 θαη φπσο πεξαηηέξσ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη· 
 

  «Καλνληζκνχο» ζεκαίλεη ηνπο Καλνληζκνχο απηνχο· 
 

  «Κξαηηθή  ππεξεζία» ζεκαίλεη ππεξεζία  πνπ   ππάγεηαη   ζηε 
 «Γεκνθξαηία θαη πεξηιακβάλεη ππεξεζία ζε ζέζε ζηε Γεκφζηα 

Τπεξεζία, ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία, ζηηο Έλνπιεο 
Γπλάκεηο ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηηο Γπλάκεηο Αζθαιείαο ηεο Γεκνθξαηίαο, 
ζε νπνηαδήπνηε ζέζε Γηθαζηνχ ζε νπνηνδήπνηε Γηθαζηήξην ηεο 
Γεκνθξαηίαο, ζηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ θαη Βνεζνχ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, ηνπ Γεληθνχ θαη Βνεζνχ Γεληθνχ Διεγθηή ηεο 
Γεκνθξαηίαο, ηνπ Γεληθνχ θαη Βνεζνχ Γεληθνχ Λνγηζηή ηεο 
Γεκνθξαηίαο, θαζψο επίζεο ππεξεζία ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζηελ 
θξαηηθή ππεξεζία αλαθνξηθά κε ηελ νπνία γίλεηαη εηδηθή πξφλνηα κε 
λφκν· 

 

  «Κπβεξλεηηθφ     ζρέδην     ζπληάμεσλ»      ζεκαίλεη       ζρέδην 
97(Ι) ηνπ 1997 

3(Ι) ηνπ 1998 
ζπληάμεσλ ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί 
πληάμεσλ Νφκσλ ηνπ 1997 έσο 2012, φπσο απηνί εθάζηνηε 
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77(Ι) ηνπ 1999 
141(Ι) ηνπ 2001 

69(Ι) ηνπ 2005 
37(Ι) ηνπ 2010 
94(Ι) ηνπ 2010 
31(Ι) ηνπ 2012 

131(Ι) ηνπ 2012. 

ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 
 

  «Λεηηνχξγεκα  ή  αμίσκα   ή   ζέζε»   ζεκαίλεη    νπνηoδήπνηε 
 ιεηηνχξγεκα ή αμίσκα ή ζέζε γηα ηα νπνία ν κηζζφο ή ε αληηκηζζία ή ε 

απνδεκίσζε ή ε ρνξεγία θαηαβάιιεηαη απφ ηε Γεκνθξαηία ή λνκηθφ 
πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή νξγαληζκφ δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαη 
πεξηιακβάλεη ζέζε Δπηηξφπνπ ή Δθφξνπ ή Πξνέδξνπ θαη Μειψλ 
Αξρήο ή άιινπ ψκαηνο ή άιινπ αμησκαηνχρνπ ηνπ νπνίνπ ην 
ιεηηνχξγεκα ή αμίσκα ή ζέζε πξνβιέπεηαη ή θαζηδξχεηαη δπλάκεη 
νπνηνπδήπνηε λφκνπ ηεο Γεκνθξαηίαο· 

 

  «Μέινο» ζεκαίλεη κέινο  ηνπ   ρεδίνπ   φπσο   νξίδεηαη  ζηνλ  
 Καλνληζκφ 3· 

 
  «Μηζζφο»  ζεκαίλεη   ηνλ  εηήζην  κηζζφ  θαη  πεξηιακβάλεη   ην 
 ηηκαξηζκηθφ επίδνκα αιιά δελ πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε άιιν 

επίδνκα· 
 

 
  «Μφληκνη ππάιιεινη» ζεκαίλεη άπαληαο ηνπο ππαιιήινπο ησλ  
 ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα εκθαίλνληαη θαη' έηνο εηο ην κφληκνλ 

Οξγαλφγξακκα ηεο Αξρήο θαη ζεσξνχληαη ππ' απηήο σο κφληκνη 
ζπκθψλσο πξνο ηνπο φξνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο θαη ππφθεηληαη εηο 
απφιπζηλ κφλνλ ζπκθψλσο πξνο απηνχο θαη ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο.  
Δηο ηνλ αλαθεξζέληα φξνλ δελ ππφθεηληαη νη πξνζσξηλνί ππάιιεινη νη 
νπνίνη πιεξψλνληαη κήλα πξνο κήλα, νη εβδνκαδηαίνη ή έθηαθηνη 
ππάιιεινη, αθφκε θαη εάλ ηα νλφκαηά ησλ ή νηνηδήπνηε ηνχησλ 
εκθαίλνληαη εηο ην αλαθεξζέλ Οξγαλφγξακκα. Η κνληκνπνίεζεο ησλ 
ππαιιήισλ ελεξγείηαη ππφ ηεο Αξρήο θαη θνηλνπνηείηαη εηο ηνλ 
ελδηαθεξφκελνλ ππάιιεινλ. 
 

  «Νενεηζεξρφκελνο ππάιιεινο»  ζεκαίλεη     ππάιιειν     πνπ  
 δηνξίζηεθε ή δηνξίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζε ζέζε θαηά ή κεηά ηελ 1

ε
 

Οθησβξίνπ 2011 θαη δελ είρε ππεξεηήζεη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε πξηλ 
ηελ εκεξνκελία απηή· 
 

208(Ι) ηνπ 2012.  «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ  πεξί ηεο Ίδξπζεο, ησλ Γξαζηεξηνηήησλ  
 
 

θαη Δπνπηείαο ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ 
Παξνρψλ Νφκν ηνπ 2012· 
 

  «Νφκνο   πεξί   απμήζεσο   ζπληάμεσλ» ζεκαίλεη νηνλδήπνηε  
 Νφκνλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ν νπνίνο πξνλνεί πεξί απμήζεσο 

εηο ηαο ζπληάμεηο ηαο θαηαβαιινκέλαο εηο ηνπο ζπληαμηνχρνπο 
Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο· 
 

  «Ο Γξακκαηεχο»  ζεκαίλεη   ηνλ  Γξακκαηέα ηνπ Σακείνπ·θαηά 
 ηνλ νπζηψδε ρξφλνλ θαη πεξηιακβάλεη νηνλδήπνηε πξφζσπνλ πνπ 

αλαιακβάλεη λα αζθή ηα θαζήθνληα ηνπ Γξακκαηέσο θαζ’ νηνλδήπνηε 
ρξφλνλ· 
 

  Οη ιέμεηο ζηνλ  εληθφ  ζα  εξκελεχνληαη  φηη πεξηιακβάλνπλ θαη  
 ηηο ιέμεηο ζηνλ πιεζπληηθφ θαη νη ιέμεηο ζηνλ πιεζπληηθφ ζα 

1391



 

εξκελεχνληαη φηη πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ιέμεηο ζηνλ εληθφ· 
 

  «Οξγαληζκφο»    ζεκαίλεη    νπνηνδήπνηε    λνκηθφ   πξφζσπν  
 δεκνζίνπ δηθαίνπ ή άιιν νξγαληζκφ δεκνζίνπ δηθαίνπ ρσξίο λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα πνπ ηδξχζεθε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ κε εηδηθφ 
λφκν ηνπ νπνίνπ ηα θεθάιαηα είηε παξέρνληαη είηε είλαη εγγπεκέλα απφ 
ηε Γεκνθξαηία θαη πεξηιακβάλεη ηελ Αξρή Ηιεθηξηζκνχ Κχπξνπ, ην 
Ραδηνθσληθφ ΄Ιδξχκα Κχπξνπ θαη νπνηαδήπνηε αξρή ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο· 

 

  «Πεξηνδηθαί εηζθνξαί» ζεκαίλεη ηαο εηζθνξάο  δηά  Υήξαο   θαη 
 Σέθλα,  σο νξίδνληαη εηο ηελ παξάγξαθνλ (6) ηνπ Καλνληζκνχ 8· 

 

  «Πξνθαηαξθηηθαί πεξηνδηθαί εηζθνξαί» ζεκαίλεη ηαο γελνκέλαο  
 ππφ ησλ κειψλ εηζθνξάο πξν ηεο εθδφζεσο ησλ παξφλησλ 

Καλνληζκψλ· 
  

  «χλεζεο  δηά   ηελ   αθππεξέηεζηλ   φξηνλ   ειηθίαο» ζεκαίλεη  
 
 
 
 
216(Ι) ηνπ 2012. 
 
 

ην φξην ειηθίαο, ζην νπνίν αθππεξεηνχλ ππνρξεσηηθά ή δηθαησκαηηθά 
νη ππάιιεινη ηεο Αξρήο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο Γεληθνχο 
Καλνληζκνχο Πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ πεξί πληαμηνδνηηθψλ Ωθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 
Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νφκνπ 
ηνπ 2012, θαη «εκεξνκελία αθππεξεηήζεσο» ζεκαίλεη ηελ πξψηελ 
εκέξαλ ηνπ κελφο, ν νπνίνο έπεηαη ηνπ κελφο θαηά ηνλ νπνίνλ ην 
κέινο ζπκπιεξψλεη ην ζχλεζεο δηά ηελ αθππεξέηεζηλ φξηνλ ειηθίαο· 
 

 

  «πληάμηκε ζέζε» ζεκαίλεη κφληκε ζέζε ζηελ Αξρή· 
 

  «πληάμηκε ππεξεζία» ζεκαίλεη ππεξεζία ε νπνία ιακβάλεηαη 
 ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ζχληαμεο ή θηινδσξήκαηνο ή άιισλ 

σθειεκάησλ δπλάκεη ησλ Καλνληζκψλ· 
 

 

  «πληαμηνχρνο»  ζεκαίλεη  πξφζσπν  ζην   νπνίν ρνξεγήζεθε 
 ζχληαμε δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 

 

  «ρέδην» ζεκαίλεη ην  ρέδην   πληάμεσλ   θαη  Υνξεγεκάησλ 
 πνπ ζεζπίδεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 3· 

 

  «ρέδην  ζπληάμεσλ φκνην κε ην θπβεξλεηηθφ» ζεκαίλεη ζρέδην 
 ζπληάμεσλ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί αλαθνξηθά κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη πξφλνηεο ηνπ νπνίνπ είλαη φκνηεο ή 
αλάινγεο ή αληίζηνηρεο κε ηηο πξφλνηεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζρεδίνπ 
ζπληάμεσλ· 

 

  «Σακείνλ Πξνλνίαο» ζεκαίλεη ην  Σακείνλ ην  νπνίνλ ιεηηνπξγεί 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
Μέξνο Ι. 
31.5.1976 
6.3.1981. 

δπλάκεη ησλ πεξί Τπεξεζίαο Σειεπηθνηλσληψλ (ρέδηνλ Πξνλνίαο δηα 
Υνξεγήκαηα εηο Τπαιιήινπο ηεο Αξρήο) Καλνληζκψλ ηνπ 1976 θαη 
1981 ή νηνπδήπνηε Καλνληζκνχ ηξνπνπνηνχληνο ή αληηθαζηζηψληνο 
απηνχο· 
 

  «Σακείνλ    πληάμεσλ»    ζεκαίλεη    ην    Σακείνλ    ην νπνίνλ  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
Μέξνο Ι. 
31.5.1976 

ιεηηηνπξγεί δπλάκεη ησλ πεξί Τπεξεζίαο Σειεπηθνηλσληψλ (πληάμεηο 
θαη Υνξεγήκαηα εηο Τπαιιήινπο ηεο Αξρήο) Καλνληζκψλ ηνπ 1976 θαη 

1392



 

6.3.1981 
27.5.1983 
21.9.1984 
19.7.1991. 
 

1981 ή νηνπδήπνηε Καλνληζκνχ ηξνπνπνηνχληνο ή αληηθαζηζηνχληνο 
απηνχο· 
 

  «Σηκαξηζκηθφλ  Δπίδνκα»  ζεκαίλεη  ην  επίδνκα,    ην    νπνίνλ  
 θαηαβάιιεηαη εηο ηνπο ππαιιήινπο ηεο Αξρήο θαη ηνπ νπνίνπ ην χςνο 

θαζνξίδεηαη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ ππφ ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο βάζεη ηνπ Σηκαξηζκηθνχ Γείθηνπ· 

 

  «Σηκαξηζκηθφο Γείθηεο» ζεκαίλεη ηνλ εθάζηνηε ελ  ηζρχτ Γείθηελ 
 Σηκψλ Ληαληθήο Πσιήζεσο· 

 

  «Σν Σακείνλ» ζεκαίλεη  ην Σακείνλ  ην  ηδξπφκελνλ δπλάκεη ηνπ  
 Καλνληζκνχ 9· 

 
 

  «Τπεξεζία    άλεπ    εηζθνξψλ»   ζεκαίλεη   ππεξεζίαλ  δηά ηελ  
 νπνίαλ δελ εγέλνλην εηζθνξαί θαη νχηε εγέλνλην δηεπζεηήζεηο δηά 

θαηαβνιήλ εηζθνξψλ· 
 
 

  «Τπεξεζία   εηο   ηελ Αξρήλ»    είλαη    ε  πεξίνδνο    απφ    ηελ  
 εκεξνκελία πνπ ππάιιεινο αξρίδεη λα ιακβάλεη κηζζφ γηα εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ ζηελ Αξρή κέρξη ηελ  εκεξνκελία  πνπ  εγθαηαιείπεη ηελ 
Αξρή θαη πεξηιακβάλεη ηελ ππεξεζία ησλ ππαιιήισλ εηο ηελ Cable 
and Wireless, ρσξίο ηελ αθαίξεζε νπνηαζδήπνηε πεξηφδνπ απνπζίαο 
κε άδεηα ρσξίο απνιαβέο· 

 
 
 

  «Τπεξεζία κεη’ εηζθνξψλ» ζεκαίλεη ππεξεζίαλ δηά ηελ νπνίαλ 
 θαηεβιήζεζαλ πεξηνδηθαί εηζθνξαί ή ππεξεζίαλ δηά ηελ νπνίαλ 

θαηεβιήζεζαλ ή εγέλνλην δηεπζεηήζεηο δηά ηελ θαηαβνιήλ αξρηθψλ 
εηζθνξψλ· 
 

  «Τπνπξγηθφλ     πκβνχιηνλ»     ζεκαίλεη      ην      Τπνπξγηθφλ  
 πκβνχιηνλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο· 

 
  «Ωθέιεκα» ή «Ωθειήκαηα» ζεκαίλεη ζχληαμε  ή ζχληαμε   θαη  
 εθάπαμ πνζφ ή θηινδψξεκα· 

 

 
 2Α. Οπνηαδήπνηε    αλαθνξά       ζηηο       ιέμεηο       «ππάιιεινο»,  
 «ζπληαμηνχρνο», «απνζαλψλ», «ρήξα», «ε ζχδπγνο», «ε κήηεξ», 

«εηζθνξεχο», «άξξελ κέινο» εξκελεχεηαη φηη πεξηιακβάλεη «γπλαίθα 
ππάιιειν», «γπλαίθα ζπληαμηνχρνλ», «απνζαλνχζαλ», «ρήξνλ», «ηνλ 
ζχδπγνλ», «ηνλ παηέξα», «γπλαίθα εηζθνξέα», «ζήιπ κέινο» θαη 
νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε ηέθλα εξκελεχεηαη φηη πεξηιακβάλεη θαη ηα 
ηέθλα γπλαίθαο ππαιιήινπ ή γπλαίθαο ζπληαμηνχρνπ». 
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ΜΕΡΟ ΙΙ - ΥΕΔΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΑΤΣΟΤ  
 

 
Ίδξπζε  3. (1) Με ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ζεζπίδεηαη  ρέδην,   
ηνπ ρεδίνπ θαη 
κέιε απηνχ. 

βάζε ηνπ νπνίνπ ην Σακείν ρνξεγεί ζπληάμεηο θαη ρνξεγήκαηα ζηνπο 
ππαιιήινπο ηεο Αξρήο, ε επνπηεία ηνπ νπνίνπ αζθείηαη απφ ηνλ 
Έθνξν ζχκθσλα κε ην Νφκν. 
 

  (2) Η ηζρχο ηνπ ρεδίνπ ινγίδεηαη σο αξμακέλε ηελ 1ελ  
 Ιαλνπαξίνπ, 1982 θαη παξέρεη σθειήκαηα πξνο ή ελ ζρέζεη πξνο 

κέιε, σο πξνλνείηαη εηο ηνπο Καλνληζκνχο. 
 

  (3) Μέιε ηνπ ρεδίνπ,  εάλ θαη σο πξνλνείηαη   εηο ηνπο  
 Καλνληζκνχο ζπκθψλσο πξνο απηνχο, δχλαληαη λα είλαη: 

 

  (α) Όινη νη ππάιιεινη ηεο Αξρήο νη νπνίνη ηελ 1.1.1982 
ήζαλ κε αθππεξεηήζαληα κέιε ή θαηέζηεζαλ κεηά 
ηελ 1.1.1982 κέιε ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ. 
 

  (β) Όινη νη ππάιιεινη ηεο Αξρήο νη νπνίνη ηελ 1.1.1982 
ήζαλ κε αθππεξεηήζαληα κέιε ή θαηέζηεζαλ κεηά 
ηελ 1.1.1982 κέιε ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο. 
 

  (γ) Όινη νη ππάιιεινη ηεο Αξρήο νη νπνίνη θαηέζηεζαλ 
ή ζα θαηαζηνχλ κφληκνη θαηά ή κεηά ηελ 1.1.1983:  
 

    Ννείηαη φηη νη ππάιιεινη νη νπνίνη εδχλαλην  
   λα είλαη κέιε ζπκθψλσο πξνο ηαο 

ππνπαξαγξάθνπο (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ (3) 
αλσηέξσ θαη αθππεξέηεζαλ πξν ηεο εθδφζεσο 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δχλαληαη, εληφο ηξηψλ 
κελψλ απφ ηεο εθδφζεψο ησλ, λα επηιέμνπλ 
αλεθθιήησο φπσο θαηαζηνχλ κέιε: 
 

    Ννείηαη       πεξαηηέξσ      φηη     νη     λφκηκνη 
   πξνζσπηθνί αληηπξφζσπνη ππαιιήισλ, νίηηλεο 

εδχλαλην λα είλαη  κέιε θαη απεβίσζαλ πξν ηεο 
εθδφζεσο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, δχλαληαη, 
εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηεο εθδφζεψο ησλ, λα 
αζθήζνπλ αλεθθιήησο ην δηθαίσκα φπσο ηχρνπλ 
ρεηξηζκνχ δηά ζθνπνχο παξνρήο σθειεκάησλ 
βάζεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ: 
 

    Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, νη λενεηζεξρφκελνη 
   Τπάιιεινη ηεο Αξρήο δελ δχλαληαη λα είλαη κέιε 

ηνπ ρεδίνπ. 
 

  (δ) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 3,  
κέινο παχεη λα έρεη ηελ ηδηφηεηα κέινπο ηνπρεδίνπ, 
απφ ηελ εκέξα πνπ ηεξκαηίδεηαη ε ππεξεζία ηνπ 
ζηελ Αξρή, θαηφπηλ απφιπζεο, νηθεηνζεινχο 
παξαίηεζεο ή αθππεξέηεζήο ηνπ απφ ηελ Αξρή:  
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    Ννείηαη       φηη,       ζε      πεξίπησζε      πνπ   
   ζηνηρεηνζεηείηαη ή πξφθεηηαη λα ζηνηρεηνζεηεζεί 

δηθαίσκα ζε σθέιεκα, ηφηε ην πξφζσπν απηφ 
εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο, 
αλεμάξηεηα αλ έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη ππεξεζίεο ηνπ 
ζηελ Αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν: 
 

    Ννείηαη    πεξαηηέξσ   φηη,    κέινο   ην νπνίν  
   βξίζθεηαη ζηελ ππεξεζία ηεο Αξρήο, δελ έρεη ην 

δηθαίσκα απνρψξεζεο απφ ην ρέδην. 
 

  (4) Σεξνπκέλσλ  ησλ  δηαηάμεσλ ηεο  παξαγξάθνπ (7)  
 ηνπ Καλνληζκνχ 3, αη πξνυπνζέζεηο δηά λα θαηαζηή ηηο κέινο ηνπ 

ρεδίνπ είλαη αη αθφινπζνη: 
 

  (α) Να είλαη ειηθίαο δεθανρηψ εηψλ θαη άλσ, θαη 
 

  (β) λα θαηέρε δηνξηζκφλ κε πξνζδηνξηδφκελνλ ππφ ηεο 
Αξρήο σο «πξνζσξηλφλ». 
 

  (5) Οηνλδήπνηε πξφζσπνλ ζα είλαη θαη ζα ζεσξήηαη φηη  
 είλαη κέινο ηνπ ρεδίνπ απφ ηεο πξαγκαηηθήο εκεξνκελίαο εηζφδνπ 

ηνπ εηο ην ρέδηνλ θαη ε πξαγκαηηθή εκεξνκελία εηζφδνπ δη' έθαζηνλ 
κέινο ζα είλαη: 
 

  (α) Δλ ζρέζεη πξνο φινπο εθείλνπο ηνπο ππαιιήινπο, 
νη νπνίνη ηελ 1.1.1982 ήζαλ κε αθππεξεηήζαληα 
κέιε ή θαηέζηεζαλ κεηά ηελ 1.1.1982 κέιε ησλ 
Σακείσλ πληάμεσλ θαη Πξνλνίαο θαη νη νπνίνη ζα 
επηιέμνπλ έληαμηλ εηο ην ρέδηνλ, ε εκεξνκελία 
πξνζιήςεσο εηο ηελ ππεξεζίαλ ηεο Αξρήο. 
 

  (β) Δλ ζρέζεη πξνο φινπο εθείλνπο ηνπο ππαιιήινπο, 
νη νπνίνη θαηέζηεζαλ ή ζα θαηαζηνχλ κφληκνη θαηά 
ή κεηά ηελ 1.1.1983, ε εκεξνκελία πξνζιήςεσο 
εηο ηελ ππεξεζίαλ ηεο Αξρήο. 
 

  (6)(α) Οη     Γηαρεηξηζηέο     απνθαζίδνπλ    θαηά πφζνλ ελ  
 
 

πξφζσπνλ δχλαηαη θαη πιεξνί ηαο πξνυπνζέζεηο λα θαηαζηή κέινο. 

  (β) Γελ ζα είλαη κέινο ηνπ ρεδίνπ: 
     
   (i) Οηνλδήπνηε πξφζσπνλ δηά ην νπνίνλ ε 

Αξρή πξνέβε ή ζπλεθψλεζελ εηο εηδηθάο 
δηεπζεηήζεηο, αη νπνίαη πξνλννχλ φηη ην 
πξφζσπνλ ηνχην δελ ζα είλαη κέινο ηνπ 

ρεδίνπ
.
 

 
   (ii) νηνλδήπνηε πξφζσπνλ ην νπνίνλ ζα 

επηιέμε φπσο παξακείλε κέινο ηνπ Σακείνπ 
πληάμεσλ. 
 

   (iii) νηνλδήπνηε πξφζσπνλ ην νπνίνλ ζα 
επηιέμε φπσο παξακείλε κέινο ηνπ Σακείνπ 
Πξνλνίαο. 
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   (iv) λενεηζεξρφκελνη ππάιιεινη. 

 
  (7) Οη  Γηαρεηξηζηέο  δχλαληαη   λα   απαηηήζνπλ  φπσο, 
 νηνλδήπνηε πξφζσπνλ δπλάκελνλ ή πιεξνχλ ηαο πξνυπνζέζεηο λα 

είλαη κέινο, εμεηαζζή ππφ ηαηξηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ ρεδίνπ θαη, 
αλεμαξηήησο νησλδήπνηε δηαιακβαλνκέλσλ εηο ηνπο Καλνληζκνχο, 
νηνλδήπνηε πξφζσπνλ απφ ην νπνίνλ απαηηείηαη λα ππνβιεζή εηο ηελ 
ηνηαχηελ εμέηαζηλ, δελ ζα είλαη κέινο εθηφο εάλ, είηε ν εμεηάδσλ απηφ 
ηαηξηθφο ζχκβνπινο πηζηνπνηή φηη είλαη ηαηξηθψο θαηάιιεινλ λα 
θαηαζηή κέινο ηνπ ρεδίνπ, είηε νη Γηαρεηξηζηέο θαζνξίδνπλ άιισο. 

 
 

ΜΕΡΟ ΙΙΙ - ΤΝΣΑΞΙΜΟ ΜΙΘΟ 
 

 
πληάμηκνο  4. (1) πληάμηκνο  κηζζφο   ινγίδεηαη  ν   νιηθφο ηειεπηαίνο  
κηζζφο. πξν ηεο αθππεξεηήζεσο βαζηθφο κηζζφο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ηηκαξηζκηθνχ επηδφκαηνο ην νπνίνλ θαηαβάιιεηαη εηο ην κέινο ππφ ηεο 
Αξρήο, κε ιακβαλνκέλσλ ππ' φςηλ νησλδήπνηε απνθνπψλ, αη νπνίαη 
πξαγκαηνπνηνχληαη λνκίκσο εθ ηνχηνπ αιιά δελ πεξηιακβάλεη κηζζφλ, 
επίδνκα, ηέινο ή θηινδψξεκα ελ ζρέζεη πξνο εηδηθήλ ή ππεξσξηαθήλ 
εξγαζίαλ ή θαζήθνλ ή άιιν επηρνξήγεκα ή νδνηπνξηθά, επίδνκα 
ζπληεξήζεσο ή παξφκνηνλ επίδνκα: 

 

 
  Ννείηαη φηη: 

 
  (α) Δηο πεξίπησζηλ αθππεξεηήζεσο κέινπο ηελ 

πξνηεξαίαλ ηεο εκεξνκελίαο παξνρήο απμήζεσο 
ηνπ ηηκαξηζκηθνχ επηδφκαηνο επί ηνπ βαζηθνχ 
κηζζνχ, ν ζπληάμηκνο απηνχ κηζζφο ινγίδεηαη σο 
απμαλφκελνο αλαιφγσο, ιακβαλνκέλεο ππ' φςηλ 
ηεο ηνηαχηεο ηηκαξηζκηθήο απμήζεσο, θαη 

 
  (β) Δηο πεξίπησζηλ θαηά ηελ νπνίαλ ν κηζζφο ηνπ 

κέινπο επξίζθεηαη επί θιίκαθνο θαη ην κέινο κέρξη 
ηεο εκεξνκελίαο αθππεξεηήζεψο ηνπ έρεη θεξδίζεη 
ιηγφηεξε απφ ην ήκηζπ ηεο επνκέλεο εηεζίαο 
πξνζαπμήζεσο ηεο θιίκαθφο ηνπ, ν ζπληάμηκνο 
απηνχ κηζζφο ινγίδεηαη σο επμεκέλνο θαηά ηφζα 
δσδέθαηα ηνπ πνζνχ ηεο ηνηαχηεο πξνζαπμήζεσο 
φζνη είλαη νη κήλεο θαηά ηνπο νπνίνπο ππεξέηεζε 
κεηά ηελ ρνξήγεζηλ ηεο ηειεπηαίαο πξνζαπμήζεψο 
ηνπ.  ε πεξίπησζε ππαιιήινπ ν νπνίνο κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ηεο αθππεξέηεζεο ηνπ έρεη θεξδίζεη φρη 
ιηγφηεξε απφ ην ήκηζπ ηεο επφκελεο πξνζαχμεζεο 
ηεο θιίκαθαο ηνπ, νη ζπληάμηκεο απνιαβέο ηνπ 
ινγίδνληαη απμεκέλεο θαηά νιφθιεξν ην πνζφ ηεο 
πξνζαχμεζεο. 
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ΜΕΡΟ ΙV - ΤΝΣΑΞΙΜΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 

 
πληάμηκε 5. (1) Σεξνπκέλσλ      ησλ      δηαηάμεσλ      ηνπ       πεξί  
Τπεξεζία. 
 
 
 
 
 
 

πληαμηνδνηηθψλ Ωθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 
Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) 
Νφκνπ ηνπ 2012, πληάμηκνο Τπεξεζία κέινπο ινγίδεηαη ε ζπλερήο 
απηνχ ππεξεζία απφ ηεο πξνζιήςεψο ηνπ κέρξη ηεο εκέξαο: 
 

  (α) Σεο θαλνληθήο απηνχ αθππεξεηήζεσο επί ηε 
ζπκπιεξψζεη ηνπ ζπλήζνπο δηά ηελ αθππεξέηεζηλ 
νξίνπ ειηθίαο. 

 
  (β) ηεο αθππεξεηήζεψο ηνπ ηε εγθξίζεη ηεο Αξρήο. 

 
  (2) Σεξνπκέλσλ  ησλ        δηαηάμεσλ       ηνπ        πεξί 
 πληαμηνδνηηθψλ Ωθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) 
Νφκνπ ηνπ 2012, θαη αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (1)- 
 

  (α) ππεξεζία κέινπο εηο ηαο Δλφπινπο Γπλάκεηο ηεο 
Γεκνθξαηίαο, δηαθφπηνπζα ηελ ππεξεζίαλ απηνχ 
εηο ηελ Αξρήλ, ζεσξείηαη σο ππεξεζία εηο ηελ 
Αξρήλ, δηαξθνχζεο δε ηεο ηνηαχηεο ππεξεζίαο 
ζεσξείηαη θαηέρνλ ζέζηλ ηελ νπνίαλ θαηείρελ επζχο 
πξν ηεο ελάξμεσο ηεο ππεξεζίαο ηνπ εηο ηαο 
Δλφπινπο Γπλάκεηο ηεο Γεκνθξαηίαο· 
 

  (β) ππεξεζία κέινπο ην νπνίνλ έρεη δηνξηζζεί εηο ηελ 
Τπεξεζίαλ ηεο Αξρήο θαηά ή κεηά ηελ 3

ελ
 

επηεκβξίνπ, 1939, θαηεηάγε εηο ηαο ελφπινπο 
Γπλάκεηο ηεο Μεγάιεο Βξεηηαλίαο ή ην Κππξηαθφλ 
χληαγκα ή ηελ Κππξηαθήλ Δζεινληηθήλ Γχλακηλ 
κεηαμχ ηεο 3εο επηεκβξίνπ, 1939 θαη ηεο 15εο 
Απγνχζηνπ, 1945, ακθνηέξσλ ησλ εκεξνκεληψλ 
πεξηιακβαλνκέλσλ, θαη ππεξέηεζελ εηο απηάο θαζ’ 
νηνλδήπνηε ρξφλνλ εηο ηνλ Γεχηεξνλ Παγθφζκηνλ 
Πφιεκνλ, ε ηνηαχηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία απηνχ 
ινγίδεηαη σο ζπληάμηκνο ππεξεζία: 

 
    Ννείηαη       φηη,       εάλ      ν       ππάιιεινο  
   απεζηξαηεχζε  κεηά ηελ 15ελ Απγνχζηνπ, 1947 θαη 

δησξίζζε εηο ηελ ππεξεζίαλ ηεο Αξρήο κεηά ηελ 1ελ 
επηεκβξίνπ, 1948, ε πεξίνδνο ηεο ζηξαηησηηθήο 
ππεξεζίαο απηνχ πέξαλ ηεο 15εο Απγνχζηνπ, 
1947, δελ ινγίδεηαη σο ζπληάμηκνο ππεξεζία, δελ 
ζεσξείηαη φκσο δηαθνπή ηεο ζπλερείαο ηεο 
ππεξεζίαο ηνπ. 
 

  (3) Οπδεκία    πεξίνδνο    απνπζίαο   κέινπο επ’ αδεία 
 άλεπ απνιαβψλ ινγίδεηαη σο ζπληάμηκνο ππεξεζία εθηφο εηο ηαο 
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πεξηπηψζεηο: 
 

  (α) Δθπαηδεπηηθήο αδείαο, ε νπνία παξαρσξείηαη ππφ 
ηεο Αξρήο ζπκθψλσο πξνο ηνπο Γεληθνχο 
Καλνληζκνχο Πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο. θαη 
 

  (β) αδείαο ε νπνία παξαρσξείηαη ππφ ηεο Αξρήο δηά 
ιφγνπο ηνπο νπνίνπο ε Αξρή ζεσξεί 
δηθαηνινγεκέλνπο θαηά ηελ απφιπηνλ απηήο θξίζηλ. 
 

  (4) Γηά ζθνπνχο ππνινγηζκνχ  ηεο  νιηθήο  ζπληαμίκνπ  
 ππεξεζίαο κέινπο, θιάζκα κελφο ζεσξείηαη σο πιήξεο κελ. Ννείηαη 

φηη, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νιηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο 
αμησκαηνχρνπ, ρξνληθή πεξίνδνο κέρξη δεθαπέληε (15) εκεξψλ 
αγλνείηαη θαη πάλσ απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο ινγίδεηαη σο κήλαο. 
 

  (5) Δλ     πεξηπηψζεη    ζαλάηνπ   κέινπο,     νηαδήπνηε    
 πεξίνδνο εηεζίαο αδείαο ηελ νπνίαλ εδηθαηνχην θαηά ηελ εκέξαλ ηνπ 

ζαλάηνπ ηνπ, ινγίδεηαη δηά ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ησλ σθειεκάησλ σο 
ζπληάμηκνο ππεξεζία. 
 

  (6) Όηαλ πεξίνδνο ππεξεζίαο ζε κε ζπληάμηκε ζέζε ή  
 ππεξεζία πάλσ ζε πξνζσξηλή βάζε ή κε ζχκβαζε ή επί δνθηκαζία ή 

έθηαθηε ή σξνκίζζηα αθνινπζείηαη είηε ακέζσο είηε χζηεξα απφ 
δηαθνπή απφ ππεξεζία ζε ζπληάμηκε ζέζε θαη ν δηνξηζκφο ηνπ 
ππαιιήινπ ζε ζπληάμηκε ζέζε έρεη νξηζηηθνπνηεζεί, ε πεξίνδνο απηή 
ινγίδεηαη ζπληάμηκε. 
 

  (7) Οπνηαδήπνηε πεξίνδνο ππεξεζίαο γηα   ηελ    νπνία  
 εηζπξάρζεθε νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ πνζφ- 
  (i) Απφ εηζθνξέο εξγνδφηε ζε Σακείν Πξνλνίαο θαη 

ηφθνπο ηφθνπο πάλσ ζηηο εηζθνξέο 
 

ή 
 

  (ii) ππφ κνξθή ζχληαμεο ή θηινδσξήκαηνο ή 
απνδεκίσζεο δπλάκεη νπνηνπδήπνηε λφκνπ ή 
θαλνληζκνχ ή γεληθήο δηαηάμεσο, 
 

 δε ινγίδεηαη σο ππεξεζία, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο επηιέμεη κε 
έγγξαθν απεπζπλφκελν ζηνπο Γηαρεηξηζηέο λα επηζηξέςεη ην πνζφ 
πνπ εηζέπξαμε κε ηφθν, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε νξηδφκελν απφ ηνλ 
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, δεκφζην επηηφθην ππεξεκεξίαο:  
 

  Ννείηαη  φηη  ε  επηινγή  αζθείηαη  κέζα ζε ηξεηο (3)  κήλεο απφ 
 ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, κε έγγξαθν πξνο ηνπο 
Γηαρεηξηζηέο θαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο επηζηξνθήο θαζνξίδνληαη απφ 
ηνπο Γηαρεηξηζηέο: 
 

  Ννείηαη     πεξαηηέξσ    φηη,   νη    Γηαρεηξηζηέο    κπνξνχλ    ζε  
 νπνηαδήπνηε εηδηθή πεξίπησζε λα επηηξέςνπλ φπσο ε επηινγή 

αζθεζεί κέρξη ηέηνηα κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία πνπ ήζειαλ νξίζεη. 
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ΜΕΡΟ V - ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
Αλαγλψξηζε 6. (1) Σεξνπκέλσλ     ησλ    δηαηάμεσλ     ηνπ     παξφληνο  
πξνεγνχκελεο 
ππεξεζίαο. 

Καλνληζκνχ, εάλ κέινο ην νπνίνλ ππεξέηεζε δη’ νηαλδήπνηε πεξίνδνλ, 
εγθαηέιεηςελ ή εγθαηαιείςε ηελ ππεξεζίαλ ηεο Αξρήο δη' νηνλδήπνηε 
ιφγνλ άλεπ ηεο ρνξεγήζεσο νηνπδήπνηε σθειήκαηνο, αθνινχζσο δε 
επαλαδησξίζζε ή ήζειελ επαλαδηνξηζζή εηο ηελ Αξρή θαη ππεξεηήζε 
δηά πεξίνδνλ νπρί νιηγσηέξαλ ησλ πέληε εηψλ, αθππεξεηήζε δε 
ηειηθψο εηο νηαλδήπνηε πεξίπησζηλ θαηά ηελ νπνίαλ δηθαηνχηαη εηο 
ζχληαμηλ δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 7, ε πξνεγνπκέλε ππεξεζία απηνχ 
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ δηά ηνλ ππνινγηζκφλ ηεο ζπληάμεψο ηνπ επί ηε 
ηειηθή αθππεξεηήζεη ηνπ: 

 
 Ννείηαη φηη, εάλ εηο ην κέινο ερνξεγήζε νηνλδήπνηε πνζφλ 

ρξεκάησλ ππφ κνξθήλ θηινδσξήκαηνο ή σθειήκαηνο δπλάκεη 
νηνπδήπνηε θαλνληζκνχ αλαθνξηθψο πξνο ηελ πξνεγνπκέλελ 
ππεξεζίαλ ηνπ, αη δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη 
κφλνλ εάλ ην κέινο επηιέμε λα επηζηξέςε ην νχησ ρνξεγεζέλ εηο απηφ 
πνζφλ ρξεκάησλ επζχο κεηά ηνλ επαλαδηνξηζκφλ ηνπ ή εληφο ηξηψλ 
κελψλ απφ ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ή 
ζε νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία φπσο ζε εηδηθή πεξίπησζε 
επηηξέςνπλ νη Γηαρεηξηζηέο.  

 
 

  (2) Δάλ κέινο,  ν νπνίνλ αθππεξέηεζελ  δπλάκεη   ησλ  
 ππνπαξαγξάθσλ (β), (γ) ή (δ) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 7, 

επαλαδησξίζζε ή ήζειελ επαλαδηνξηζζή εηο ηελ ππεξεζίαλ ηεο Αξρήο 
θαη ππεξεηήζε δηά πεξίνδνλ νπρί νιηγσηέξαλ ησλ πέληε εηψλ, 
αθππεξεηήζε δε ηειηθψο εηο νηαλδήπνηε πεξίπησζηλ θαζ' ήλ δηθαηνχηαη 
εηο ζχληαμηλ δπλάκεη ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ, ε πξνεγνπκέλε 
ππεξεζία απηνχ δχλαηαη λα ιεθζή ππ’ φςηλ δηά ηνλ ππνινγηζκφλ ηεο 
ζπληάμεψο ηνπ επί ηε ηειηθή αθππεξεηήζεη ηνπ, λννπκέλνπ φηη ηνχην 
ήζειελ εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνπο Γηαρεηξηζηέο κεηά ηνλ 
επαλαδηνξηζκφλ ηνπ ή εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηεο εκεξνκελίαο 
εθδφζεσο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ φηη: 

 
  (α) Αλαιακβάλεη φπσο επηζηξέςε ακέζσο νηνλδήπνηε 

θηινδψξεκα ρνξεγεζέλ εηο απηφ δπλάκεη ηνπ 
Καλνληζκνχ 7, 
 

ή  
 

  (β) ζπγθαηαηίζεηαη φπσο ε θαηαβνιή νηαζδήπνηε 
ρνξεγεζείζεο εηεζίαο ζπληάμεσο δηαθνπή απφ ηεο 
εκεξνκελίαο ηνπ επαλαδηνξηζκνχ ηνπ θαη 
νηνλδήπνηε πιεξσζέλ εηο απηφ εθ' άπαμ επί ηεο 
ζπληάμεσο θηινδψξεκα επηζηξαθή ππ' απηνχ 
ακέζσο, ελ ηνηαχηε δε πεξηπηψζεη νηαδήπνηε 
πξνζηεζείζα πεξίνδνο ππεξεζίαο δελ ιακβάλεηαη 
ππ' φςηλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφλ ηεο ζπληάμεσο θαη 
ηνπ θηινδσξήκαηνο ησλ θαηαβιεηέσλ επί ηε ηειηθή 
αθππεξεηήζεη ηνπ: 

 
    Ννείηαη φηη, εηο πεξίπησζηλ κε εηδνπνηήζεσο  
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   ππφ ηνπ ππαιιήινπ πεξί ζπγθαηαζέζεψο ηνπ, σο 
πξνλνείηαη εηο ηελ ππνπαξάγξαθνλ (β) ηεο 
παξαγξάθνπ (2) αλσηέξσ, νηαδήπνηε πξφζζεηνο 
εηεζία ζχληαμηο ρνξεγεζείζα δπλάκεη ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ (2) ή ηεο 
παξαγξάθνπ (9) ή ηεο παξαγξάθνπ (12) ηνπ 
Καλνληζκνχ 7 αθαηξείηαη εθ ηεο ζπληάμεψο ηνπ 
επζχο σο νχηνο επαλαδηνξηζζή, ε αθαηξεηέα δε 
δπλάκεη ηεο παξνχζεο επηθπιάμεσο ζχληαμηο είλαη 
εθείλε ε νπνία θαηεβάιιεην εηο απηφλ θαηά ηελ 
εκεξνκελίαλ ηνπ επαλαδηνξηζκνχ ηνπ. 
 

  (3) Αλ   γπλαίθα  ππάιιεινο πνπ αθππεξέηεζε δπλάκεη  
 ηνπ Καλνληζκνχ 7(2)(β) επαλαδηνξηζηεί ζηελ Αξρή θαη ππεξεηήζεη γηα 

πεξίνδν φρη ιηγφηεξε απφ πέληε έηε θαη ηειηθά αθππεξεηήζεη ζε 
νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηθαηνχηαη ζχληαμε δπλάκεη 
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε πξνεγνχκελε ππεξεζία ηεο ιακβάλεηαη 
ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμήο ηεο θαηά ηελ ηειηθή 
αθππεξέηεζε, λννπκέλνπ φηη ακέζσο κεηά ηνλ επαλαδηνξηζκφ ηεο ή 
ζε νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, φπσο ζε εηδηθή 
πεξίπησζε επηηξέςνπλ νη Γηαρεηξηζηέο, εηδνπνηήζεη γξαπηψο ηνπο 
Γηαρεηξηζηέο φηη αλαιακβάλεη λα επηζηξέςεη νπνηνδήπνηε θηινδψξεκα 
ηεο ρνξεγήζεθε. 

 
  (4) Η επηζηξνθή  νπνηνπδήπνηε  πνζνχ  κε βάζε   ηνλ  
 Καλνληζκφ απηφ γίλεηαη κε ηφθν, πξνο ηφζν επηηφθην, ζχκθσλα κε ην 

εθάζηνηε νξηδφκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, δεκφζην επηηφθην 
ππεξεκεξίαο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην 
πνζφ θαηαβιήζεθε κέρξη ηελ εκεξνκελία επηζηξνθήο νιφθιεξνπ ηνπ 
πνζνχ.  Ο ρξφλνο θαη ν ηξφπνο επηζηξνθήο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο 
Γηαρεηξηζηέο.  

 
  (5) Δάλ    κέινο,    εηο    ην     νπνίνλ    αλαθέξνληαη   νη  
 παξάγξαθνη (1), (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ πιελ ηεο 

επηθπιάμεσο ηεο παξαγξάθνπ (2), απνβηψζε θαζ' νηνλδήπνηε ρξφλνλ 
κεηά ηνλ επαλαδηνξηζκφλ ηνπ, ε πξνεγνπκέλε ππεξεζία ηνπ 
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ δηά ηνλ ππνινγηζκφλ ηεο ζπληάμεσο Υήξαο θαη 
Σέθλσλ θαη ηνπ εθ’ άπαμ θηινδσξήκαηνο ηνπ θαηαβιεηένπ εηο ηνπο 
λνκίκνπο πξνζσπηθνχο αληηπξνζψπνπο απηνχ, ηνπ εηο ηαο σο άλσ 
παξαγξάθνπο φξνπ πεξί ζπκπιεξψζεσο πεληαεηνχο ππεξεζίαο κε 
ιακβαλνκέλνπ ππ’ φςηλ. 
 

 
 

Τπνρξεψζεηο 6Α. Γηα ζθνπνχο ησλ  παξφλησλ    Καλνληζκψλ,  νη  ππνρξεψζεηο   
αμησκαηνχρνπ ν 
νπνίνο 
επαλεθιέγεηαη ή 
επαλαδηνξίδεηαη. 

88(Ι) ηνπ 2011 
136(Ι) ηνπ 2012 
182(Ι) ηνπ 2012 
154(Ι) ηνπ 2013 

216(Ι) ηνπ 2012. 
 

 

Αμησκαηνχρνπ, ν νπνίνο επαλεθιέγεηαη ή επαλαδηνξίδεηαη ζε 
νπνηνδήπνηε ιεηηνχξγεκα ή αμίσκα ή ζέζε, θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε 
ηνπο πεξί πληάμεσλ Κξαηηθψλ Αμησκαηνχρσλ (Γεληθέο Αξρέο) Νφκνπο 
ηνπ 2011 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2012 ή ηνλ πεξί πληαμηνδνηηθψλ 
Ωθειεκάησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ 
Γεκφζηνπ Σνκέα πεξηιακβαλνκέσλ θαη ησλ Αξρψλ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νφκν ηνπ 2012, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  
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ΜΕΡΟ VI - ΩΦΕΛΗΜΑΣΑ 
 

 
πληειεζηήο 7. (1) Σεξνπκέλσλ       ησλ       δηαηάμεσλ      ηνπ      πεξί  
ζχληαμεο θαη  
εθάπαμ πνζφ. 
 
 
 

πληαμηνδνηηθψλ Ωθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 
Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) 
Νφκνπ ηνπ 2012, θαη επηπξφζζεηα ηεο ζχληαμεο 13νπ κελφο εθάζηνπ 
έηνπο, ίζεο πξνο ην 1/12 ηεο εηεζίαο ζπληάμεσο φπσο ππνινγίδεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ηα σθειήκαηα 
αθππεξέηεζεο ππαιιήινπ ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά, σο αθνινχζσο: 
 

  (α) Γηα ηελ ππεξεζία πξηλ απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013- 

 
 

   (i) εηήζηα ζχληαμε κε βάζε ζπληειεζηή ελφο  
νθηαθνζηνζηνχ (1/800) ησλ εηήζησλ 
ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ θαηά ηελ 
εκεξνκελία αθππεξέηεζήο ηνπ, γηα θάζε 
ζπκπιεξσκέλν κήλα ηεο ζπληάμηκεο 
ππεξεζίαο ηνπ,  θαη  
 

   (ii) εθάπαμ πνζφ ίζν κε ηελ εηήζηα ζχληαμε   
πνιιαπιαζηαδφκελε επί δεθαηέζζεξα (14) 
θαη δηαηξνχκελνπ ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη 
δηα ηξία (3):  
 

    Ννείηαη φηη, ην εθάπαμ πνζφ πνπ 
θαηαβάιιεηαη  ζε ππάιιειν γηα ηελ ππεξεζία 
ηνπ πξηλ ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013, 

ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο: 
 

    (α) Όζνλ αθνξά ππάιιειν πνπ έρεη 
ζπκπιεξψζεη ην εμεθνζηφ πξψην (61

ν
)  

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ζπληάμηκε 
ππεξεζία ηεηξαθνζίσλ δψδεθα (412) ή 
πεξηζζνηέξσλ κελψλ, πξηλ απφ ηελ 1

ε
 

Ιαλνπαξίνπ 2013, είλαη ίζν κε ηελ 
εηήζηα ζχληαμε πνιιαπιαζηαδφκελε 
επί δεθαηέζζεξα θαη κηζφ (14 ½) θαη 
δηαηξνχκελνπ ηνπ πνζνχ πνπ 
πξνθχπηεη δηά ηξία (3), 
 

    (β) φζνλ αθνξά ππάιιειν πνπ έρεη 
ζπκπιεξψζεη ην εμεθνζηφ δεχηεξν 
(62

ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ζπληάμηκε 

ππεξεζία ηεηξαθνζίσλ είθνζη 
ηεζζάξσλ (424) ή πεξηζζφηεξσλ 
κελψλ, πξηλ απφ ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 

2013, είλαη ίζν κε ηελ εηήζηα ζχληαμε 
πνιιαπιαζηαδφκελε επί δεθαπέληε 
(15) θαη δηαηξνχκελνπ ηνπ πνζνχ  πνπ 
πξνθχπηεη δηα ηξία (3), θαη  
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    (γ) φζνλ αθνξά ππάιιειν πνπ έρεη 

ζπκπιεξψζεη ην εμεθνζηφ ηξίην (63
ν
) 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ζπληάμηκε 
ππεξεζία ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα έμη 
(436) ή πεξηζζφηεξσλ κελψλ, πξηλ 
απφ ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013, είλαη ίζν 

κε ηελ εηήζηα ζχληαμε 
πνιιαπιαζηαδφκελε επί δεθαπέληε θαη 
κηζφ (15 ½) θαη δηαηξνχκελνπ ηνπ 
πνζνχ πνπ πξνθχπηεη δηα ηξία (3) θαη 
 

  (β) γηα ηελ ππεξεζία απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη 

κεηά- 
 

   (i) εηήζηα ζχληαμε κε βάζε ζπληειεζηή ελφο 
νθηαθνζηνζηνχ (1/800) ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 
αθαζάξηζησλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ 
ζπλφινπ ησλ κελψλ ζπληάμηκεο ππεξεζίαο 
ηνπ, κέρξη ηελ εκεξνκελία αθππεξέηεζήο ηνπ, 
αλαπξνζαξκνζκέλσλ κε ηελ αμία ηεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζαο αζθαιηζηηθήο κνλάδαο 
ηνπ Σακείνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, γηα 
θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα ζπληάμηκεο 
ππεξεζίαο ηνπ,  θαη 
 

   (ii) εθάπαμ πνζφ ίζν κε ηελ εηήζηα ζχληαμε 
πνιιαπιαζηαδφκελε επί δεθαηέζζεξα (14) θαη 
δηαηξνχκελνπ ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη δηα 
ηξία (3): 
 

     Ννείηαη   φηη,   ν  ππάιιεινο δχλαηαη λα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   επηιέμεη κεηαμχ ηεο θαηαβνιήο νιφθιεξνπ ηνπ 
εθάπαμ πνζνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελ ιφγσ 
ππνπαξάγξαθν ή κεηαηξνπήο απηνχ ζε 
ζηαζεξφ κεληαίν πνζφ ή θαηαβνιήο κέξνπο 
απηνχ ζε πνζνζηφ εηθνζηπέληε επί ηνηο εθαηφλ 
(25%) ή πελήληα επί ηνηο εθαηφλ (50%) ή 
εβδνκήληα πέληε επί ηνηο εθαηφλ (75%) θαη 
αλαινγηζηηθήο κεηαηξνπήο ηνπ ππνινίπνπ ζε 
ζηαζεξφ κεληαίν πνζφ.  Σν ζηαζεξφ κεληαίν 
πνζφ ππνινγίδεηαη  αθνχ ην εθάπαμ πνζφ 
πνπ ππφθεηηαη ζε κεηαηξνπή, δηαηξείηαη κε ην 
ζπληειεζηή πνπ νξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ 
πεξί πληαμηνδνηηθψλ Ωθειεκάησλ ησλ 
Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ 
Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκεά θαη ησλ Αξρψλ 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο 
Δθαξκνγήο) Νφκν ηνπ 2012, αλάινγα κε ηελ 
ειηθία ηνπ ππαιιήινπ θαηά ηελ αθππεξέηεζε, 
γηα λα απνδψζεη ην εηήζην πνζφ ην νπνίν, ζηε 
ζπλέρεηα, δηαηξείηαη δηα δψδεθα (12) γηα λα 
απνδψζεη ην ζηαζεξφ κεληαίν πνζφ. 
 

  (2) Σεξνπκέλσλ        ησλ        δηαηάμεσλ       ηνπ      πεξί  
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 πληαμηνδνηηθψλ Ωθειεκάησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ 
Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκεά θαη ησλ Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
(Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νφκνπ ηνπ 2012, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 
ζηνλ νηθείν λφκν ή θαλνληζκνχο πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή εθάπαμ πνζνχ 
γηα ζθνπνχο κεηαθνξάο ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ απφ ηελ 
Κπβέξλεζε ζε νξγαληζκφ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη αληίζηξνθα 
ή ε θαηαβνιή εθάπαμ πνζνχ γηα κεηαθνξά ζπληαμηνδνηηθψλ 
σθειεκάησλ ζηελ Δπξσπατθή  Έλσζε, απηά ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά, 
σο αθνινχζσο: 
 

  (α) Γηα ππεξεζία πξηλ απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013, κε 

βάζε ηηο κεληαίεο ζπληάμηκεο απνιαβέο ηνπ 
ππαιιήινπ θαηά ηελ εκεξνκελία αθππεξέηεζεο ή 
παξαίηεζήο ηνπ,  θαη  
 

  (β) γηα ππεξεζία απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά, 

κε βάζε ην κέζν φξν ησλ αθαζάξηζησλ ζπληάμηκσλ 
απνιαβψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κελψλ ζπληάμηκεο 
ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ κέρξη ηελ εκεξνκελία 
αθππεξέηεζήο ηνπ, αλαπξνζαξκνζκέλσλ κε ηελ αμία 
ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο αζθαιηζηηθήο κνλάδαο ηνπ 
Σακείνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, γηα θάζε 
ζπκπιεξσκέλν κήλα ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ηνπ. 
 

  (3)(α) Η εηήζηα ζχληαμε  πνπ   θαηαβάιιεηαη    ζε ππάιιειν 
 δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ην έλα δεχηεξν (1/2) ησλ εηήζησλ 
ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ. 

 
  (β) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί 

πληαμηνδνηηθψλ Ωθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ 
Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ 
Γεκφζηνπ Σνκεά θαη ησλ Αξρψλ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νφκνπ 
ηνπ 2012, ε ζχληαμε θαη ην εθάπαμ πνζφ ή ην 
θηινδψξεκα ππαιιήινπ πνπ θεξδήζεθε γηα ηελ 
ππεξεζία ηνπ απφ ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά, 

ν νπνίνο αθππεξεηεί ή παξαηηείηαη πξηλ απφ ηελ 
ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθήο 
αθππεξέηεζεο,  κεηψλνληαη θαηά πνζφ πνπ 
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε απηφ πνπ εθηίζεηαη 
ζηνπο Πίλαθεο 3 έσο 12 ηνπ πεξί πληαμηνδνηηθψλ 
Ωθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 
Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκεά θαη ησλ 
Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο 
Δθαξκνγήο) Νφκνπ ηνπ 2012, αλαιφγσο ηεο ειηθίαο 
αθππεξέηεζεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ ελ ιφγσ 
λφκν. 
 

  (γ) Τπάιιεινο, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο ζπκπιεξψλεη ηελ ειηθία ησλ ζαξάληα 
πέληε (45) ή ζαξάληα νθηψ (48) εηψλ, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, πξηλ απφ ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη 

αθππεξεηεί πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο 
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ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο, δελ ππφθεηηαη ζε 
νπνηαδήπνηε αλαινγηζηηθή κείσζε ησλ 
ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ πνπ έρεη δηαζθαιίζεη 
γηα ηελ ππεξεζία ηνπ πξηλ απφ ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 

2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (δ) Η ζχληαμε θαη ην εθάπαμ πνζφ ή ην θηινδψξεκα 
ππαιιήινπ πνπ θεξδήζεθε γηα ηελ ππεξεζία ηνπ πξηλ 
απφ ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013, ν νπνίνο κε βάζε 

παξφληεο Καλνληζκνχο ζεκειηψλεη δηθαίσκα ζε 
σθειήκαηα κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ 
ζαξάληα πέληε (45) ή ζαξάληα νθηψ (48) εηψλ, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ν νπνίνο δελ 
ζπκπιεξψλεη ηελ ελ ιφγσ ειηθία πξηλ απφ ηελ 1

ε
 

Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη αθππεξεηεί ή παξαηηείηαη πξηλ 
απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθήο 
αθππεξέηεζεο, κεηψλνληαη θαηά πνζφ πνπ 
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε απηφ πνπ εθηίζεηαη 
ζηνπο Πίλαθεο 3 έσο 12 ηνπ πεξί πληαμηνδνηηθψλ 
Ωθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 
Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκεά θαη ησλ 
Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο 
Δθαξκνγήο) Νφκνπ ηνπ 2012, αλαιφγσο ηεο ειηθίαο 
ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο, φπσο απηή 
θαζνξίδεηαη ζηνλ λφκν απηφ. 
 

  (ε) Οη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 7(3) δελ ηπγράλνπλ 
εθαξκνγήο ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ππαιιήινπ 
ή ζηελ πεξίπησζε αθππεξέηεζήο ηνπ κε απφθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ πξνο ηνχην νξγάλνπ, κεηά απφ ζρεηηθή 
έθζεζε Ιαηξνζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 
ππάιιεινο δελ κπνξεί λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ 
ιφγσ πλεπκαηηθήο ή ζσκαηηθήο αληθαλφηεηαο θαη φηη 
ε αληθαλφηεηα απηή πηζαλφλ λα είλαη κφληκε. 
 

 
 

 (4)(α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί 
πληαμηνδνηηθψλ Ωθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ 
Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ 
Γεκφζηνπ Σνκέα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αξρψλ 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο 
Δθαξκνγήο) Νφκνπ ηνπ 2012, ηα αλαθέξφκελα θαη 
ππνινγηδφκελα σο πξνλνείηαη εηο ηελ παξάγξαθνλ 
(1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ σθειήκαηα, εάλ 
απνθαζίζνπλ νχησ νη Γηαρεηξηζηέο θαηαβάιινληαη εηο 
νηνλδήπνηε κέινο έρνλ νπρί νιηγσηέξαλ ησλ 5 εηψλ 
ζπληάμηκνλ ππεξεζίαλ, ην νπνίνλ αθππεξεηεί εληφο 
ησλ ακέζσο πξν ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία ζα 
ζπλεπιήξσλε ην ζχλεζεο δηά ηελ αθππεξέηεζηλ 
φξηνλ ειηθίαο πέληε εηψλ. 
 

  (β) Δηο ζήιπ κέινο, κε νπρί νιηγσηέξαλ ησλ 3 εηψλ 
ζπληάμηκνλ ππεξεζίαλ, ην νπνίνλ αθππεξεηεί ηε 
εγθξίζεη ηεο Αξρήο ιφγσ γάκνπ ή επηθεηκέλνπ γάκνπ 
ή ηεθλνγνλίαο απηνχ ή ιφγσ πηνζεηήζεσο ππ’ απηνχ 
ηέθλνπ ειηθίαο νπρί κεγαιπηέξαο ησλ εμ (6) εηψλ, 
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θαηαβάιιεηαη θηινδψξεκα ίζνλ πξνο ην ελ 
δσδέθαηνλ ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο 
αθππεξεηήζεψο ηνπ ζπληαμίκνπ κεληαίνπ απηνχ 
κηζζνχ δη’ έθαζηνλ ζπκπεπιεξσκέλνλ κήλα 
ππεξεζίαο. 
 

  (γ) Δηο κέινο, ην νπνίνλ ήζειελ ππνρξεσζή ππφ ηεο 
Αξρήο εηο αθππεξέηεζηλ ιφγσ πιενλαζκνχ ή 
αλαδηνξγαλψζεσο ή άιισλ ιφγσλ αλαγνκέλσλ εηο 
ηελ ππεξεζίαλ θαηά ηελ θξίζηλ ηεο Αξρήο, 
θαηαβάιιεηαη, επηπξνζζέησο ησλ ππνινγηδνκέλσλ 
σο πξνλνείηαη εηο ηελ παξάγξαθνλ (1) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ σθειεκάησλ, αγλννπκέλνπ ηνπ φξνπ 
πεξί ζπκπιεξψζεσο 5εηνχο ζπληαμίκνπ ππεξεζίαο, 
πξφζζεηνο ζχληαμηο εμ ελφο εμεθνζηνχ ηνπ 
ζπληαμίκνπ κηζζνχ ηνπ δη’ εθάζηελ πεξίνδνλ ηξηψλ 
ζπκπεπιεξσκέλσλ εηψλ ζπληαμίκνπ ππεξεζίαο: 

 
Ννείηαη φηη: 

 
   (i) ε πξφζζεηνο ζχληαμηο δελ ζα ππεξβαίλε ηα 

δέθα εμεθνζηά. θαη 
 

   (ii) ε πξφζζεηνο ζχληαμηο, νκνχ κεηά ηεο 
ζπληάμεσο, δελ ζα ππεξβαίλε ηελ ζχληαμηλ εηο 
ηελ νπνίαλ ην κέινο ζα εδηθαηνχην εάλ είρε 
ζπλερίζεη λα ππεξεηή εηο ηελ ζέζηλ ηελ νπνίαλ 
θαηείρε θαηά ηελ εκεξνκελίαλ 
αθππεξεηήζεψο ηνπ θαη είρελ αθππεξεηήζεη 
άκα ηε ζπκπιεξψζεη ηνπ θαλνληθνχ δηά ηελ 
αθππεξέηεζηλ νξίνπ ειηθίαο θαη είρε ιάβεη 
φιαο ηαο πξνζαπμήζεηο εηο ηαο νπνίαο ζα 
εδηθαηνχην κέρξη ηεο ηνηαχηεο εκεξνκελίαο. 
 

  (δ) Δάλ κέινο αθππεξεηή πξν ηεο ζπκπιεξψζεσο 
πεληαεηνχο ζπληαμίκνπ ππεξεζίαο, ιακβάλεη 
θηινδψξεκα ίζνλ πξνο ην ελ δέθαηνλ ηνπ θαηά ηελ 
εκεξνκελίαλ ηεο αθππεξεηήζεψο ηνπ ζπληαμίκνπ 
κεληαίνπ απηνχ κηζζνχ δη' έθαζηνλ 
ζπκπεπιεξσκέλνλ κήλα ππεξεζίαο. 
 

  (5) Σεξνπκέλσλ       ησλ       δηαηάμεσλ      ηνπ          πεξί  
 πληαμηνδνηηθψλ Ωθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νφκνπ 
ηνπ 2012, νζάθηο κέινο, ην νπνίνλ ζπκπιεξψλεη ζπληάμηκνλ ππεξεζίαλ 
πέληε ή πεξηζζνηέξσλ εηψλ, ήζειελ ππνβάιεη αίηεζηλ δηά πξφσξνλ 
αθππεξέηεζηλ εληφο ησλ ακέζσο πξν ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνίαλ 
ζα ζπλεπιήξσλε ην ζχλεζεο δηά ηελ αθππεξέηεζηλ φξηνλ ειηθίαο 5 
εηψλ, ε Αξρή δχλαηαη λα επηηξέςε ηελ πξφσξνλ απηνχ αθππεξέηεζηλ 
θαη ε ζχληαμίο ηνπ ππνινγίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 7. 
 

 
 

 (6)(α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί 
πληαμηνδνηηθψλ Ωθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ 
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 Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ 
Γεκφζηνπ Σνκέα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αξρψλ 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο 
Δθαξκνγήο) Νφκνπ ηνπ 2012, νζάθηο κέινο, ην 
νπνίνλ ζπλεπιήξσζε ζπληάμηκνλ ππεξεζίαλ πέληε ή 
πεξηζζνηέξσλ εηψλ θαη ειηθίαλ νπρί κηθξνηέξαλ ησλ 
ηεζζαξάθνληα νθηψ εηψλ, ήζειελ ππνβάιεη αίηεζηλ 
δηά πξφσξνλ αθππεξέηεζηλ εθ ηεο ππεξεζίαο, ε 
Αξρή δχλαηαη λα επηηξέςε ηελ πξφσξνλ 
αθππεξέηεζίλ ηνπ.  Δλ ηνηαχηε πεξηπηψζεη 
θαηαβάιιεηαη ακέζσο ζ’ απηφλ ην εθάπαμ πνζφ πνπ 
δηθαηνχηαη γηα ηελ ππεξεζία ηνπ, ελψ ε ζχληαμίο ηνπ 
παγνπνηείηαη θαη θαηαβάιιεηαη επζχο σο ην κέινο 
ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθίαλ ησλ πεληήθνληα νθηψ εηψλ. 
 

   Η ζχληαμίο ηνπ θαη ην εθάπαμ πνζφ ζα ππνινγίδεηαη 
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 7, ζα 
απμάλεηαη δε θαζ’ νηνλδήπνηε πνζνζηφλ θαηά ην 
νπνίνλ αη ζπληάμεηο, κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο 
αθππεξεηήζεψο ηνπ θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηαβνιήο 
ηεο ζπληάμεσο, ήζεινλ ηπρφλ απμεζή, δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (18) ηνπ Καλνληζκνχ 7: 
 
 Ννείηαη φηη, εάλ ην Μέινο πνπ βξηζθφηαλ ζηελ 
ππεξεζία ηεο Αξρήο θαηά ηελ 25

ε
 Ννεκβξίνπ 2005, 

θαη ην νπνίν Μέινο ζπλεπιήξσζε ζπληάμηκνλ 
ππεξεζίαο πέληε ή πεξηζζνηέξσλ εηψλ θαη ειηθίαλ 
νπρί κηθξνηέξαλ ησλ ηεζζαξάθνληα πέληε εηψλ, 
ήζειελ ππνβάιεη αίηεζηλ δηά πξφσξνλ αθππεξέηεζηλ 
εθ ηεο ππεξεζίαο, ε Αξρή δχλαηαη λα επηηξέςε ηελ 
πξφσξνλ αθππεξέηεζίλ ηνπ.  Δλ ηνηαχηε πεξηπηψζεη 
θαηαβάιιεηαη ακέζσο ζ’ απηφλ ην εθάπαμ πνζφ πνπ 
δηθαηνχηαη γηα ηελ ππεξεζία ηνπ, ελψ ε ζχληαμίο ηνπ 
παγνπνηείηαη θαη θαηαβάιιεηαη επζχο σο ην Μέινο 
ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθίαλ ησλ πεληήθνληα πέληε 
εηψλ: 
 
  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε ζχληαμίο ηνπ θαη ην 
εθάπαμ πνζφ ζα ππνινγίδεηαη δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 7 , ζα απμάλεηαη δε 
θαζ’ νηνλδήπνηε πνζνζηφλ θαηά ην νπνίνλ αη 
ζπληάμεηο, κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο αθππεξεηήζεψο 
ηνπ θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηαβνιήο ηεο ζπληάμεσο, 
ήζεινλ ηπρφλ απμεζή, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (18) 
ηνπ Καλνληζκνχ 7. 

        
 

  (β) Οζάθηο κέινο, ην νπνίνλ δελ ηθαλνπνηεί ηνπο άιινπο 
φξνπο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) αλσηέξσ, έρεη φκσο 
ζπληάμηκνλ ππεξεζίαλ νπρί νιηγσηέξαλ ησλ ηξηψλ 
εηψλ, παξαηηείηαη ηεο ζέζεψο ηνπ θαηφπηλ αδείαο ηεο 
Αξρήο, ηνχην ιακβάλεη ακέζσο κεηά ηελ παξαίηεζηλ 
ηνπ θηινδψξεκα ίζνλ πξνο ην ελ δσδέθαηνλ ηνπ θαηά 
ηελ εκεξνκελίαλ παξαηηήζεσο κεληαίνπ ζπληαμίκνπ 
απηνχ κηζζνχ δη’ έθαζηνλ ζπκπεπιεξσκέλνλ κήλα 
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ππεξεζίαο. 
 

  (7) Δλ πεξηπηψζεη αξλήζεσο ηεο Αξρήο λα επηηξέςε ηελ  
 πξφσξνλ αθππεξέηεζηλ κέινπο ηηλφο ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ (5) θαη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (6) ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ ή ελ πεξηπηψζεη αξλήζεσο ηεο Αξρήο λα 
απνδερζή ηελ παξαίηεζηλ κέινπο ηηλφο ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο 
ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (6) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, ε ηνηαχηε άξλεζηο δένλ λα είλαη δεφλησο εηηνινγεκέλε. 
 

  (8)(α) Δάλ ην κέινο, εηο ην νπνίνλ εθαξκφδεηαη ε 
ππνπαξάγξαθνο (α) ηεο παξαγξάθνπ (6) ηνπ 
Καλνληζκνχ 7, αζζελήζε θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλνλ 
πξν ηεο ζπκπιεξψζεσο ηεο ειηθίαο ησλ πεληήθνληα 
νθηψ εηψλ, νη Γηαρεηξηζηέο, εάλ ηθαλνπνηεζνχλ εμ 
ηαηξηθήο εθζέζεσο ππφ ηαηξνζπκβνπιίνπ φηη ηνχην 
ππνθέξεη απφ ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αλαπεξίαλ, ε 
νπνία είλαη θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα κφληκνο θαη ε 
νπνία είλαη ηνηαχηεο θχζεσο ψζηε λα κε δχλαηαη 
ηνχην λα αζθήζε νηνλδήπνηε επάγγεικα, δχλαηαη λα 
επηηξέςε ηελ εηο απηφ θαηαβνιήλ ηεο ζπληάμεσο 
ακέζσο.  Η νχησ θαηαβαιινκέλε εηο απηφ ζχληαμηο 
απμάλεηαη θαζ' νηνλδήπνηε πνζνζηφλ θαηά ην νπνίνλ 
αη ζπληάμεηο, κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο 
αθππεξεηήζεψο ηνπ θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηαβνιήο 
ηεο ζπληάμεσο ήζεινλ ηπρφλ απμεζή, δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (18) ηνπ Καλνληζκνχ 7: 
 
 Ννείηαη φηη εάλ ην Μέινο πνπ βξηζθφηαλ ζηελ 
ππεξεζία ηεο Αξρήο, θαηά ηελ 25

ε
 Ννεκβξίνπ 2005, 

θαη ζην νπνίν Μέινο εθαξκφδεηαη ε επηθχιαμε ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (6) ηνπ 
Καλνληζκνχ 7, αζζελήζε θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλνλ 
πξν ηεο ζπκπιεξψζεσο ηεο ειηθίαο ησλ πεληήθνληα 
πέληε εηψλ, νη Γηαρεηξηζηέο, εάλ ηθαλνπνηεζνχλ εμ 
ηαηξηθήο εθζέζεσο ππφ ηαηξνζπκβνπιίνπ φηη ηνχην 
ππνθέξεη απφ ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αλαπεξίαλ, ε 
νπνία είλαη θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα κφληκνο θαη ε 
νπνία είλαη ηνηαχηεο θχζεσο ψζηε λα κε δχλαηαη 
ηνχην λα αζθήζε νηνλδήπνηε επάγγεικα, δχλαηαη λα 
επηηξέςε ηελ εηο απηφ θαηαβνιήλ ηεο ζπληάμεσο 
ακέζσο.  Η νχησ θαηαβαιινκέλε εηο απηφ ζχληαμηο 
απμάλεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε πνζνζηφλ θαηά ην νπνίνλ 
αη ζπληάμεηο, κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο 
αθππεξεηήζεψο ηνπ θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηαβνιήο 
ηεο ζπληάμεσο ήζεινλ ηπρφλ απμεζή, δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (18) ηνπ Καλνληζκνχ 7. 
 

 
  (β) Δάλ ην κέινο, εηο ην νπνίνλ εθαξκφδεηαη ε 

ππνπαξάγξαθνο (α) ηεο παξαγξάθνπ (6) ηνπ 
Καλνληζκνχ 7, απνβηψζε θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλνλ 
πξν ηεο ζπκπιεξψζεσο ηεο ειηθίαο ησλ πεληήθνληα 
νθηψ εηψλ ή εάλ ην Μέινο πνπ βξηζθφηαλ ζηελ 
ππεξεζία ηεο Αξρήο, θαηά ηελ 25ε Ννεκβξίνπ 2005, 
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θαη ζην νπνίν Μέινο εθαξκφδεηαη ε επηθχιαμε ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (6) ηνπ 
Καλνληζκνχ 7, απνβηψζε θαζνηνλδήπνηε ρξφλνλ 
πξνο ηεο ζπκπιεξψζεσο ηεο ειηθίαο ησλ 
πεληήθνληα πέληε εηψλ: 
 
Καηαβάιιεηαη εηο ηελ ρήξαλ θαη ηα δηθαηνχκελα εηο 
ζχληαμηλ ηέθλα απηνχ, εάλ ππάξρνπλ, ζχληαμηο ρήξαο 
θαη ηέθλσλ, ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (3) θαη ηεο 
παξαγξάθνπ (5) ηνπ Καλνληζκνχ 8, κε 
ιακβαλνκέλεο ππ’ φςηλ νηαζδήπνηε πξνλνίαο ησλ 
Καλνληζκψλ 7 θαη 8 πεξί πξνζζέηνπ ππεξεζίαο. Η 
νχησ θαηαβαιινκέλε εηο ηελ ρήξαλ θαη ηα ηέθλα ηνπ 
κέινπο ζχληαμηο, απμάλεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε 
πνζνζηφλ θαηά ην νπνίνλ αη ζπληάμεηο, κεηαμχ ηεο 
εκεξνκελίαο αθππεξεηήζεσο ηνπ κέινπο θαη ηεο 
εκεξνκελίαο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, ήζεινλ ηπρφλ απμεζή 

δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (18) ηνπ Καλνληζκνχ 7
.  
  

 
 

  (9)(α) Δάλ ην κέινο, εηο ην νπνίνλ εθαξκφδεηαη ε 
ππνπαξάγξαθνο (α) ηεο παξαγξάθνπ (6) ηνπ 
Καλνληζκνχ 7, επαλαδηνξηζζή εηο ηελ Αξρήλ πξν ηεο 
θαηαβνιήο νηαζδήπνηε ζπληάμεσο θαη αθππεξεηήζε 
ηειηθψο εηο νηαλδήπνηε πεξίπησζηλ θαηά ηελ νπνίαλ 
δηθαηνχηαη εηο ζχληαμηλ δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 7, ε 
πξνεγνπκέλε ππεξεζία απηνχ, εάλ ηνχην επηζπκή, 
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ δηά ηνλ ππνινγηζκφλ ηεο 
ζπληάμεψο ηνπ επί ηε ηειηθή αθππεξεηήζεη ηνπ, 
λννπκέλνπ φηη ε ακέζσο πξν ηεο ηειηθήο 
αθππεξεηήζεσο πεξίνδνο ηεο ππεξεζίαο ηνπ δελ 
είλαη νιηγσηέξα ησλ πέληε εηψλ θαη φηη ηνχην ακέζσο 
κεηά ηνλ επαλαδηνξηζκφλ ηνπ επέιεμελ φπσο 
επηζηξέςε νηνλδήπνηε εθ’ άπαμ πνζφ ή θηινδψξεκα 
ρνξεγεζέλ εηο απηφ: 
 

Ννείηαη φηη εάλ ην κέινο ην νπνίνλ επέιεμε λα 
επηζηξέςε ην εθ’ άπαμ πνζφ ή θηινδψξεκα, 
απνβηψζε θαζ' νηνλδήπνηε ρξφλνλ κεηά ηνλ 
επαλαδηνξηζκφλ ηνπ, ε πξνεγνπκέλε ππεξεζία ηνπ 
ιακβάλεηαη ππ' φςηλ δηά ηνλ ππνινγηζκφλ ηεο 
ζπληάμεσο Υήξαο θαη Σέθλσλ θαη ηνπ εθ' άπαμ 
θηινδσξήκαηνο ηνπ θαηαβιεηένπ εηο ηνπο λνκίκνπο 
πξνζσπηθνχο απηνχ αληηπξνζψπνπο, ηνπ εηο ηελ 
παξνχζαλ ππνπαξάγξαθνλ φξνπ πεξί 
ζπκπιεξψζεσο πεληαεηνχο ππεξεζίαο κε 
ιακβαλνκέλνπ ππ' φςηλ. 
 

  (β) Η δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ 
(9) ηνπ Καλνληζκνχ 7 επηζηξνθή θηινδσξήκαηνο 
γίλεηαη κεηά απινχ ηφθνπ ζπκθψλσο πξνο ηελ 
παξάγξαθνλ (4) ηνπ Καλνληζκνχ 6. 
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  (10) Δάλ    ην κέινο,    εηο   ην     νπνίνλ    εθαξκφδεηαη    ε  
 ππνπαξάγξαθνο (α) ηεο παξαγξάθνπ (6) ηνπ Καλνληζκνχ 7, 

επαλαδηνξηζζή ή επαλαπξνζιεθζή εηο ηελ ππεξεζίαλ ηεο Αξρήο κεηά 
ηελ ζπκπιήξσζηλ ηεο ειηθίαο ησλ πεληήθνληα νθηψ εηψλ, νπδεκία 
ζχληαμηο ζα είλαη πιεξσηέα θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ επαλαδηνξηζκνχ ηνπ. 
Η θαηαβνιή ηεο ζπληάμεσο επαλαξρίδεη κεηά ηελ ηειηθήλ αθππεξέηεζίλ 
ηνπ, εηο ην χςνο εηο ην νπνίνλ αχηε ζα επξίζθεην εάλ δελ είρε δηαθνπή: 
 
  Ννείηαη φηη, εάλ ην Μέινο πνπ βξηζθφηαλ ζηελ ππεξεζία ηεο Αξρήο 
θαηά ηελ 25

ε
 Ννεκβξίνπ 2005, θαη ζην νπνίν Μέινο εθαξκφδεηαη ε 

επηθχιαμε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (6) ηνπ 
Καλνληζκνχ 7, επαλαδηνξηζζεή ή επαλαπξνζιεθζή εηο ηελ ππεξεζίαλ 
ηεο Αξρήο κεηά ηελ ζπκπιήξσζηλ ηεο ειηθίαο ησλ πεληήθνληα πέληε 
εηψλ, νπδεκία ζχληαμηο ζα είλαη πιεξσηέα θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ 
επαλαδηνξηζκνχ ηνπ.  Η θαηαβνιή ηεο ζπληάμεσο επαλαξρίδεη κεηά ηελ 
ηειηθήλ αθππεξέηεζίλ ηνπ, εηο ην χςνο εηο ην νπνίνλ αχηε ζα επξίζθεην 
εάλ δελ είρε δηαθνπή. 
 

 
  (11)(α) Σα σθειήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη θαη ππνινγίδνληαη 

κε βάζε ηελ παξαγξαθν (1) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, θαηαβάιινληαη ζε κέινο πνπ 
αθππεξεηεί γηα ιφγνπο πγείαο, κε βάζε ηνπο  πεξί 
πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο Γεληθνχο Καλνληζκνχο, πξηλ 
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλήζνπο γηα ηελ αθππεξέηεζε 
νξίνπ ειηθίαο ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (β) παξαγξάθνπ απηήο κέινο ην 
νπνίν ζπκπιήξσζε ζπληάμηκε ππεξεζία: 
 

   (i) Πέληε ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ αιιά θάησ ησλ 
δέθα, ζεσξείηαη φηη ζπκπιήξσζε δηπιάζηα 
ζπληάμηκε ππεξεζία, 
 

   (ii) δέθα ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ, αιιά θάησ ησλ 
δεθαπέληε, ζεσξείηαη φηη ζπκπιήξσζε είθνζη 
έηε ζπληάμηκε ππεξεζία, 
 

   (iii) δεθαπέληε ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ αιιά θάησ 
ησλ είθνζη ηξηψλ εηψλ, ε ζπληάμηκε ηνπ 
ππεξεζία απμάλεηαη θαηά πέληε έηε, κε 
αλψηαην φξην ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ηα είθνζη 
πέληε έηε, 
 

   (iv) είθνζη ηξηψλ ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ αιιά θάησ 
ησλ ηξηάληα, ε ζπληάμηκή ηνπ ππεξεζία 
απμάλεηαη θαηά δπν έηε, κε αλψηαην φξην 
ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ηα ηξηάληα έηε, ηεο 
ππεξεζίαο πνπ πξνζηίζεηαη θαηά ηνλ ηξφπν 
απηφ ζεσξνπκέλεο σο ππεξεζίαο κε 
εηζθνξέο. 
 

   Ννείηαη φηη ζε θακηά πεξίπησζε ε ζχληαμε ζα 
ππνινγίδεηαη κε βάζε ππεξεζία κεγαιχηεξε απφ 
εθείλε ηελ νπνία ζα είρε ην κέινο αλ παξέκελε ζηελ 
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ππεξεζία ηεο Αξρήο κέρξη ην ζχλεζεο γηα ηελ 
αθππεξέηεζε φξην ειηθίαο. 

 
 

  (β) Αη δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) αλσηέξσ, δελ 
εθαξκφδνληαη εηο ηελ πεξίπησζηλ κέινπο ην νπνίνλ 
θαζίζηαηαη αλάπεξνλ ζπλεπεία ηξαχκαηνο ελ ηε 
εθηειέζεη ηνπ θαζήθνληφο  ηνπ θαη ην νπνίνλ 
δηθαηνχηαη εηο πξφζζεηνλ ζχληαμηλ δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (14) ηνπ Καλνληζκνχ 7, εάλ ε ηνηαχηε 
πξφζζεηνο ζχληαμηο είλαη κεγαιπηέξα ηνπ δπλάκεη 
ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) αλσηέξσ παξερνκέλνπ 
σθειήκαηνο. 
 

  (γ) ε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο αθππεξέηεζεο απφ 
ζπληάμηκε ζέζε, ην ζέκα ζπληαμηνδνηηθψλ 
σθειεκάησλ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλψηαην 
Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή ηεο Αξρήο ζηνπο Γηαρεηξηζηέο, 
νη νπνίνη απνθαζίδνπλ γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά 
σθειήκαηα πνπ ζα παξαρσξεζνχλ θαζψο θαη ην 
ρξφλν έλαξμεο ηεο θαηαβνιήο ηνχησλ, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο 
ππφζεζεο: 
 

   Ννείηαη φηη ηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα πνπ 
ζα παξαρσξεζνχλ δε ζα είλαη ιηγφηεξα απφ εθείλα 
πνπ ζα παξαρσξνχληαλ ζηνλ ππάιιειν, αλ 
επηβαιιφηαλ ζ’ απηφλ ε πνηλή ηεο απφιπζεο. 
 

  (δ) Η απφιπζε ζπλεπάγεηαη απψιεηα φισλ ησλ 
σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο: 
 

 Ννείηαη φηη ζηε ζχδπγν θαη ηα εμαξηψκελα 
ηέθλα, αλ ππάξρνπλ, ππαιιήινπ πνπ απνιχζεθε, 
θαηαβάιιεηαη ζχληαμε, ζαλ απηφο λα είρε πεζάλεη 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφιπζήο ηνπ, πνπ ζα 
ππνινγίδεηαη πάλσ ζηε βάζε ησλ πξαγκαηηθψλ εηψλ 
ππεξεζίαο ηνπ. 
 

  (ε) ε πεξίπησζε αθππεξέηεζεο ππαιιήινπ γηα ιφγνπο 
αλαίηηαο ππεξεζηαθήο αλεπάξθεηαο ή 
αθαηαιιειφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ, θαηαβάιινληαη ζ’ απηφλ ηα 
ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή 
ηνπ ππεξεζία. 
 

 
  (12) ε κέινο πνπ αθππεξεηεί γηα ιφγνπο πγείαο κε βάζε  
 ηνπο πεξί Πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο Γεληθνχο Καλνληζκνχο πξηλ ηε 

ζπκπιήξσζε 5εηνχο ππεξεζίαο ρνξεγείηαη εθ' απαμ πνζφ ίζν κε ην έλα 
δέθαην ησλ κεληαίσλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 
αθππεξεηήζεψο ηνπ γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα ζπληάμηκεο 
ππεξεζίαο 
 

  (13)(α) Παλ κέινο ην νπνίνλ αθππεξέηεζε δπλάκεη ηεο ππν 
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παξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (11) ηνπ 
Καλνληζκνχ 7 ή εηο ην νπνίνλ ερνξεγήζε ζχληαμηο 
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (14)(1) ηνπ Καλνληζκνχ 7 
ππνρξενχηαη φπσο ππνβάιε εαπηφ εηο ηαηξηθήλ 
εμέηαζηλ ππφ ηαηξνζπκβνπιίνπ νζάθηο θιεζή πξνο 
ηνχην ππφ ησλ Γηαρεηξηζηψλ. Δάλ ην ηαηξνζπκβνχιηνλ 
θξίλε φηη ηνχην απεζεξαπεχζε θαη δχλαηαη λα αζθήζε 
νηνλδήπνηε επάγγεικα, ηφηε νη Γηαρεηξηζηέο δχλαληαη, 
ιακβαλνκέλσλ ππ' φςηλ νησλδήπνηε εηδηθψλ 
ζπλζεθψλ ηεο πεξηπηψζεψο ηνπ, λα δηαηάμε ηελ 
δηαθνπήλ νινθιήξνπ ή κέξνπο ηεο ζπληάμεψο ηνπ.  
Δηο  ηνηαχηελ πεξίπησζηλ ε ζχληαμίο ηνπ δηαθφπηεηαη 
αλαιφγσο, επαλαξρίδεη δε λα θαηαβάιιεηαη επζχο 
κεηά ηελ ζπκπιήξσζηλ ηεο ειηθίαο ησλ πεληήθνληα 
νθηψ εηψλ, εθηφο εάλ απνβηψζε πξν ηεο ειηθίαο 
ηαχηεο, φηε εθαξκφδνληαη αη πξφλνηαη ηνπ 
Καλνληζκνχ 8: 
 
 Ννείηαη φηη εάλ ην Μέινο βξηζθφηαλ ζηελ 
ππεξεζία ηεο Αξρήο θαηά ηελ 25

ε
 Ννεκβξίνπ 2005, 

θαη ην νπνίν Μέινο αθππεξέηεζε δπλάκεη ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (11) ηνπ 
Καλνληζκνχ 7 ή εηο ην νπνίνλ ερνξεγήζε ζχληαμηο 
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (11)(1) ηνπ Καλνλζηκνχ 7 
ππνρξενχηαη φπσο ππνβάιε εαπηφ εηο ηαηξηθήλ 
εμέηαζηλ ππφ ηαηξνζπκβνπιίνπ νζάθηο θιεζή πξνο 
ηνχην ππφ ηεο Αξρήο.  Δάλ ην ηαηξνζπκβνχιηνλ θξίλε 
φηη ηνχην απεζεξαπεχζε θαη δχλαηαη λα αζθήζε 
νηνλδήπνηε επάγγεικα, ηφηε ε Αξρή δχλαηαη, 
ιακβαλνκέσλ ππ’ φςηλ νησλδήπνηε εηδηθψλ 
ζπλζεθψλ ηεο πεξηπηψζεψο ηνπ, λα δηαηάμε ηελ 
δηαθνπήλ νινθιήξνπ ή κέξνπο ηεο ζπληάμεψο ηνπ.  
Δηο ηνηαχηελ πεξίπησζελ ε ζχληαμίο ηνπ δηαθφπηεηαη 
αλαιφγσο, επαλαξρίδεη δε λα θαηαβάιιεηαη επζχο 
κεηά ηελ ζπκπιήξσζηλ ηεο ειηθίαο ησλ πεληήθνληα 
πέληε εηψλ, εθηφο εάλ απνβηψζε πξνο ηεο ειηθίαο 
ηαχηεο, φηε εθαξκφδνληαη αη πξφλνηαη ηνπ 
Καλνληζκνχ 8. 

 
 

  (β) Δάλ ην κέινο, ην νπνίνλ εθιήζε λα ππνβιεζή εηο 
ηαηξηθήλ εμέηαζηλ ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (α) αλσηέξσ, παξέιεηςε λα 
ζπκκνξθσζή πξνο ηελ θιήζηλ άλεπ επιφγνπ ηηλφο 
αηηίαο θαη εληφο επιφγνπ ηηλφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, 
ε θαηαβνιή ηεο ζπληάμεσο απηνχ αλαζηέιιεηαη κέρξη 
ζπκκνξθψζεψο ηνπ πξνο ηελ ηνηαχηελ θιήζηλ. 
 

  (γ) Δάλ ην κέινο ηνπ νπνίνπ ε ζχληαμηο δηεθφπε, δπλάκεη 
ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) αλσηέξσ, αζζελήζε εθ 
λένπ θαζ' νηνλδήπνηε ρξφλνλ πξν ηεο 
ζπκπιεξψζεσο ηεο ειηθίαο ησλ πεληήθνληα νθηψ 
εηψλ, νη Γηαρεηξηζηέο, εάλ ηθαλνπνηεζoχλ εμ 
εθζέζεσο ηαηξνζπκβνπιίνπ φηη ηνχην ππνθέξεη εθ 
ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο αλαπεξίαο, ε νπνία είλαη 
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θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα κφληκνο θαη ε νπνία είλαη 
ηνηαχηεο θχζεσο ψζηε λα κε δχλαηαη ηνχην λα 
αζθήζε νηνλδήπνηε επάγγεικα, δχλαληαη λα 
επηηξέςε φπσο ε θαηαβνιή ηεο ζπληάμεψο ηνπ 
επαλαξρίζε, νπφηε ην χςνο ηεο ηνηαχηεο ζπληάμεσο 
ζα είλαη σο εάλ αχηε δελ είρε δηαθνπή: 
 
 Ννείηαη φηη εάλ ην Μέινο βξηζθφηαλ ζηελ 
ππεξεζία ηεο Αξρήο θαηά ηελ 25

ελ
 Ννεκβξίνπ 2005, 

θαη ε ζχληαμε ηνπ ελ ιφγσ Μέινπο δηεθφπε, δπλάκεη 
ηεο επηθχιαμεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) αλσηέξσ, 
αζζελήζε εθ λένπ θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλνλ πξν ηεο 
ζπκπιεξψζεσο ηεο ειηθίαο ησλ πεληήθνληα πέληε 
εηψλ, ε Αξρή, εάλ ηθαλνπνηεζή εμ εθζέζεσο 
ηαηξνζπκβνπιίνπ φηη ηνχην ππνθέξεη εθ ζσκαηηθήο ή 
πλεπκαηηθήο αλαπεξίαο, ε νπνία είλαη θαηά πάζαλ 
πηζαλφηεηα κφληκνο θαη ε νπνία είλαη ηνηαχηεο 
θχζεσο ψζηε λα κε δχλαηαη ηνχην λα αζθήζε 
νηνλδήπνηε επάγγεικα, δχλαηαη λα επηηξέςε φπσο ε 
θαηαβνιή ηεο ζπληάμεψο ηνπ επαλαξρίζε, νπφηε ην 
χςνο ηεο ηνηαχηεο ζπληάμεσο ζα είλαη σο εάλ αχηε 
δελ είρε δηαθνπή. 
 

 
  (14)(1) Δάλ     κέινο     αθππεξεηήζε    βάζεη     ησλ Γεληθψλ  
 Καλνληζκψλ Πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο ιφγσ κνλίκνπ αλαπεξίαο ζπλεπεία 

ηξαχκαηνο ην νπνίνλ ππέζηε: 
 

  (α) ελ ηελ ελεξγψ εθηειέζεη ηνπ θαζήθνληνο απηνχ ·θαη 
 

  (β) άλεπ ηδηθήο ηνπ ακειείαο
.
θαη 

 
  (γ) ιφγσ πεξηζηάζεσλ αη νπνίαη δχλαληαη εηδηθψο λα 

απνδνζνχλ εηο ηελ θχζηλ ηνπ θαζήθνληνο απηνχ, 
θαηαβάιινληαη εηο απηφ ηα σθειήκαηα ηα 
πξνζδηνξηδφκελα θαη ππνινγηδφκελα σο πξνλνείηαη 
εηο ηελ παξάγξαθνλ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 7, 
αγλννπκέλνπ ηνπ φξνπ πεξί ζπκπιεξψζεσο 
ππεξεζίαο πέληε εηψλ, νκνχ κε πξφζζεηνλ ζχληαμηλ 
ππνινγηδνκέλελ σο αθνινχζσο επί ηε βάζεη ηνπ 
ζπληαμίκνπ απηνχ κηζζνχ θαηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο 
αθππεξεηήζεψο ηνπ: 
 

  Όηαλ ε αλαπεξία είλαη: 
 

ειαθξά: πέληε εμεθνζηά ηνπ ζπληαμίκνπ κηζζνχ 

ζνβαξά: δέθα εμεθνζηά  ηνπ ζπληαμίκνπ κηζζνχ 

ιίαλ ζνβαξά: δεθαπέληε εμεθνζηά ηνπ κηζζνχ 

πιήξεο: είθνζη εμεθνζηά ηνπ ζπληαμίκνπ κηζζνχ. 

 
Γηά ζθνπνχο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ νη φξνη:  
 

  «ειαθξά αλαπεξία» ζεκαίλεη βαζκφλ αλαπεξίαο κεηαμχ 10% 
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θαη 30% ακθνηέξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, «ζνβαξά 
αλαπεξία» ζεκαίλεη βαζκφλ αλαπεξίαο άλσ ηνπ 30% θαη 
κέρξη 50% ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, «ιίαλ ζνβαξά αλαπεξία» 
ζεκαίλεη βαζκφλ αλαπεξίαο άλσ ηνπ 50% θαη κέρξη 70% 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, «πιήξεο αλαπεξία» ζεκαίλεη βαζκφλ 
αλαπεξίαο άλσ ηνπ 70%, σο αχηε θαη νη βαζκνί ηαχηεο 
θαζνξίδνληαη εηο ηνλ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνλ ή 
πάληα λφκνλ ηξνπνπνηνχληα ή αληηθαζηζηψληα απηφλ. 

 
  (2) Δάλ ν ππάιιεινο πνπ   θαηέζηε    αλάπεξνο    φπσο  
 παξαπάλσ αλαθέξεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηξαχκαηνο δελ θαηείρε 

ζπληάμηκε ζέζε ή θαηείρε ζπληάμηκε ζέζε επί δνθηκαζία, νη Γηαρεηξηζηέο 
κπνξνχλ θαηά ηελ αθππεξέηεζή ηνπ λα ρνξεγνχλ ζ’ απηφλ ζχληαμε 
πνζνχ ίζνπ κε ηελ πξφζζεηε ζχληαμε πνπ κπνξνχζε λα ρνξεγεζεί ζ’ 
απηφλ κε βάζε ην εδάθην (1) εάλ ε ζέζε πνπ θαηείρε ήηαλ ζπληάμηκε θαη 
ν δηνξηζκφο ηνπ είρε νξηζηηθνπνηεζεί: 
 

  Ννείηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 7(14)(1) θαη (2)  
 ε πξφζζεηνο ζχληαμηο δχλαηαη λα κεησζή θαηά ηνηνχην πνζφλ φζνλ νη 

Γηαρεηξηζηέο ζεσξήζνπλ εχινγνλ εάλ ε αλαπεξία δελ είλαη ν ιφγνο ή ν 
κφλνο ιφγνο ηεο αθππεξεηήζεσο: 
 

 
  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη: 

 
  (i) Οηαδήπνηε πξφζζεηνο ζχληαμηο κεηνχηαη θαηά πνζφλ 

ίζνλ πξνο ην ελ ηξίηνλ ηνπ εηεζίνπ πνζνχ ηνπ ιφγσ 
αλαπεξίαο θαηαβαιινκέλνπ σθειήκαηνο ππφ 
κνξθήλ ζπληάμεσο πιεξσηέαο δπλάκεη ηνπ πεξί 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ ή παληφο λφκνπ 
ηξνπνπνηνχληνο ή αληηθαζηζηψληνο απηφλ. 
 

  (ii) Οηαδήπνηε πξφζζεηνο ζχληαμηο νκνχ κεζ' 
νηαζδήπνηε ζπληάμεσο πιεξσηέαο δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 7, θαη κεηά ηνπ 
εηεζίνπ πνζνχ ηνπ ιφγσ αλαπεξίαο θαηαβαιινκέλνπ 
σθειήκαηνο ππφ κνξθήλ ζπληάμεσο δπλάκεη ηνπ 
πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ ή παληφο λφκνπ 
ηξνπνπνηνχληνο ή αληηθαζηζηψληνο απηφλ, δελ 
δχλαηαη λα ππεξβαίλε ηνλ εηήζηνλ ζπληάμηκνλ κηζζφλ 
ηνπ κέινπο θαηά ηελ εκεξνκελίαλ αθππεξεηήζεσο 
απηνχ. 
 

  14(A)(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (11) 
θαη  

 ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (20) ζε πεξίπησζε 
ππαιιήινπ ν νπνίνο ζπκπιήξσζε ππεξεζία πέληε ή πεξηζζφηεξσλ 
εηψλ θαη θαηέζηε πιήξσο αλάπεξνο θαη ν νπνίνο αθππεξεηεί χζηεξα 
απφ γλσκάηεπζε ηαηξνζπκβνπιίνπ φηη δελ κπνξεί λα εθηειεί ηα 
θαζήθνληα ηεο ζέζεσο ιφγσ πλεπκαηηθήο ή ζσκαηηθήο αληθαλφηεηαο θαη 
φηη ε αληθαλφηεηα απηή πηζαλφλ λα είλαη κφληκε, ηα σθειήκαηα πνπ 
θαηαβάιινληαη ζ' απηφλ είλαη εθείλα πνπ ζα θαηαβάιινληαλ αλ ν 
αθππεξεηψλ εμαθνινπζνχζε λα βξίζθεηαη ζηελ ππεξεζία θαη 
αθππεξεηνχζε θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ζπκπιήξσλε ην φξην 
ειηθίαο αλαγθαζηηθήο αθππεξεηήζεσο θαη ππνινγίδνληαη πάλσ ζηελ 

1413



 

αλψηαηε βαζκίδα ηεο κηζζνδνηηθήο θιίκαθαο ηεο ζέζεσο πνπ είλαη 
ακέζσο αλψηεξε ηεο ζέζεσο πνπ θαηέρεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
αθππεξεηήζεψο ηνπ. Η πεξίνδνο ππεξεζίαο πνπ πξνζηίζεηαη ζεσξείηαη 
σο ππεξεζία κε εηζθνξέο: 
 

  Ννείηαη  φηη, αλ ε δπλάκεη   ηεο   παξαγξάθνπ  (14) ρνξεγεηέα  
 ζχληαμε είλαη ζπλνιηθά κεγαιχηεξε ηεο ζπληάμεσο πνπ ρνξεγείηαη 

δπλάκεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαηαβάιιεηαη ε κεγαιχηεξε 
ζχληαμε. 
 

  (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ - 
 

  «Αγψλαο» ζεκαίλεη ηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα ηνπ Διιεληθνχ 
Κππξηαθνχ Λανχ, πνπ άξρηζε απφ ηελ ΔΟΚΑ ηελ 1ε Απξηιίνπ 1955 θαη 
έιεμε κε ηε δηαηαγή ηνπ Αξρεγνχ Γηγελή ηελ 9ε Μαξηίνπ, 1959. 
 

 «Πξαμηθφπεκα» ζεκαίλεη ηελ έλνπιε ελέξγεηα γηα ηελ αλαηξνπή 
ηεο έλλνκεο ηάμεο πνπ εθδειψζεθε ζηηο 15 Ινπιίνπ 1974. 
 

 «Πιήξσο αλάπεξνο» ζεκαίλεη ππάιιειν πνπ θαηέζηε κφληκα 
αλίθαλνο ζε βαζκφ εθαηφ ηνηο εθαηφ θαη ε αληθαλφηεηά ηνπ απηή θαζηζηά 
αδχλαηε ηελ εθηέιεζε  ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεψο ηνπ θαη πνπ ε ελ 
ιφγσ αληθαλφηεηα θαη ν βαζκφο ηεο νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζε 
ηξαχκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ ππφ πεξηζηάζεηο νη νπνίεο θξίλνληαη απφ 
ηνπο Γηαρεηξηζηέο φηη απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ Αγψλα ή 
απφ ηηο ζπλζήθεο νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ 21ε Γεθεκβξίνπ, 
1963, ή ηελ παξάλνκε δξάζε ηεο ΔΟΚΑ Β ή θαηά ή κεηά ην 
πξαμηθφπεκα ηεο 15εο Ινπιίνπ 1974, ή απφ ηελ Σνχξθηθε εηζβνιή ηεο 
20ήο Ινπιίνπ 1974. 
 

  (15)(α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί πληάμεσλ 
Κξαηηθψλ Αμησκαηνχρσλ (Γεληθέο Αξρέο) Νφκνπ ηνπ 
2011, νζάθηο κέινο αθππεξεηεί πξνο αλάιεςηλ 
δεκνζίνπ Λεηηνπξγήκαηνο αζπκβηβάζηνπ πξνο ηελ 
ζέζηλ ηελ νπνίαλ θαηέρεη εηο ηελ Αξρήλ, ηνχην εηο 
πάζαλ πεξίπησζηλ ιακβάλεη δηά ηελ ηνηαχηελ 
ππεξεζίαλ ηνπ εηο ηελ Αξρήλ: 
 

   (i) ζχληαμηλ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ 
Καλνληζκνχ 7 κε ιακβαλνκέλνπ ππ' φςηλ ηνπ 
ελ απηψ φξνπ πεξί ζπκπιεξψζεσο 

πεληαεηνχο ππεξεζίαο
.
 θαη 

 
   (ii) ηνηαχηελ επηπξφζζεηνλ ζχληαμηλ φζελ νη 

Γηαρεηξηζηέο ήζειαλ θξίλεη δηθαίαλ θαη 
πξέπνπζαλ. 
 

  (β) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί πληάμεσλ 
Κξαηηθψλ Αμησκαηνχρσλ (Γεληθέο Αξρέο) Νφκνπ ηνπ 
2011, ε επηπξφζζεηνο ζχληαμηο ε αλαθεξνκέλε εηο 
ηελ ππνπαξάγξαθνλ (α)(ii) ηεο παξνχζεο 
παξαγξάθνπ - 
 

   (i) νκνχ κεηά ηεο ζπληάμεσο ηεο ρνξεγνπκέλεο 
εηο απηφ δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α)(i) 
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αλσηέξσ ή νηαζδήπνηε δηαηάμεσο ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ, δελ ζα ππεξβαίλε: 
 

    (ηα) εηο πεξίπησζηλ θαηά ηελ νπνίαλ ην 
κέινο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη δεθαεηή 
ζπληάμηκνλ ππεξεζίαλ, ηελ ζχληαμηλ 
ηελ νπνίαλ ηνχην ζα εδηθαηνχην λα 
ιάβε εάλ ππεξέηεη εηο ηελ Αξρή, δηά 
ηνζαχηελ πεξηπιένλ πεξίνδνλ φζελ 
ππεξέηεζε πξν ηεο αθππεξεηήζεψο 
ηνπ πξνο αλάιεςηλ ηνπ δεκνζίνπ 
ιεηηνπξγήκαηνο ή εάλ αθππεξέηεη εθ 
ηαχηεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο, νηαζδήπνηε 
ησλ δχν ηνχησλ ζπληάμεσλ ζα ήην ε 
κηθξνηέξα. 
 

    (ηβ) εηο πεξίπησζηλ θαηά ηελ νπνίαλ ην 
κέινο έρεη ζπκπιεξψζεη δεθαεηή 
ζπληάμηκνλ ππεξεζίαλ, ηελ ζχληαμηλ 
ηελ νπνίαλ ηνχην ζα εδηθαηνχην λα 
ιάβε εάλ ππεξέηεη εηο ηελ Αξρήλ δηά 
πεξίνδνλ δέθα επί πιένλ εηψλ ή εάλ 
αθππεξέηεη εθ ηαχηεο ιφγσ νξίνπ 
ειηθίαο, νηαδήπνηε ησλ δχν ηνχησλ 
ζπληάμεσλ ζα ήην ε κηθξνηέξα. 
 

     Ννείηαη φηη ε δηθαηνπκέλε ζχληαμηο ζα 
απμάλεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε πνζνζηφλ 
θαηά ην νπνίνλ αη ζπληάμεηο κεηαμχ ηεο 
εκεξνκελίαο αθππεξεηήζεψο ηνπ θαη 
ηεο εκεξνκελίαο θαηαβνιήο ηεο 
ζπληάμεσο, ήζεινλ ηπρφλ απμεζή 
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (19) ηνπ 
Καλνληζκνχ 7. 
 

    
 

  (γ) Οηαδήπνηε λέα ππεξεζία ηνπ κέινπο εηο ηελ Αξρήλ 
δελ ζα ζεσξήηαη σο ζπλέρεηα ηεο πξνεγνπκέλεο 
ππεξεζίαο ηνπ εηο ηελ Αξρήλ. 
 

  (15Α)(α) Δάλ ζε ππάιιειν πνπ θαηέρεη ζπληάμηκε ζέζε ζε 
Οξγαληζκφ ή Τπεξεζία ηνπ Κξάηνπο επηηξαπεί λα 
αθππεξεηήζεη ιφγσ επηθείκελνπ δηνξηζκνχ ζηελ 
Αξρή θαη ν Οξγαληζκφο ή ε Κπβέξλεζε ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαηαβάιεη ζην Σακείν θαηά ηελ 
απνρψξεζή ηνπ απφ ηνλ Οξγαληζκφ ή ηελ Τπεξεζία 
ηνπ Κξάηνπο εθάπαμ πνζφ ίζν κε ην έλα δσδέθαην 
ησλ κεληαίσλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ θαηά ηελ 
εκέξα ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ γηα θάζε 
ζπκπιεξσκέλν κήλα ζπληάμηκεο ππεξεζίαο θαη 
πνζφ ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ  εηζθνξψλ 
πνπ θαηέβαιε ν ππάιιεινο γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο 
ζχληαμεο ζηε ρήξα θαη ηα ηέθλα ηνπ, καδί  κε ηφθν 
πξνο ηφζν επηηφθην φζν θαζνξίδεη εθάζηνηε ν 
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Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ.  ε ηέηνηα πεξίπησζε ε 
ππεξεζία ηνπ ζηνλ Οξγαληζκφ ή ε ππεξεζία ηνπ ζηελ 
Kξαηηθή Yπεξεζία ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνπο 
Γηαρεηξηζηέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κήθνπο 
ππεξεζίαο πνπ ηνπ δίδεη δηθαίσκα ζε σθειήκαηα θαη 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο 
πνπ ζα δηθαηνχηαη λα ιάβεη απφ ην Σακείν κε βάζε ην 
ζρέδην σθειεκάησλ  αθππεξέηεζεο πνπ ιεηηνπξγεί 
ζηελ Αξρή θαη είλαη φκνην κε ην θπβεξλεηηθφ ζρέδην 
ζπληάμεσλ. 
 

  (β) Αλ ν  ππάιιεινο ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ε 
ππνπαξάγξαθνο (α) δηθαηνχηαη θαηά ηελ 
αθππεξέηεζή ηνπ απφ ηελ Αξρή ζε εηήζηα ζχληαμε, 
απηή δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην έλα δεχηεξν ησλ 
εηήζησλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ θαηά ηελ εκέξα 
ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ απφ ηνλ Οξγαληζκφ ή ηελ 
Τπεξεζία ηνπ Κξάηνπο. 
 

  (γ) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ  εθαξκφδνληαη 
θαη ζηελ πεξίπησζε ππαιιήινπ ηεο Αξρήο ν νπνίνο 
αθππεξέηεζε πξηλ απφ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ, 1992.  
ηελ πεξίπησζε φκσο απηή αλαζεσξείηαη κφλν ε 
εηήζηα ζχληαμή ηνπ απφ ηελ 1ε  Ιαλνπαξίνπ 1993. 
 

  (15Β)(α) Δάλ  ππάιιεινο, ν νπνίνο  δηνξίζηεθε ή  ήζειε 
δηνξηζηεί ζε Οξγαληζκφ ή Τπεξεζία ηνπ Κξάηνπο είρε 
ή έρεη πξνυπεξεζία ζηελ Αξρή ε πξνυπεξεζία απηή 
ινγίδεηαη σο ζπληάμηκε ππεξεζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
ηνπ κήθνπο ππεξεζίαο πνπ ηνπ δίδεη δηθαίσκα ζε 
σθειήκαηα θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ σθειεκάησλ 
αθππεξέηεζεο πνπ ζα δηθαηνχηαη λα ιάβεη απφ ηνλ 
Οξγαληζκφ ή ηελ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο κε 
βάζε ηνπο νηθείνπο Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο, είηε ν 
δηνξηζκφο ηνπ ζηνλ Οξγαληζκφ ή ζηελ Τπεξεζία ηνπ 
Κξάηνπο έγηλε ή ήζειε γίλεη ακέζσο είηε κεηά απφ 
δηαθνπή. 
 

  (β) Σν Σακείν θαηαβάιιεη  ζηνλ   Οξγαληζκφ ή ζηελ 
Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο θαηά ηελ απνρψξεζε 
ηνπ ππαιιήινπ απφ ηελ Αξρή εθάπαμ πνζφ ίζν κε ην 
έλα δσδέθαην ησλ κεληαίσλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ 
ηνπ ππαιιήινπ γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα 
ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ζηελ Αξρή, θαζψο θαη ην 
δηπιάζην ηπρφλ εηζθνξψλ πνπ θαηέβαιε ν ππάιιεινο 
γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο ζχληαμεο ζηε ρήξα θαη ηα 
ηέθλα ηνπ, κε ηφθν πάλσ ζε φια ηα πνζά απφ ηελ 
εκέξα ηεο απνρψξεζεο κέρξη ηελ εκέξα ηεο 
θαηαβνιήο πξνο ηφζν επηηφθην φζν θαζνξίδνπλ 
εθάζηνηε νη Γηαρεηξηζηέο. 
 

  (γ) Αλ ζηνλ ππάιιειν θαηαβιήζεθε απφ ην Σακείν 
νπνηνδήπνηε σθέιεκα ππφ κνξθή θηινδσξήκαηνο ή 
εηζθνξψλ εξγνδφηε ζε Σακείν Πξνλνίαο, νη δηαηάμεηο 
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ εθαξκφδνληαη κφλν αλ ν 
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ππάιιεινο εθιέμεη λα θαηαβάιεη ζηνλ Οξγαληζκφ ή 
ζηελ Κπβέξλεζε ην σθέιεκα απηφ κε ηφθν φπσο 
αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) παξαπάλσ, 
νπφηε ην Σακείν δελ ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ 
εθάπαμ πνζνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 
ππνπαξάγξαθν. 
 

 
  (16) Δάλ  κέινο  απνζάλε   πξν  ηεο  αθππεξεηήζεψο ηνπ 
 θαηαβάιιεηαη: 

 
  (α) Δηο ηνπο λνκίκνπο απηνχ αληηπξνζψπνπο 

θηινδψξεκα ίζνλ πξνο ην εθ’ άπαμ πνζφλ ην νπνίνλ 
ζα εδηθαηνχην ζκθψλσο πξνο ηελ ππνπαξάγξαθνλ 
(α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 7 ή 
θηινδψξεκα κε ππεξβαίλνλ ηνλ ζπληάμηκνλ απηνχ 
κηζζφλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ή ηεο 
ιήμεο ηεο άδεηαο ηελ νπνία ηπρφλ είρε ζε πίζηε ηνπ ή 
ην εθάπαμ πνζφ ζην νπνίν ζα εδηθαηνχην αλ είρε 
αθππεξεηήζεη ιφγσ ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο 
αλαπεξίαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ ή ηεο 
ιήμεο ηεο άδεηαο ηελ νπνία είρε ζε πίζηε ηνπ θαηά 
ηελ εκεξνκελία απηή, νηνλδήπνηε εθ ηνχησλ είλαη ην 
κεγαιχηεξνλ, θαη 
 

  (β) χληαμηο Υεξψλ θαη Σέθλσλ δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 
8 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ: 
 

  
 

  Ννείηαη φηη,   εάλ  ην  κέινο   απνζάλε  κεηά   ηελ αθππεξέηεζίλ  
 ηνπ θαη ην ζπλνιηθψο πιεξσζέλ ή πιεξσηένλ εηο απηφ κέρξη ηνπ 

ζαλάηνπ πνζφλ ππφ κνξθήλ ζπληάμεσο ή θηινδσξήκαηνο είλαη 
κηθξφηεξνλ ηνπ εηεζίνπ ζπληαμίκνπ απηνχ κηζζνχ ηνλ νπνίνλ ειάκβαλε 
θαηά ηνλ ρξφλνλ ηεο αθππεξεηήζεψο ηνπ, ρνξεγείηαη εηο ηνπο λνκίκνπο 
πξνζσπηθνχο απηνχ αληηπξνζψπνπο θηινδψξεκα ίζνλ πξνο ηελ 
δηαθνξάλ. 
 

  (17)(α) Δάλ κέινο απνζάλε ζπλεπεία ηξαχκαηνο ην νπνίνλ  
 ππέζηε: 

 

   (i) ελ ηε ελεξγψ εθηειέζεη ηνπ θαζήθνληνο απηνχ
. 

θαη 
 

   (ii) άλεπ ηδηθήο ηνπ ακειείαο
.
 θαη 

 

   (iii) ιφγσ πεξηζηάζεσλ αη νπνίαη δχλαληαη εηδηθψο 
λα απνδνζνχλ εηο ηελ θχζηλ ηνπ θαζήθνληνο 
απηνχ, 
 

  ελψ δηεηέιεη ελ ππεξεζία, θαηαβάιιεηαη εηο ηνπο λνκίκνπο απηνχ 
αληηπξνζψπνπο θηινδψξεκα ππνινγηδφκελνλ βάζεη ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (16) ηνπ Καλνληζκνχ 7, 
θαη χληαμηο Υεξψλ θαη Σέθλσλ ππνινγηδνκέλε σο αθνινχζσο: 
 

  (ηα) εάλ ην απνζαλφλ κέινο θαηαιείπε ρήξαλ, ζχληαμηο 
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εηο απηήλ, εθ’ φζνλ παξακέλεη αλχπαλδξνο, εθ 
πνζνχ κε ππεξβαίλνληνο ην 25% ηνπ ζπληαμίκνπ 
κηζζνχ ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελίαλ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.  
 

 
  (ηβ) εάλ ην απνζαλφλ κέινο θαηαιείπε ρήξαλ εηο ηελ 

νπνίαλ ρνξεγείηαη ζχληαμηο δπλάκεη ηνπ (ηα) αλσηέξσ 
θαη ηέθλνλ ή ηέθλα, ζχληαμηο δη’ έθαζηνλ ηέθλνλ εθ 
πνζνχ κε ππεξβαίλνληνο ην ελ έθηνλ ηεο ελ ησ (ηα) 
αλσηέξσ θαζνξηδνκέλεο ζπληάμεσο. 
 

  (ηγ) εάλ ην απνζαλφλ κέινο θαηαιείπε ηέθλνλ ή ηέθλα 
αιιά δελ θαηαιείπε ρήξαλ ή δελ ρνξεγήηαη ζχληαμηο 
εηο ηελ ρήξαλ, ζχληαμηο δη’ έθαζηνλ ηέθλνλ εθ πνζνχ 
δηπιαζίνπ ηνπ ππφ ηνπ (ηβ) αλσηέξσ θαζνξηδνκέλνπ. 
 

  (ηδ) εάλ ην απνζαλφλ κέινο θαηαιείπε ηέθλνλ ή ηέθλα θαη 
ρήξαλ εηο ηελ νπνίαλ ρνξεγείηαη ζχληαμηο δπλάκεη ηνπ 
(ηα) αλσηέξσ θαη ε ρήξα αθνινχζσο απνζάλε, 
ζχληαμηο δη’ έθαζηνλ ηέθλνλ απφ ηεο εκεξνκελίαο 
ζαλάηνπ ηεο ρήξαο εθ πνζνχ δηπιαζίνπ ηνπ ππφ ηνπ 
(ηβ) αλσηέξσ θαζνξηδνκέλνπ. 
 

  (ηε) εάλ ην απνζαλφλ κέινο δελ θαηαιείπεη ρήξα ή εάλ 
δελ ρνξεγείηαη ζχληαμε ζηε ρήξα θαη εάλ νη γνλείο ηνπ 
ή νπνηνζδήπνηε απφ απηνχο εμαξηάην πιήξσο ή 
θπξίσο απφ απηφλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπο, ζχληαμε 
ζηνλ παηέξα ή ηε κεηέξα  ή θαη ζηνπο δχν, εθ’ φζνλ 
απηνί ή νπνηνζδήπνηε απφ απηνχο ζηεξνχληαη 
επαξθψλ κέζσλ ζπληήξεζεο. Σν πνζφ ηεο 
ζπληάμεσο γνλέσλ δελ ππεξβαίλεη ηε ζχληαμε ε 
νπνία ζα κπνξνχζε λα ρνξεγεζεί ζηε ρήξα απηνχ: 
 

 
   Ννείηαη φηη: 

 
   (α) ζχληαμηο δελ είλαη πιεξσηέα δπλάκεη ηεο 

παξνχζεο ππνπαξαγξάθνπ θαζ' νηνλδήπνηε 

ρξφλνλ δηά πιείνλα ησλ ηξηψλ ηέθλα
.
 

 
   (β) εηο πεξίπησζηλ ζπληάμεσο ρνξεγεζείζεο 

δπλάκεη ηνπ (ηε) αλσηέξσ, εάλ νπνηνζδήπνηε 
απφ ηνπο δχν γνλείο ήηαλ ρήξνο θαηά ηνλ 
ρξφλνλ ηεο ρνξεγήζεσο ηεο ζπληάμεσο θαη 
αθνινχζσο λπκθεπζή εθ λένπ, ε ηνηαχηε 
ζχληαμηο ηεξκαηίδεηαη απφ ηεο εκεξνκελίαο 
ηνπ λένπ γάκνπ. εάλ δε θαηά ηελ θξίζηλ ησλ 
Γηαρεηξηζηψλ θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλνλ 
νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο δχν γνλείο ζηνλ 
νπνίν ρνξεγήζεθε ζχληαμε δπλάκεη ηνπ (ηε) 
ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) έρεη άιινπο επαξθείο 
πφξνπο ζπληεξήζεσο, ε ζχληαμηο απηή 
ηεξκαηίδεηαη απφ ηεο εκεξνκελίαο ηελ νπνίαλ 
νη Γηαρεηξηζηέο ήζειαλ νξίζεη. 
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   (γ) ζχληαμηο ρνξεγεζείζα εηο ζήιπ ηέθλνλ δπλάκεη 

ηεο παξνχζεο ππνπαξαγξάθνπ  ηεξκαηίδεηαη 
φηαλ ην ηέθλνλ λπκθεπζή. 
 

   (δ) νη Γηαρεηξηζηέο δχλαληαη λα εγθξίλνπλ ηελ 
ζπλέρηζηλ ηεο θαηαβνιήο ζπληάμεσλ δηά 
ηέθλνλ ην νπνίνλ έπαπζε δηθαηνχκελνλ, 
δπλάκεη θαη ζπκθψλσο πξνο ηελ 
ππνπαξάγξαθνλ (δ) ηεο παξαγξάθνπ (4) ηνπ 
Καλνληζκνχ 8. 
 

  (β) Η ειάρηζηε ζχληαμε πνπ θαηαβάιιεηαη κε βάζε ηελ 
παξνχζαλ παξάγξαθν θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 
Οηθνλνκηθψλ.  Πάλσ ζην πνζφ απηφ ππνινγίδνληαη 
θαη νη ζπληάμεηο  πνπ ρνξεγνχληαη ζηα ηέθλα κε βάζε 
ηελ παξνχζα παξάγξαθν.  Η ειάρηζηε απηή ζχληαμε 
δελ ππφθεηηαη ζηελ ηηκαξηζκηθή αχμεζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο 
παξαγξάθνπ (19) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  
 

 
  (γ) Οηαηδήπνηε      ζπληάμεηο      πιεξσηέαη      δπλάκεη    

ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) αλσηέξσ, κεηνχληαη θαηά 
πνζφλ ίζνλ πξνο ην ελ ηξίηνλ ηνπ εηεζίνπ πνζνχ ηνπ 
ιφγσ ζαλάηνπ θαηαβαιινκέλνπ σθειήκαηνο ππφ 
κνξθήλ ζπληάμεσλ πιεξσηέσλ δπλάκεη ηνπ πεξί 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ ή παληφο λφκνπ 
ηξνπνπνηνχληνο ή αληηθαζηζηψληνο απηφλ. 
 

  (δ) Οηαηδήπνηε       ζπληάμεηο       πιεξσηέαη     δπλάκεη    
ηεο  ππνπαξαγξάθνπ (α) αλσηέξσ, νκνχ κεηά ηνπ 
εηεζίνπ πνζνχ παληφο ιφγσ ζαλάηνπ 
θαηαβαιινκέλνπ σθειήκαηνο ππφ κνξθήλ 
ζπληάμεσλ πιεξσηέσλ δπλάκεη ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ Νφκνπ ή παληφο λφκνπ ηξνπνπνηνχληνο 
ή αληηθαζηζηψληνο απηφλ, εηο νπδεκίαλ πεξίπησζηλ 
ππεξβαίλνπλ ηνλ θαηά ηελ εκέξαλ ηνπ ζαλάηνπ 
εηήζηνλ ζπληάμηκνλ κηζζφλ ηνπ κέινπο. 
 

  (ε) Σεξνπκέλσλ   ησλ   δηαηάμεσλ   ηεο ππνπαξαγξάθνπ 
(α) αλσηέξσ, ε ζχληαμηο ρήξαο θαη ηέθλσλ ρνξεγείηαη 
εηο δηθαηνχκελα πξφζσπα, σο ηαχηα θαζνξίδνληαη εηο 
ηνλ Καλνληζκφλ 8. 
 

  (ζη) Αη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (17) ηνπ Καλνληζκνχ 7 
δελ εθαξκφδνληαη ελσ πεξηπηψζεη ζαλάηνπ κέινπο 
φηαλ ε ρήξα ή ηα ηέθλα απηνχ ή ακθφηεξα δηθαηνχληαη 
εηο ζπληάμεηο δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 8: 
 

   Ννείηαη   φηη,   εάλ   αη   δπλάκεη   ηνπ     Καλνληζκνχ 8  
  ρνξεγεηέαη ζπληάμεηο είλαη ζπλνιηθψο κηθξφηεξαη ησλ δπλάκεη 

ηεο παξαγξάθνπ (17) ηνπ Καλνληζκνχ 7 ρνξεγεηέσλ 
ζπληάμεσλ,  θαηαβάιινληαη αη ζπλνιηθψο κεγαιχηεξαη 
ζπληάμεηο. 
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  (18) Σεξνπκέλσλ       ησλ         δηαηάμεσλ     ηνπ       πεξί   
 πληαμηνδνηηθψλ Ωθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νφκνπ 
ηνπ 2012, ε δηά ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ παξερνκέλε πξνο ηα κέιε 
ζχληαμηο απμάλεηαη: 
 

  (α) Η δηά πνζνχ αληηζηνηρνχληνο εηο πνζνζηφλ ίζνλ 
πξνο ην εθάζηνηε δπλάκεη νηνπδήπνηε λφκνπ 
πξνλννχληνο πεξί απμήζεσο ζπληάμεσλ ησλ 
Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ. θαη 
 

  (β) δηά πνζνχ αληηζηνηρνχληνο εηο πνζνζηφλ ίζνλ πξνο 
ην εθάζηνηε δπλάκεη νηνπδήπνηε δηαηάγκαηνο ηνπ 
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πξνλννχληνο πεξί 
ηηκαξηζκηθήο απμήζεσο ησλ ζπληάμεσλ ησλ 
Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ. 
 

  (19) χληαμε πνπ θαηαβάιιεηαη ζε ππάιιειν δπλάκεη ηνπ 
 παξφληνο Μέξνπο VI ησλ Καλνληζκψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

αθππεξεηήζεψο ηνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα δεχηεξν ησλ 
εηήζησλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ. 
 

  
 

  (20) χληαμε, εθάπαμ πνζφ ή θηινδψξεκα   ρνξεγνχκελν  
 δπλάκεη ησλ Καλνληζκψλ απηψλ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο 

πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία αθππεξέηεζεο ηνπ ππαιιήινπ ηεο Αξρήο. 
 

 

 

ΜΕΡΟ VII - ΤΝΣΑΞΕΙ ΕΙ ΥΗΡΑ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ 
 

 
 8. (1) Σεξνπκέλσλ      ησλ     δηαηάμεσλ      ηνπ    παξφληνο  
 Καλνληζκνχ θαη ηνπ πεξί πληαμηνδνηηθψλ Ωθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ 

Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο 
Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νφκνπ ηνπ 2012, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ 
πξνζψπνπ αλ ν ζαλψλ -  
 

  (i) ήηαλ ζπληαμηνχρνο
. 
ή 

 
  (ii) εδηθαηνχην ζχληαμε δπλάκεη ησλ Καλνληζκψλ απηψλ, 

είηε ηέηνηα ζχληαμε ρνξεγήζεθε είηε φρη· ή 
 

  (iii) ππεξεηνχζε αθφκα σο ππάιιεινο θαη θαηά ην ρξφλν 
ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ζα είρε δηθαίσκα ζχληαμεο εάλ είρε 
ηφηε  αθππεξεηήζεη ιφγσ πλεπκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο 
αληθαλφηεηαο,  
 
ρνξεγείηαη γηα ηελ ππεξεζία ηνπ –  
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  (α) φηαλ θαηαιείπε ρήξαλ, ζχληαμηο εηο ηελ ρήξαλ (ελ ηνηο 

εθεμήο αλαθεξνκέλε σο “ζχληαμηο ρήξαο”) . θαη 
 

  (β) φηαλ είρε ζχδπγνλ θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλνλ θαηφπηλ 
ηεο 1.1.1982, εκεξνκελίαο ηδξχζεσο ηνπ ρεδίνπ 
(είηε ν γάκνο παξέκεηλελ ελ ηζρχτ κέρξη ηνπ ζαλάηνπ 
ηνπ είηε φρη θαη είηε ζχληαμηο ρήξαο ρνξεγείηαη ή 
δπλαηφλ λα ρνξεγεζή είηε φρη), ζχληαμηο πξνο φθεινο 
ησλ εθ ηνπ γάκνπ ηέθλσλ ηνπ θαη, εηο σξηζκέλαο 
πεξηπηψζεηο, άιισλ ηέθλσλ απηνχ ή απηήο (ελ ηνηο 
εθεμήο αλαθεξνκέλε σο «ζχληαμηο ηέθλσλ»): 
 

    Ννείηαη φηη, δηά ηνπο ζθνπνχο  ηνπ    παξφληνο 
   Καλνληζκνχ δελ ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ γάκνο ηνπ 

απνζαλφληνο κέινπο ηειεζζείο κεηά ηελ 
αθππεξέηεζίλ ηνπ, πάζα δε εηο ηνλ παξφληα 
Καλνληζκφλ αλαθνξά εηο γάκνλ, ζχδπγνλ, ηελ ρήξαλ 
ή ηα ηέθλα ηνπ απνζαλφληνο εξκελεχεηαη αλαιφγσο. 
 

χληαμηο ρήξαο.  (2)(α) χληαμηο ρήξαο δελ ρνξεγείηαη εάλ ε ρήξα θαηά ηνλ 
ρξφλνλ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ κέινπο ζπλέδε κεη’ άιινπ 
αλδξφο ή εάλ κεηά ηνλ ζάλαηνλ ηνπ κέινπο ε ρήξα 

επαλελπκθεχζε
.
 εάλ δε, θαηφπηλ ηεο ρνξεγήζεσο 

ζπληάμεσο ρήξαο, ε ρήξα επαλαλπκθεπζή, ε 
ζχληαμηο ηεξκαηίδεηαη απφ ηεο εκεξνκελίαο ηνπ λένπ 
γάκνπ. 

 
  (β) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) 

αλσηέξσ, ε ζχληαμηο ρήξαο θαηαβάιιεηαη απφ ηνπ 
ζαλάηνπ ηνπ ζπδχγνπ κέρξη ηνπ ζαλάηνπ ηεο ρήξαο: 
 

    Ννείηαη   φηη,    ζε   πεξίπησζε δηάιπζεο λένπ  
   γάκνπ ή ζαλάηνπ ηνπ λένπ ζπδχγνπ, νη Γηαρεηξηζηέο 

κπνξνχλ, αθνχ ιάβνπλ ππφςε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο 
πεξίπησζεο ηεο δηάιπζεο ηνπ λένπ γάκνπ ή ηνπ 
ζαλάηνπ ηνπ λένπ ζπδχγνπ, λα επηηξέςνπλ ηελ 
θαηαβνιή ζηε ρήξα ζχληαμεο κέρξη ηνπ χςνπο πνπ 
ζα αλέξρεην ε ζχληαμε εάλ δελ είρε δηαθνπεί. 
 

 
  (3)(α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ 

(δ) θαη (ε) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ε ζχληαμε 
ρήξαο είλαη: 
 

   (i) Γηα ππεξεζία κε εηζθνξέο ην 75% ηεο 
ζχληαμεο ηνπ ζπληαμηνχρνπ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ή ηεο ζχληαμεο 
ζηελ νπνία ζα εδηθαηνχην ν ζπληάμηκνο 
ππάιιεινο κε βάζε ηε ζπληάμηκε ππεξεζία 
ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ

.
 

 
   (ii) γηα ππεξεζία ρσξίο εηζθνξέο ην 37.5% ηεο 

ζχληαμεο ηνπ ζπληαμηνχρνπ θαηά ηελ εκέξα 
ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ή ηεο ζχληαμεο ζηελ νπνία 
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ζα εδηθαηνχην ν ζπληάμηκνο ππάιιεινο κε 
βάζε ηε ζπληάμηκε ππεξεζία ηνπ θαηά ηελ 
εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ: 
 
 Ννείηαη φηη, αλ ν ζπληάμηκνο ππάιιεινο 
είρε, ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ζηελ 
ππεξεζία, ζπκπιεξψζεη ζπληάμηκε ππεξεζία: 
 

    (α) Πέληε ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ, αιιά 
θάησ ησλ δέθα, ζεσξείηαη φηη 
ζπκπιήξσζε δηπιάζηα ζπληάμηκε 
ππεξεζία, 
 

    (β) δέθα ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ αιιά θάησ 
ησλ δεθαπέληε, ζεσξείηαη φηη 
ζπκπιήξσζε είθνζη έηε ζπληάμηκε 
ππεξεζία, 
 

    (γ) δεθαπέληε ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ αιιά 
θάησ ησλ είθνζη ηξηψλ, ε ζπληάμηκή 
ηνπ ππεξεζία απμάλεηαη θαηά πέληε έηε 
κε αλψηαην φξην ζπληάμηκεο 
ππεξεζίαο ηα είθνζη πέληε έηε, 
 

    (δ) είθνζη ηξηψλ ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ 
αιιά θάησ ησλ ηξηάληα, ε ζπληάμηκή 
ηνπ ππεξεζία απμάλεηαη θαηά δπν έηε, 
κε αλψηαην φξην ζπληάμηκεο 
ππεξεζίαο ηα ηξηάληα έηε ηεο 
ππεξεζίαο, ε νπνία πξνζηίζεηαη θαηά 
ηνλ ηξφπν απηφ ζεσξνπκέλεο σο 
ππεξεζίαο κε εηζθνξέο: 
 
 

Nνείηαη πεξαηηέξσ φηη ζε θακηά 
πεξίπησζε ε ζχληαμε ζα ππνινγίδεηαη 
κε βάζε ππεξεζία κεγαιχηεξε απφ 
εθείλε ηελ νπνία ζα είρε ην κέινο αλ 
παξέκελε ζηελ ππεξεζία ηεο Αξρήο 
κέρξη ην ζχλεζεο γηα ηελ αθππεξέηεζε 
φξην ειηθίαο. 

  
 

  (β) Πάζα ζχληαμηο επηπξφζζεηνο πξνο ηελ θαλνληθήλ 
ηνηαχηελ, ρνξεγεζείζα εηο ηνλ απνζαλφληα δπλάκεη 
ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ πιελ 
ρνξεγεζείζεο ιφγσ αλαπεξίαο, ινγίδεηαη σο 
θηεζείζα δη’ ππεξεζίαο άλεπ εηζθνξψλ θαη ηα ηξία 
δέθαηα έθηα απηήο ζπληζηνχλ επηπξφζζεηνλ ζχληαμηλ 
ρήξαο. 
 

  (γ) Η ζχληαμηο ρήξαο ζπληαμηνχρνπ πνπ αθππεξέηεζε 
πξηλ ηελ 1ελ Ιαλνπαξίνπ, 1990 είλαη ην 37.5% ηεο 
ζχληαμεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζ’ απηφλ θαηά ηελ εκέξα 
ηνπ ζαλάηνπ ηνπ: 
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Ννείηαη φηη, αλ ν ζπληαμηνχρνο είρε θάκεη 

εηζθνξέο γηα ζχληαμε ζε ρήξεο θαη ηέθλα, ε ζχληαμε 
ηεο ρήξαο ηνπ γηα ηνπο ζπκπιεξσκέλνπο κήλεο 
ππεξεζίαο γηα ηνπο νπνίνπο είρε θάκεη εηζθνξέο είλαη 
ην 75% ηεο ζχληαμεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζ’ απηνλ 
θαηά ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ θαη ε νπνία 
θεξδήζεθε κε ππεξεζία θαηά ηνπο ελ ιφγσ κήλεο. 
 

  (δ) Η ειάρηζηε ζχληαμε πνπ θαηαβάιιεηαη κε βάζε ηελ 
παξνχζα παξάγξαθν θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 
Οηθνλνκηθψλ.  Η ειάρηζηε απηή ζχληαμε δελ 
ππφθεηηαη ζηελ ηηκαξηζκηθή αχμεζε πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (17) ηνπ 
Καλνληζκνχ 7. 
 

 
  (ε) Σν πνζφ ηεο ειάρηζηεο ζχληαμεο ρήξαο ζα 

αλαζεσξείηαη κε βάζε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ, πνπ ιακβάλεηαη εθάζηνηε δπλάκεη ηεο 
ζρεηηθήο δηαηάμεσο ηνπ πεξί πληάμεσο Γεκνζίσλ 
Τπαιιήισλ Νφκνπ. 
 
 

  (4)(α) χληαμηο ηέθλσλ ρνξεγείηαη εάλ πθίζηαληαη ηέθλα 
δηθαηνχκελα εηο ηαχηελ θαη θαηαβάιιεηαη εθ’ φζνλ 
ρξφλνλ ηαχηα δηθαηνχληαη. 
 

  (β) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, ηέθλα δηθαηνχκελα εηο ζχληαμηλ είλαη ηα 
ηέθλα ηνπ απνζαλφληνο κέινπο ή ηέθλα ζπδχγνπ 
απηνχ, σο νξίδεηαη εηο ηελ ππνπαξάγξαθνλ (ζη) 
θαησηέξσ. 
 

  (γ) Γελ δηθαηνχηαη εηο ζχληαμηλ ηέθλσλ επί ηε βάζεη ηεο 
παξνχζεο παξαγξάθνπ: 
 

   (i) Tέθλα ηνπ απνζαλφληνο κέινπο γελλεζέληα 
κεηά πάξνδνλ δέθα κελψλ αθ’ φηνπ ηνχην 
αθππεξέηεζελ εθ ηεο ππεξεζίαο ηεο Αξρήο ή 
πηνζεηεζέληα ππ’ απηνχ κεηά ηελ 
αθππεξέηεζίλ ηνπ εθ ηεο ππεξεζίαο ηεο 

Αξρήο
.
 

   (ii) ηέθλα ζπδχγνπ ηνπ απνζαλφληνο γελλεζέληα ή 
πηνζεηεζέληα κεηά ηελ δηάιπζηλ ηνπ γάκνπ ή 
αθ’ φηνπ ην απνζαλφλ κέινο αθππεξέηεζελ 
εθ ηεο ππεξεζίαο ηεο Αξρήο. 
 

  (δ) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) 
αλσηέξσ, δελ ρνξεγείηαη ζχληαμηο δηά: 
 

   (i) Δμψγακνλ ηέθλνλ ηνπ απνζαλφληνο κέινπο. ή 
 

   (ii) ζεηφλ ηέθλνλ ηνπ απνζαλφληνο κέινπο θαη 
ηέθλνλ ζπδχγνπ απηνχ ή 
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   (iii) ζεηφλ, πηνζεηεζέλ ή εμψγακνλ ηέθλνλ ζπδχγνπ 

απηνχ, εθηφο εάλ ην ηέθλνλ εμεξηάην πιήξσο 
ή θπξίσο εθ ηνπ πνζαλφληνο κέινπο θαηά ηνλ 
ρξφλνλ ηνπ ζαλάηνπ απηνχ. 
 

  (ε) Γελ ρνξεγείηαη ζχληαμηο ηέθλσλ δηά ζήιπ ηέθλνλ ην 
νπνίνλ θαηά ηνλ ρξφλνλ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 
απνζαλφληνο ήην έγγακνλ θαη ζχληαμηο ηέθλσλ 
ρνξεγεζείζα δηά ζήιπ ηέθλνλ ηεξκαηίδεηαη φηαλ ηνχην 
λπκθεπζή. 
 

  (ζη) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ηέθλα 
είλαη ηα ηέθλα γελλεζέληα ζε γάκν ή εθηφο γάκνπ ή 
λνκηκνπνηεζέληα ή αλαγλσξηζζέληα, ή πηνζεηεζέληα 
ή είλαη θπζηθά ηέθλα ηεο ζπδχγνπ εθφζνλ δελ 
ππεξβαίλνπλ ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο 
ηνπο ή ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) εάλ θνηηνχλ ζε 
ζρνιή, θνιιέγην, παλεπηζηήκην ή άιιν εθπαηδεπηηθφ 
ίδξπκα ή εμαζθνχληαη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν 
ζε νπνηνδήπνηε επηηήδεπκα, επάγγεικα ή ηέρλε 
θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ απαηηνχλ   απ’ απηά λ’ 
αθηεξψλνπλ ζηε θνίηεζε ή εμάζθεζή ηνπο  ην 
ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ ηνπο ή βξίζθνληαη ζε ελεξγφ 
ππεξεζία ζηελ Δζληθή Φξνπξά δπλάκεη ησλ πεξί 
Δζληθήο Φξνπξάο Νφκσλ. Ο φξνο «ηέθλα» 
πεξηιακβάλεη επηγελφκελα ηέθλα. 

 
 

   Ο φξνο πεξηιακβάλεη: 
 

   (i) Σέθλνλ γελλεζέλ κεηά ηνλ ζάλαηνλ ηνπ 
γνλέσο. 
 

   (ii) ζεηφλ ή εμψγακνλ ηέθλνλ γελλεζέλ πξν ηεο 
εκεξνκελίαο ηνπ ηξαχκαηνο θαη πιήξσο ή 
θπξίσο εμαξηψκελνλ εθ ηνπ απνζαλφληνο 
κέινπο δηά ηελ ζπληήξεζίλ ηνπ. θαη 
 

   (iii) ηέθλνλ πηνζεηεζέλ λνκίκσο πξν ηεο 
εκεξνκελίαο ηνπ ηξαχκαηνο θαη εμαξηψκελνλ 
σο πξναλεθέξζε. 
 

  (δ) Αλεμαξηήησο ησλ πξνεγνπκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ, νη Γηαρεηξηζηέο δχλαληαη λα 
εγθξίλνπλ: 
 

   (i) Σελ ζπλέρηζηλ θαηαβνιήο ζπληάμεσο ηέθλσλ 
δηά ηέθλνλ ην νπνίνλ, θαίηη έπαπζε 
δηθαηνχκελνλ ηαχηεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, ππέζηε θαζ’ φλ ρξφλνλ 
εδηθαηνχην εηο ζχληαμηλ ηέθλσλ, πλεπκαηηθήλ ή 
ζσκαηηθήλ αλαπεξίαλ, πηζηνπνηνπκέλελ ππφ 
ηνπ ηαηξηθνχ πκβνχινπ ηνπ ρεδίνπ 
θαζηζηψζαλ απηφ αλίθαλνλ λα θεξδίδε ηα 
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πξνο ην δήλ. 
 

   (ii) ηελ θαηαβνιήλ ζπληάμεσο ηέθλσλ δηά ηέθλνλ 
ην νπνίνλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαηά ηνλ 
ρξφλνλ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ παηξφο, ππνθέξεη εθ 
πλεπκαηηθήο ή ζσκαηηθήο αλαπεξίαο 
πηζηνπνηνπκέλεο ππφ ηνπ ηαηξηθνχ 
πκβνχινπ ηνπ ρεδίνπ θαη θαζηζηψζεο απηφ 
αλίθαλνλ λα θεξδίδε ηα πξνο ην δελ. 
 

    Ννείηαη    φηη   νη   Γηαρεηξηζηέο  δχλαληαη,    εηο  
   εθαηέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ, λα απνθαζίζε ηνλ 

ηεξκαηηζκφλ ηεο ζπληάμεσο θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλνλ 
εάλ ηθαλνπνηεζή δη’ ηαηξηθήο απνδείμεσο φηη ε 
αλαπεξία έπαπζελ πθηζηακέλε ή δελ εκπνδίδεη ην ελ 
ιφγσ ηέθλνλ λα θεξδίδε ηα πξνο ην δελ. 
 

  (5)(α) Μία    κφλνλ    ζχληαμηο    ηέθλσλ   ρνξεγείηαη δηά ηελ  
  ππεξεζίαλ νηνπδήπνηε κέινπο αιιά:  

 
   (i) Σν πνζνζηφλ απηήο πνηθίιιεη αλαιφγσο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εηο απηήλ δηθαηνπκέλσλ ηέθλσλ, 
θαη 
 

   (ii) θαηαβάιιεηαη εηο ην πξφζσπνλ ή ηα 
πξφζσπα θαη θαηά ηνηαχηα ηκήκαηα σο νη 
Γηαρεηξηζηέο ήζειαλ νξίζεη, θαη 
 

   (iii) ην πξφζσπνλ εηο ην νπνίνλ άπαζα ή 
νηνλδήπνηε ηκήκα απηήο θαηαβάιιεηαη 
ρξεζηκνπνηεί ην εηο απηφ θαηαβιεζέλ πνζφλ, 
άλεπ δηαθξίζεσο, πξνο φθεινο απάλησλ ησλ 
ηέθλσλ ηα νπνία δηθαηνχληαη εηο απηήλ ή πξνο 
φθεινο εθείλσλ εμ απηψλ σο νη Γηαρεηξηζηέο 
ήζειαλ νξίζεη.  
 

  (β) Όηαλ ην απνζαλφλ κέινο θαηαιείπεη ρήξα, ην 
πνζνζηφ ηεο ζχληαμεο ηέθλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δσήο απηήο είλαη ην 16.67% ηεο ζχληαμεο ηεο ρήξαο, 
αλαθνξηθά κε θάζε δηθαηνχρν ηέθλν, κε αλψηαην φξην 
ηε ζχληαμε γηα δπν ηέθλα. 

  (γ) Όηαλ ην απνζαλφλ κέινο δελ θαηαιείπεη ρήξα ή, εάλ 
θαηαιείπεη ρήξα, κεηά ην ζάλαηφ ηεο, ην πνζνζηφ 
ζχληαμεο ηέθλσλ είλαη ην 44.44% ηεο ζχληαμεο ε 
νπνία ζα θαηεβάιιεην ζηε ρήξα, αλαθνξηθά κε θάζε 
δηθαηνχρν ηέθλν, κε αλψηαην φξην ηε ζχληαμε γηα ηξία 
ηέθλα. 
 

  (δ) Όηαλ ε ρήξα ηειέζεη λέν γάκν, ην πνζνζηφ ηεο 
ζχληαμεο ηέθλσλ είλαη ην 22.22% ηεο ζχληαμεο ε 
νπνία ζα θαηεβάιιεην ζηε ρήξα κε αλψηαην φξην ηε 
ζχληαμε γηα ηξία ηέθλα. 
 

  (ε) Γηα ηελ αλαθεξφκελε ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (γ) θαη 
(δ) ζχληαμε, ε νπνία ζα θαηεβάιιεην ζηε ρήξα θαη 
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ηελ αλαθεξφκελε ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ζχληαμε 
πνπ είλαη θαηαβιεηέα ζηε ρήξα, εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ε) ηεο παξαγξάθνπ 
(3) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
 
 

  (5Α) Δάλ   ζπληαμηνχρνο   ππάιιεινο   επαλαδηνξηζηεί   ζε 
 ζπληάμηκε ζέζε ζηελ Αξρή, ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ιεηηνχξγεκα ή 

αμίσκα ή ζέζε, ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπ αλαζηέιιεηαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο λέαο ππεξεζίαο ηνπ.  Η θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο επαλαξρίδεη 
κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ λένπ επαλαδηνξηζκνχ ηνπ, ζην χςνο πνπ απηή 
ζα επξίζθεην εάλ δελ είρε αλαζηαιεί: 
 

  Ννείηαη    φηη,    αλ    ν   κεληαίνο κηζζφο, είλαη ρακειφηεξνο ησλ 
 κεληαίσλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο αθππεξέηεζήο 

ηνπ θαηαβάιιεηαη ζ’ απηφλ ηφζν κέξνο ηεο ζχληαμεο ην νπνίν 
πξνζηηζέκελν ζην κηζζφ ηνλ εμηζψλεη κε ην πνζφ ησλ ελ ιφγσ 
ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ. 
 
 

  (6)(α) Πάληα   ηα    κέιε    ηνπ    ρεδίνπ    (ελ  ηνηο  εθεμήο  
αλαθεξφκελα σο «εηζθνξείο») θαηαβάιινπλ 
εηζθνξάο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ (ελ ηνίο 
εθεμήο αλαθεξνκέλαο σο «πεξηνδηθαί εηζθνξαί»).  
 

  (β) Οη πεξηνδηθέο εηζθνξέο απφ ηα Μέιε ηνπ ρεδίνπ 
θαζνξίδνληαη ζε πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 
ίζν κε ην 2% ησλ εθάζηνηε ζπληάμηκσλ απνιαβψλ 
ηνπο: 
 

   Ννείηαη    φηη,    θαηά     ηνλ     ππνινγηζκφ    θαη   
  θαζνξηζκφ ησλ πεξηνδηθψλ εηζθνξψλ πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ αμησκαηνχρν, θαη αλεμάξηεηα απφ 
ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ, εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ησλ πεξί πληάμεσλ Κξαηηθψλ 
Αμησκαηνχρσλ (Γεληθέο Αξρέο) Νφκσλ ηνπ 2011 έσο 
(Αξ. 2) ηνπ 2012.  
 

  (γ) Αη πεξηνδηθαί εηζθνξαί ππνινγίδνληαη επί ηνπ κεληαίνπ 
ζπληαμίκνπ κηζζνχ ηνπ εηζθνξέσο θαηά πξνζέγγηζηλ 
ηνπ πιεζηεζηέξνπ πνιιαπιαζίνπ ηνπ ελφο ζελη. 
 

  (δ) Δάλ εηζθνξεχο δηαηειή επ’ αδεία κεη’ ειαηησκέλνπ 
κηζζνχ ή άλεπ κηζζνχ ή δηαηειή ελ δηαζεζηκφηεηη, ε 
νπνία ινγίδεηαη σο ζπληάμηκε ππεξεζία, εηζθέξεη 
νχηνο θαηά ην εηο ηελ ππνπαξάγξαθνλ (β) αλσηέξσ 
θαζνξηδφκελνλ πνζνζηφλ. Κακία εηζθνξά δελ 
θαηαβάιιεηαη γηα πεξίνδν πνπ ν εηζθνξέαο βξίζθεηαη 
κε άδεηα ρσξίο απνιαβέο ε νπνία δε ινγίδεηαη 
ζπληάμηκε ππεξεζία δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ. 
 

  (ε) Η ππνρξέσζηο δηά πεξηνδηθάο εηζθνξάο δεκηνπξγείηαη 
εκεξεζίσο θαη αη εηζθνξαί αθαηξνχληαη εθ ησλ 
πζηέξσλ κεληαίσο εθ ησλ απνιαβψλ ηνπ εηζθνξέσο, 
εάλ δε, δηαξθνχζεο ρξνληθήο πεξηφδνπ αδείαο άλεπ 
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κηζζνχ, πνπ ινγίδεηαη σο ζπληάμηκε ππεξεζία, 
εηζθνξεχο δελ θαηαβάιε ηαο εηζθνξάο ηνπ, ην πνζφλ 
ησλ θαζπζηεξεκέλσλ εηζθνξψλ ηνπ αθαηξείηαη εθ 
ησλ θαηαβιεηέσλ εηο απηφλ θαηφπηλ ηεο ηνηαχηεο 
αδείαο απνιαβψλ εηο ηνηαχηαο δφζεηο, σο νη 
Γηαρεηξηζηέο ήζειαλ εηο εθάζηελ πεξίπησζηλ νξίζεη. 
 

 
  (ζη) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) 

αλσηέξσ νπδείο εηζθνξεχο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιε 
πνζφλ αληηπξνζσπεχνλ πεξηζζνηέξαο ησλ 
ηεηξαθνζίσλ κεληαίσλ εηζθνξψλ ιακβαλνκέλσλ ππ’ 
φςηλ θαη νησλδήπνηε εηζθνξψλ θαηαβιεζεηζψλ ή 
ζεσξνπκέλσλ σο θαηαβιεζεηζψλ δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (7) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
 

  (7)(α) Παο  εηζθνξεχο,  ν νπνίνο θαζίζηαηαη κέινο ηνπ 
ρεδίνπ ζπκθψλσο πξνο ηαο ππνπαξαγξάθνπο (α) 
θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ  Καλνληζκνχ 3, 
ππνρξενχηαη εηο θαηαβνιήλ αξρηθψλ εηζθνξψλ απφ 
ηεο εκεξνκελίαο ελάξμεσο ησλ εηζθνξψλ απηνχ εηο 
ηα Σακεία πληάμεσλ ή Πξνλνίαο.  Αη σο άλσ 
εηζθνξαί ζα αθαηξεζνχλ κεηά ζπλζέηνπ ηφθνπ, εθ ηνπ 
ζπζζσξεπζέληνο εηο πίζηηλ ησλ πνζνχ εθ ηεο εθ 5% 
ζπλεηζθνξάο θαη ηνπ  θεξδηζζέληνο ζπλζέηνπ ηφθνπ, 
ίζνπ πξνο ηνλ πηζησζέληα: 
 

    Ννείηαη φηη,  νη  σο  άλσ  εηζθνξείο δηθαηνχληαη  
   φπσο αζθήζνπλ αλεθθιήησο δηθαίσκα εθινγήο, θαηά 

ηελ εκεξνκελίαλ θαηά ηελ νπνίαλ ζα θαηαζηνχλ κέιε 
ηνπ ρεδίνπ, φπσο θαηαβάινπλ αξρηθάο εηζθνξάο θαη 
δηά ηελ πξνζσξηλήλ απηψλ ππεξεζίαλ ε νπνία ζα 
ινγηζζή θαη ζα αθαηξεζή εθ ηνπ εηο πίζηηλ ησλ πνζνχ 
ππφ ηνπο ίδηνπο αθξηβψο φξνπο, νη νπνίνη 
αλαθέξνληαη αλσηέξσ. 
 

  (β) Παο εηζθνξεχο, φζηηο θαζίζηαηαη κέινο ηνπ ρεδίνπ 
ζπκθψλσο πξνο ηελ ππνπαξάγξαθνλ (γ) ηεο 
παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 3, δηθαηνχηαη φπσο 
άκα ηε εληάμεη ηνπ εηο ην ρέδηνλ, αζθήζε 
αλεθθιήησο ην εθιεθηηθφλ δηθαίσκα θαηαβνιήο 
πεξηνδηθψλ εηζθνξψλ θαη δηά ηελ πξνεγνπκέλελ 
(πξνζσξηλήλ) απηνχ ππεξεζίαλ, αη δε ηνηαχηαη 
θαζπζηεξεκέλαη εηζθνξαί αθαηξνχληαη εθ ησλ 
απνιαβψλ ηνπ εηο ηνηαχηαο δφζεηο, σο νη Γηαρεηξηζηέο 
ήζειαλ εηο εθάζηελ πεξίπησζηλ νξίζεη: 
 

    Ννείηαη  φηη, εηο εηζθνξείο, νη νπνίνη θαηέβαινλ  
   πξνθαηαξθηηθάο πεξηνδηθάο εηζθνξάο πξν ηεο 

εθδφζεσο ησλ παξφλησλ θαλνληζκψλ, ζα δνζή 
ρξνληθή πεξίνδνο 3 κελψλ απφ ηεο εθδφζεψο ησλ δη’ 
άζθεζηλ ηνπ εθιεθηηθνχ δηθαηψκαηνο πεξί  θαηαβνιήο 
πεξηνδηθψλ εηζθνξψλ θαη δηά ηελ πξνζσξηλήλ απηψλ 
ππεξεζίαλ. 
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  (γ) Σν χςνο ησλ δηά ηελ πξνεγνπκέλελ ππεξεζίαλ 
εηζθνξψλ είλαη σο νξίδεηαη εηο ηελ ππνπαξάγξαθνλ 
(β) ηεο παξαγξάθνπ (6) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
 

  (δ) Δάλ νηνζδήπνηε άξξελ ππάιιεινο, ν νπνίνο εδχλαην 
λα είλαη κέινο, απεβίσζε πξν ηεο εθδφζεσο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη νη λφκηκνη απηνχ 
αληηπξφζσπνη αζθήζνπλ ην εθιεθηηθφλ δηθαίσκα 
δπλάκεη ηεο δεπηέξαο επηθπιάμεσο ηεο παξαγξάθνπ 
(3) ηνπ Καλνληζκνχ 3, φπσο ηχρνπλ ρεηξηζκνχ δηά 
ζθνπνχο σθειεκάησλ βάζεη ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, ζεσξείηαη νχηνο σο αζθήζαο ην ηνηνχην 
δηθαίσκα δηά ην ζχλνινλ ηεο πξνεγνπκέλεο 
ζπληαμίκνπ θαη πξνζσξηλήο απηνχ ππεξεζίαο θαη αη 
θαηαβιεηέαη εηζθνξαί αθαηξνχληαη εθ ηνπ δπλάκεη ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (14) ηνπ 
Καλνληζκνχ 7 θαηαβιεηένπ εηο ηνπο λνκίκνπο 
πξνζσπηθνχο αληηπξνζψπνπο απηνχ 
θηινδσξήκαηνο. 
 

  (ε) Σα πξνβιεπφκελα ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο γηα 
ζχληαμε ρήξαο θαη ηέθλσλ εθαξκφδνληαη απφ ηελ 1ε 
Ιαλνπαξίνπ 1990 θαη ζε γπλαίθεο κέιε ηνπ ρεδίνπ 
πνπ εβξίζθνλην ζηελ ππεξεζία ηεο Αξρήο ή ζα 
θαηαζηνχλ κέιε ηνπ ρεδίνπ θαηά ή κεηά ηελ 1ε 
Ιαλνπαξίνπ, 1990. 
 

  (ζη) Οη   γπλαίθεο   κέιε   ηνπ  ρεδίνπ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ πην πάλσ παξάγξαθν (ε) δηθαηνχληαη λα 
αζθήζνπλ ην αλέθθιεην δηθαίσκα εθινγήο εληφο 
ηξηψλ κελψλ απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ λα θαηαβάινπλ αξρηθέο εηζθνξέο γηα 
νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν πξνεγνχκελεο 
ππεξεζίαο επηζπκνχλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη 
πξνζσξηλήο ππεξεζίαο. 
  

  (δ) Γηα ζθνπνχο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ζη) ε ρξνληθή 
πεξίνδνο γηα άζθεζε ηνπ αλέθθιεηνπ δηθαηψκαηνο 
εθινγήο γηα θαηαβνιή εηζθνξψλ γηα νπνηαδήπνηε 
ρξνληθή πεξίνδν πξνεγνχκελεο ππεξεζίαο, ιήγεη 
εληφο έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζηεχζεσο 
ησλ πεξί πληάμεσλ Τπαιιήισλ Αξρήο 
Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ (Σξνπνπνηεηηθψλ) 
Καλνληζκψλ ηνπ 1999: 
 

    Ννείηαη φηη,    αλ   γπλαίθα    κέινο ηνπ ρεδίνπ  
   πνπ βξηζθφηαλ ζηελ ππεξεζία ηεο Αξρήο ηελ 1ε 

Γεθεκβξίνπ 1997 πέζαλε πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε 
ησλ πεξί πληάμεσλ Τπαιιήισλ Αξρήο 
Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ (Σξνπνπνηεηηθψλ) 
Καλνληζκψλ ηνπ 1999 ή πεζάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ έμη κελψλ, ρσξίο λα αζθήζεη 
ην αλέθθιεην δηθαίσκα εθινγήο, ζεσξείηαη φηη έρεη 
αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ γηα ην ζχλνιν ηεο 
πξνεγνχκελεο ππεξεζίαο ηεο θαη νη αξρηθέο εηζθνξέο 
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αθαηξνχληαη απφ ην πνζφ ηνπ θηινδσξήκαηνο πνπ 
ζα θαηαβιεζεί ζην λφκηκν αληηπξφζσπφ ηεο ή αλ ην 
πνζφ ηνπ θηινδσξήκαηνο θαηαβιήζεθε νη αξρηθέο 
εηζθνξέο επηζηξέθνληαη ζην ρέδην πληάμεσλ απφ 
ην λφκηκν πξνζσπηθφ αληηπξφζσπφ ηεο.  
 

 
  (ε) Οη γπλαίθεο κέιε ηνπ ρεδίνπ ζα θαηαβάιινπλ 

πεξηνδηθέο εηζθνξέο θαη εηζθνξέο γηα πξνεγνχκελε 
ππεξεζία, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 
(β) ηεο παξαγξάθνπ (6) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
 

 
  (8) Οη πεξηνδηθέο εηζθνξέο   ππαιιήινπ ή  αμησκαηνχρνπ  
 δελ είλαη επηζηξεπηέεο. 

 
  (9)(α) Όια ηα κέιε ηνπ ρεδίνπ θαηαβάιινπλ ζην ρέδην 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε ηξία επί ηνηο 
εθαηφλ (3%) επί ησλ κεληαίσλ απνιαβψλ ηνπο: 
 

    Ννείηαη    φηη,    ε    ελ    ιφγσ  απνθνπή   δελ    

 
. 

  θαζηζηά ην ρέδην σο ζρέδην κε εηζθνξέο γηα 
ζθνπνχο ησλ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκσλ 
ηνπ 2010 έσο (Αξ. 4) ηνπ 2012, δεδνκέλνπ φηη, νχηε 
ην χςνο, νχηε ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ 
ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ζηεξίδεηαη ζηελ ελ 
ιφγσ απνθνπή ή ζπλδέεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 
κε απηή: 
 

    Ννείηαη      πεξαηηέξσ      φηη,     ε     ελ   ιφγσ   
   απνθνπή θαηαηίζεηαη  ζην Σακείν. 

 
  (β) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ 

Καλνληζκψλ, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ 
απνθνπήο απφ ηηο κεληαίεο απνιαβέο αμησκαηνχρσλ, 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ πεξί πληάμεσλ 
Κξαηηθψλ Αμησκαηνχρσλ (Γεληθέο Αξρέο) Νφκσλ ηνπ 
2011 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2012· 

 

 

ΜΕΡΟ VIII - ΙΔΡΤΗ ΣΑΜΕΙΟΤ ΤΝΣΑΞΕΩΝ 
 

 
Ίδξπζε Σακείνπ 9. (1) Ιδξχεηαη   Σακείν,   πξνο   ζπκκφξθσζε  κε  ην Νφκν 
πληάμεσλ. κε ηελ επσλπκία Σακείν πληάμεσλ θαη Υνξεγεκάησλ ησλ Τπαιιήισλ 

ηεο Αξρήο, ην νπνίν έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ζθξαγίδα, κε 
εμνπζίεο απφθηεζεο, δηαηήξεζεο ή απνμέλσζεο θηλεηήο ή αθίλεηεο 
ηδηνθηεζίαο, ζπλνκνιφγεζε ζπκθσληψλ, έγεξζεο αγσγψλ ή άιισλ 
έλδηθσλ κέζσλ θαη ππεξαζπίζεσλ ζην φλνκά ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε 
θάζε αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ρεδίνπ θαη ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ.  
 

  (2) Η έδξα  ηνπ Σακείνπ είλαη  ζηε  Λεπθσζία   θαη   κέρξη 
 λενηέξαο απφθαζεο ησλ Γηαρεηξηζηψλ, βξίζθεηαη ζηα Κεληξηθά Γξαθεία 

ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ, νδφο Σειεπηθνηλσληψλ 1, 2014 
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ηξφβνινο, Σ. Θ. 24929, CY-1396 Λεπθσζία, Κχπξνο.  
 

 
  (3) Σα εμνπζηνδνηεκέλα απφ ην Σακείν  πξφζσπα θαη/ή 
 φξγαλα επζχλνληαη καδί θαη μερσξηζηά κε ην Σακείν γηα ηηο πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλαηεζεηκέλσλ ζε απηά 
θαζεθφλησλ:   
 
 Ννείηαη φηη, ε επζχλε απηή ζπλεπάγεηαη ζε ππνρξέσζε 
απνδεκίσζεο.  

 
Κεθάιαηα ηνπ  
Σακείνπ. 

10. (1) Δηο πίζηηλ ηνπ Σακείνπ ζα θαηαηίζεληαη: 

 
  (i) Οη απνθνπέο ησλ Μειψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν (9) ηνπ Καλνληζκνχ 8. 
 
(ii) Οη πεξηνδηθέο εηζθνξέο ησλ Μειψλ πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ Καλνληζκνχ 8. 

 
  (iii) Μεληαίαη εηζθνξαί ηεο Αξρήο θαηά ηνηνχην πνζνζηφλ 

επί ηνπ κηζζνχ ησλ κειψλ ηνπ ρεδίνπ σο θξίλεηαη 
εθάζηνηε ππφ ησλ αλαινγηζηψλ αλαγθαίνλ ψζηε λα 
δχλαηαη ην ρέδηνλ λα αληαπνθξίλεηαη εηο ηαο 
ππνρξεψζεηο ηνπ.  Δπίζεο νηαδήπνηε πνζά θξίλνληαη 
αλαγθαία δηά ηελ θάιπςηλ ειιεηκκάησλ, ζπκθψλσο 
πξνο αλαινγηζηηθάο εθηηκήζεηο γηλνκέλαο θαηά 
ηαθηηθάο πεξηφδνπο. 
 

  (iv) Σα εηζπξαηηφκελα ππφ κνξθήλ κεξηζκάησλ θαη 
ηφθσλ πνζά σο θαη άιια έζνδα πξνεξρφκελα εθ ηεο 
επλεδχζεσο ησλ θεθαιαίσλ ή ηεο δηαρεηξίζεσο ηνπ 
Σακείνπ. 
 

  (2) Οη Γηαρεηξηζηέο       απαγνξεχεηαη     λα     απνζχξνπλ  
 νπνηνδήπνηε  πνζφ απφ ην Σακείν, εθηφο κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

ρεδίνπ.   

 
Γηαρεηξηζηέο  11. (1) Σν Σακείν δηνηθείηαη απφ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή πνπ 
ηνπ Σακείνπ. απνηειείηαη   απφ δέθα (10) Γηαρεηξηζηέο, νη νπνίνη είλαη κέιε ηνπ 

ρεδίνπ ή κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αξρήο θαη επηιακβάλεηαη 
ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Σακείνπ:  
 

Ννείηαη φηη, δηθαηνπξαμία, ε νπνία επηρεηξείηαη απφ ηε 
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή εληφο ησλ νξίσλ ηεο εμνπζίαο ηεο δεζκεχεη ην 
Σακείν:  
 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή επηκειείηαη ησλ 
ππνζέζεσλ ηνπ Σακείνπ θαη αληηπξνζσπεχεη απηφ δηθαζηηθψο θαη 
εμσδίθσο. 
 

  (2) Απφ ηνπο Γηαρεηξηζηέο, έλαο είλαη ν Πξφεδξνο, έλαο ν 
 Γξακκαηέαο θαη έλαο ν Σακίαο. 

 
  (3) Δπηά  (7) απφ  ηνπο  Γηαρεηξηζηέο  δηνξίδνληαη απφ 
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ηελ  
 Αξρή θαη ηξεηο (3) Γηαρεηξηζηέο εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Μειψλ. Ννείηαη φηη ε Αξρή δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ην δηνξηζκφ ησλ επηά 
(7) Γηαρεηξηζηψλ πνπ έρεη δηνξίζεη, φκσο νη εθιειεγκέλνη Γηαρεηξηζηέο, 
παχνληαη κφλν κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μειψλ. 
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, εθιειεγκέλνο Γηαρηεξηζηήο εθπίπηεη απηφκαηα ηνπ 
αμηψκαηφο ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζεη λα είλαη 
Μέινο ηνπρεδίνπ.  

 
  (4) Οη  Γηαρεηξηζηέο  θαηέρνπλ  ηα απαηηνχκελα πξνζφληα  
 φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην Νφκν, δηνηθνχλ ην Σακείν, πξνβαίλνπλ ζε 

επελδχζεηο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ Σακείνπ θαη αζθνχλ φιεο ηηο εμνπζίεο, 
θαζήθνληα θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαηίζεληαη ζε απηνχο απφ ην 
Βαζηθφ Νφκν, ην Νφκν θαη ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο.  

 
  (5) Η  Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή  ππνβάιεη ζηνλ Έθνξν, ζε 
 έληππν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Έθνξν, δήισζε εληηκφηεηαο ηνπ θάζε 

Γηαρεηξηζηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη δήισζε φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί 
γηα θαλέλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 
11(12). Η δήισζε απηή ππνβάιιεηαη θάζε θφξα πνπ γίλεηαη 
γλσζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ ησλ Γηαρεηξηζηψλ ζηνλ Έθνξν, ζχκθσλα 
κε ηνλ Καλνληζκφ 11(11). 

 
  (6) Οη  Γηαρεηξηζηέο ζπλέξρνληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξεηο 
 (3) κήλεο κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Γξακκαηέα, ν νπνίνο κπνξεί λα 

ζπγθαιέζεη ζπλεδξίαζε, είηε κε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ, είηε 
απηεπάγγειηα, φπνηε ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ Σακείνπ:    

 
  Ννείηαη φηη, ν Γξακκαηέαο ππνρξενχηαη κεηά απφ αίηεκα ηξηψλ 
 (3) ηνπιάρηζηνλ Γηαρεηξηζηψλ λα ζπγθαιεί ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν 

ζπλεδξίαζε.   

 
  (7) Η     απαηηνχκελε    απαξηία    γηα    ηε      δηεμαγσγή  
 ζπλεδξηάζεσλ είλαη επηά (7) Γηαρεηξηζηέο:  

 
Ννείηαη φηη, φηαλ Γηαρεηξηζηήο παξαιείςεη λα παξεπξίζθεηαη ζε 

ηξεηο (3) θαηά ζπλέρεηα ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο 
αδηθαηνιφγεηα, ν Πξφεδξνο ή ν Γξακκαηέαο θαιεί ηελ ελδηαθεξφκελε 
πιεπξά λα ππνδείμεη λέν Γηαρεηξηζηή: 
 

Ννείηαη πεξαηηέξσ, φηη ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα 
ελεξγεί παξά ην φηη παξακέλεη θελή ε ζέζε νπνηνπδήπνηε Γηαρεηξηζηή 
αιιά, αλ θαη εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ Γηαρεηξηζηψλ κεησζεί θάησ απφ ηνλ 
επηηξεπφκελν αξηζκφ ψζηε λα κπνξνχλ λα απνηεινχλ απαξηία, νη 
Γηαρεηξηζηέο πνπ ζπλερίδνπλ δχλαληαη λα ελεξγνχλ κφλν γηα ηε 
ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μειψλ.   

 
  (8) Οη   απνθάζεηο   ησλ  Γηαρεηξηζηψλ  γηα  νπνηνδήπνηε  
 ζέκα ή δήηεκα πνπ εγείξεηαη ελψπηνλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο 

ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία.  ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν Πξφεδξνο 
έρεη ηε ληθψζα ςήθν.  

 
  (9) Οη  Γηαρεηξηζηέο  επηθνπξνχληαη  απφ πξνζιεθζέληεο  
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 ζπκβνχινπο κε θαηάιιεια επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη εκπεηξία, φπσο 
απηά θαζνξίδνληαη απφ ην Νφκν. 

 
  (10) Οη  Γηαρεηξηζηέο,  νη νπνίνη δηνξίδνληαη απφ ηελ Αξρή,  
 δηαηεξνχλ ηε ζέζε ηνπο κέρξηο φηνπ ε Αξρή απνθαζίζεη, ζε 

νπνηνδήπνηε ρξφλν λα αλαθαιέζεη ην δηνξηζκφ ηνπο. Οη εθπξφζσπνη 
ησλ Μειψλ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μειψλ θάζε δπν 
(2) ρξφληα: 

 
  Ννείηαη φηη, ζε  πεξίπησζε   θέλσζεο  ζέζεο ζηε Γηαρεηξηζηηθή  
 Δπηηξνπή, ε νπνία θαηέρεηαη απφ πξφζσπν εθιειεγκέλν απφ ηα Μέιε, 

απηή ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηιαρφληεο ή αλ δελ ππάξρνπλ 
επηιαρφληεο, γίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθή εθινγή απφ ηα Μέιε κε ζεηεία 
κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ απνρσξνχληνο εθπξνζψπνπ. 

 
  (11) Η  Γηαρεηξηζηηθή  Δπηηξνπή γλσζηνπνηεί ζηνλ Έθνξν  
 θάζε αιιαγή ζηνπο Γηαρεηξηζηέο ηεο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

αιιαγή. 

 
  (12) Οπνηνζδήπνηε Γηαρεηξηζηήο εθπίπηεη ηνπ αμηψκαηφο  
 ηνπ- 
  (i) αλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή θαη/ή γηα απάηε, 
ππεμαίξεζε θαη/ή μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο, ή 

 
  (ii) αλ θαηαδηθαζηεί γηα ςεπδείο δειψζεηο θαηά ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη’ 
εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηα 
Σακεία Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ, 
ή 

 
  (iii) αλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή εθθαζάξηζε ή έρεη θηλεζεί 

ελαληίνλ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία θήξπμεο 
πηψρεπζεο ή εθθαζάξηζεο, ή 

 
  (iv) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνλννχληαη απφ νπνηαδήπνηε 

εθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

 
Γεληθή 11A. (1) Οη Γεληθέο πλειεχζεηο    ησλ   Μειψλ κπνξεί λα είλαη  
πλέιεπζε. 
 

Σαθηηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο ή Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο. 
 

  (2) Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ζπγθαιεί Σαθηηθή Γεληθή  
 πλέιεπζε κηα θνξά ην ρξφλν εληφο ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ, ακέζσο 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Σακείνπ, 
δίδνληαο ζηα Μέιε εηδνπνίεζε είθνζη κία (21) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ 
απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέιεπζεο. Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Σαθηηθήο 
Γεληθήο πλέιεπζεο, νη Γηαρεηξηζηέο παξνπζηάδνπλ ζηα Μέιε ηελ εηήζηα 
έθζεζε, ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ Σακείνπ 
καδί κε ηελ έθζεζε ηνπ Διεγθηή.  ε θάζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ηα 
Μέιε δηνξίδνπλ Διεγθηή ηνπ Σακείνπ. 
 

  (3) Οη Γηαρεηξηζηέο θαινχλ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε  
 ησλ κειψλ νπνηεδήπνηε νη Γηαρεηξηζηέο ζεσξήζνπλ απηφ εχινγν ή φηαλ 

ην 1/3 ησλ κειψλ ην δεηήζεη εγγξάθσο απφ απηνχο, αλαγξάθνληαο ζηελ 
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αίηεζή ηνπο ην ζθνπφ θαη ηα ζέκαηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο: 
 

  Ννείηαη φηη,   ζηα    Μέιε    θαη    ζηελ    Αξρή    δίδεηαη   γξαπηή 
 πξνεηδνπνίεζε επηά (7) εκεξψλ, πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο 

ζπλέιεπζεο, ζηελ νπνία πξνεηδνπνίεζε θαζνξίδνληαη ν ηφπνο, ν 
ρξφλνο θαζψο θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηε πλέιεπζε. 

 
  (4) ηε Γεληθή πλέιεπζε, θαλέλα ζέκα δελ ζπδεηείηαη,  
 εθηφο εάλ ππάξρεη απαξηία θαηά ηελ έλαξμή ηεο. Η Γεληθή πλέιεπζε 

βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξεπξίζθνληαη ζε απηήλ ζπλνιηθά πέξαλ ηνπ 
πελήληα ηνηο εθαηφλ (50%) ησλ Μειψλ. Ο πξφεδξνο θαη ν γξακκαηέαο 
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εθιέγνληαη απφ ηα Μέιε πνπ είλαη παξφληα ζηε 
ζπλέιεπζε θαη ν γξακκαηέαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ππεχζπλνο 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, ηα νπνία θνηλνπνηνχληαη ζηα Μέιε:  
 

  Ννείηαη φηη, εάλ εληφο κηζήο ψξαο απφ ηελ νξηζζείζα ψξα γηα  
 ηε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δελ ππάξμεη απαξηία, ηφηε φζα 

Μέιε είλαη παξφληα, απνηεινχλ απαξηία.  

 
  (5) Κάζε  Μέινο έρεη δηθαίσκα κηαο κφλν ςήθνπ.  Κάζε  
 Μέινο δηθαηνχηαη, είηε λα παξαζηεί θαη λα ςεθίζεη απηνπξνζψπσο, είηε 

λα δηνξίζεη εηδηθψο θαη γξαπηψο άιιν Μέινο σο αληηπξφζσπφ ηνπ γηα 
λα παξαζηεί θαη ςεθίζεη αληί απηνχ. Κάζε αληηπξφζσπνο κπνξεί λα 
αληηπξνζσπεχεη κφλν έλα Μέινο. Σν έγγξαθν, κε ην νπνίν δηνξίδεηαη 
θάπνηνο αληηπξφζσπνο  θαηαηίζεηαη ζην Γξακκαηέα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 
Δπηηξνπήο πξηλ απφ ηε ζπγθξφηεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζηελ 
νπνία ην ζρεηηθφ Μέινο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη.   
 

Ννείηαη φηη, ε εθπξνζψπεζε δηα αληηπξνζψπνπ δελ επηηξέπεηαη 
ζηε ςεθνθνξία γηα εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Μειψλ ζηε 
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαηά ηελ νπνία ην θάζε κέινο έρεη ην δηθαίσκα 
λα ςεθίζεη κφλν απηνπξνζψπσο κε παξνπζίαζε ηεο πνιηηηθήο 
ηαπηφηεηαο ηνπ Μέινπο.  
 

  (6) Οη    απνθάζεηο      ησλ      Γεληθψλ     πλειεχζεσλ  
 ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξεπξηζθνκέλσλ Μειψλ.  

 
  (7) Η    ςεθνθνξία    ζε    Γεληθή   πλέιεπζε   γίλεηαη κε  
 αλάηαζε ησλ ρεξηψλ ή κε νλνκαζηηθή θιήζε, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα 

ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ζέκαηα νπφηε θαη 
δηεμάγεηαη κπζηηθή ςεθνθνξία: 
 

  (i) Αλ απαηηεζεί κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηνλ πξφεδξν 
ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ή 
 

  (ii) αλ απαηηεζεί κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηξία Μέιε πνπ 
παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή κε αληηπξφζσπν, ή 
 

  (iii) εθινγή ή παχζε κέινπο/κειψλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 
Δπηηξνπήο, ή 
 

  (iv) πξνζσπηθά ζέκαηα. 
 

  8(α) Πξηλ απφ ηελ εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Μειψλ 
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ζηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, ε Γεληθή πλέιεπζε 
εθιέγεη ηξηκειείο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο, κηα γηα θάζε 
εθινγηθφ θέληξν, νη νπνίεο επηβιέπνπλ ηε δηεμαγσγή 
ηεο ςεθνθνξίαο θαη θαηακεηξνχλ ηηο ςήθνπο: 
 

    Ννείηαη φηη, θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί λα 
   λα είλαη κέινο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο.  

 
  (β) Οη ππνςεθηφηεηεο θαηαηίζεληαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή 

Δπηηξνπή, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ζχγθιεζεο ηεο ζπλέιεπζεο. 

 
  (γ) Όινη νη ππνςήθηνη αλαγξάθνληαη ζε θνηλφ 

ςεθνδέιηην θαη εθιέγνληαη απφ φια ηα Μέιε. Θέζε 
ζηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαηαιακβάλνπλ ηα ηξία 
(3) πξψηα ζε ςήθνπο ππνςήθηα Μέιε. 
 
(δ) Γηα ηελ εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Μειψλ ζηε 
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ιεηηνπξγνχλ θέληξα ζε φια ηα 
επαξρηαθά θεληξηθά γξαθεία ηεο Αξρήο. Η 
ςεθνθνξία αξρίδεη ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ησλ 
εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη 
δηαξθεί γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ψξεο.  
 
(ε) Γηθαίσκα ςήθνπ γηα εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ 
ησλ Μειψλ ζηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή έρνπλ φια ηα 
Μέιε ηνπ ρεδίνπ. 

  
Δπελδχζεηο ηνπ    12. (1) Σεξνπκέλσλ   ησλ    δηαηάμεσλ   ηνπ   Νφκνπ  θαη ησλ  
Σακείνπ. 
 

δπλάκεη ηνπ Νφκνπ εθδηδφκελσλ θαλνληζκψλ θαη/ή νδεγηψλ, νη 
Γηαρεηξηζηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα-  
 

  (α) επελδχνπλ θαη λα δηαθηλνχλ ηα θεθάιαηα ηνπ Σακείνπ, 

 
  (β) δηαθνξνπνηνχλ ηηο επελδχζεηο, θαη  

 
  (γ) ξεπζηνπνηνχλ ηα θεθάιαηα, 

 
 φηαλ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίνλ, γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σακείνπ. 

 
  (2) Δηδηθφηεξα    νη     Γηαρεηξηζηέο,     κε     γλψκνλα   ηελ  
 εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, 

επελδχνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη εμαζθαιίδνπλ φηη ε επέλδπζε 
γίλεηαη απνθιεηζηηθά πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ κειψλ: 
 

  Ννείηαη   φηη,    ηα   ζηνηρεία    ηνπ ελεξγεηηθνχ επελδχνληαη θαηά  
 ηξφπν, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα, πνηφηεηα, ξεπζηφηεηα 

θαη θεξδνθνξία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ:    

 
  Ννείηαη   πεξαηηέξσ  φηη,   ηα   ζηνηρεία   ηνπ   ελεξγεηηθνχ   πνπ  
 πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ηερληθψλ απνζεκηηθψλ επελδχνληαη 

θαηά ηξφπν πξνζηδηάδνληα ζηε θχζε θαη ηε δηάξθεηα ησλ 
πξνζδνθψκελσλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ. 
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  (3) Σν   Σακείν   θαηαξηίδεη  θαη  επαλεμεηάδεη ηνπιάρηζηνλ  
 αλά ηξηεηία, γξαπηή δήισζε ησλ αξρψλ πεξί επελδπηηθήο πνιηηηθήο: 

 
  Ννείηαη    φηη,    ε    δήισζε    αλαζεσξείηαη    ακέζσο    κεηά    
 απφ νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή αιιαγή ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο. 

 
  (4) Η δήισζε ηεο παξαγξάθνπ (3)  πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 
 ζέκαηα πνπ αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζηηο κεζφδνπο κέηξεζεο ηνπ 

επελδπηηθνχ θηλδχλνπ, ζηηο εθαξκνδφκελεο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ 
θηλδχλνπ θαη ζηε ζηξαηεγηθή θαηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, 
φζνλ αθνξά ζηε θχζε θαη ζηε δηάξθεηα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ. 

 
Πιεξσκέο ηνπ  13. (1) Απφ   ην    Σακείν   θαηαβάιινληαη,  πξνο ηα κέιε ηνπ 
Σακείνπ θαη 
ηερληθά  
απνζεκαηηθά ηνπ 
ρεδίνπ. 

ρεδίνπ, ηηο ρήξεο θαη ηα ηέθλα ησλ κειψλ,  ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο 
παξφληεο Καλνληζκνχο ηνπ ρεδίνπ σθειήκαηα.  

  (2) Σν Σακείν δηαζέηεη, αλά πάζα ζηηγκή, ηα απαηηνχκελα  
 πνζά παζεηηθνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο νθεηιέο, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ην ρέδην. 
 

  (3) Σν Σακείν ζπληζηά επαξθή ηερληθά απνζεκαηηθά γηα  
 λα παξέρεη πιήξε θάιπςε ζην ρέδην. 

 
  (4) Ο ππνινγηζκφο ησλ ελ ιφγσ ηερληθψλ απνζεκαηηθψλ  
 πξαγκαηνπνηείηαη θάζε έηνο κε εκεξνκελία εθηίκεζεο ηε ιήμε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο:  
 

Ννείηαη φηη, ν ππνινγηζκφο επηηξέπεηαη λα γίλεηαη θάζε ηξία (3) 
έηε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην Σακείν παξέρεη θάζε έηνο, θαηά ην 
κεζνδηάζηεκα, πξνο ηα Μέιε θαη ζηνλ Έθνξν πηζηνπνίεζε ή έθζεζε κε 
εκεξνκελία εθηίκεζεο ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ε νπνία 
αληαλαθιά ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε εμέιημε ησλ ελ ιφγσ απνζεκαηηθψλ 
θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ θαιππηφκελσλ θηλδχλσλ. 
 

  (5) Ο    ππνινγηζκφο     ησλ    ηερληθψλ      απνζεκαηηθψλ  
 δηελεξγείηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ αλαινγηζηή ή, φπνπ απηφ είλαη αδχλαην, 

απφ Διεγθηή ή άιιν πξφζσπν πνπ θαηέρεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη 
πνπ ν Έθνξνο εγθξίλεη σο θαηάιιειν, ζηε βάζε αλαινγηζηηθψλ 
κεζφδσλ αλαγλσξηζκέλσλ ζηε Γεκνθξαηία, νη νπνίεο ηεξνχλ 
ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο αξρέο: 
 

  (α) Σν     ειάρηζην   πνζφ    ησλ   ηερληθψλ   
απνζεκαηηθψλ ππνινγίδεηαη κε επαξθψο ζπλεηή 
αλαινγηζηηθή εθηίκεζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ 
ησλ ππνρξεψζεσλ παξνρψλ θαη εηζθνξψλ, ζχκθσλα 
κε ηνπο ζπληαμηνδνηηθνχο δηαθαλνληζκνχο ηνπΣακείνπ: 
 

    Ννείηαη    φηη,   ην   πνζφ   απηφ   επαξθεί γηα λα  
   εμαθνινπζήζνπλ λα θαηαβάιινληαη νη ήδε 

θαηαβαιιφκελεο ζπληάμεηο θαη ινηπέο παξνρέο θαη 
αληηθαηνπηξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 
ηα δεδνπιεπκέλα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα ησλ 
Μειψλ: 
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    Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, νη νηθνλνκηθέο θαη  
   αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ επηιέγνληαη κε ζχλεζε, 
ιακβαλνκέλνπ ππφςε, εάλ είλαη δπλαηφ, επαξθνχο 
πεξηζσξίνπ αλεπηζχκεησλ απνθιίζεσλ. 
 

  (β) Σα κέγηζηα ρξεζηκνπνηνχκελα επηηφθηα επηιέγνληαη κε 
ζχλεζε θαη νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο νηθείνπο 
θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζηε Γεκνθξαηία, ελψ γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ επηηνθίσλ ιακβάλνληαη ππφςε- 
 

   (i) ε απφδνζε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ ηνπ Σακείνπ, θαζψο επίζεο θαη νη 
κειινληηθέο απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ θαη 
 

   (ii) νη απνδφζεηο ησλ αγνξψλ γηα θξαηηθά νκφινγα 
ή νκφινγα, ηα νπνία θέξνπλ ρακειφ 
επελδπηηθφ θίλδπλν θαη ζεσξνχληαη πςειήο 
πνηφηεηαο. 
 

  (γ) Οη βηνκεηξηθνί πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ησλ ηερληθψλ απνζεκαηηθψλ βαζίδνληαη 
ζε ζπλεηέο αξρέο, φζνλ αθνξά ζηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο ζπληαμηνδφηεζε 
πξνζψπσλ, αιιά θαη ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζρεδίσλ, 
θαη ιακβάλνπλ ηδηαίηεξα ππφςε ηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλακελφκελεο αιιαγέο ζηνπο 
ζρεηηθνχο θηλδχλνπο. 
 

  (δ) Η κέζνδνο θαη ε βάζε ππνινγηζκνχ ησλ ηερληθψλ 
απνζεκαηηθψλ είλαη ζηαζεξή απφ ην έλα νηθνλνκηθφ 
έηνο ζην άιιν, ελψ αιιαγέο επηηξέπνληαη ζε 
πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ λνκηθψλ, δεκνγξαθηθψλ ή 
νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθαλ 
νη ππνζέζεηο εξγαζίαο.  
 

Κίλεζε 14. Ο   ινγαξηαζκφο   ή   νη   ινγαξηαζκνί   ηνπ   Σακείνπ παξά ηαηο  
ινγαξηαζκψλ 
παξά ηξαπέδαηο. 
 

ηξαπέδαηο ή άιια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζα θηλνχληαη ζπκθψλσο πξνο ηαο 
απνθάζεηο ησλ Γηαρεηξηζηψλ δηά ηεο ππνγξαθήο θαηαιιήισο 
εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ, ηα νπνία  νξίδνπλ εθάζηνηε νη Γηαρεηξηζηέο. 
 

Σήξεζε  
Λνγαξηαζκψλ 
ηνπ Σακείνπ. 

15. Οη Γηαρεηξηζηέο κεξηκλνχλ δηά ηελ ηήξεζηλ πιήξσλ θαη αιεζψλ 
ινγαξηαζκψλ ηνπ Σακείνπ θαη φισλ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ  Πεξαηηέξσ, 
κεξηκλνχλ δηά ηελ ηήξεζηλ πιήξσλ θαη νινθιεξσκέλσλ ζηνηρείσλ επί 
νηνπδήπνηε ζέκαηνο θξίλεηαη αλαγθαίνλ λα ηεξνχληαη. 
 

Παξερφκελεο  16Α. (1) Σν    Σακείν   ππνβάιεη    ζηνλ   Έθνξν    εληφο  επηά  
πιεξνθνξίεο ζηα 
κέιε ζηνπο 
δηθαηνχρνπο θαη 
ζηνλ Έθνξν. 
 

(7) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηνπο 
εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Σακείνπ, ηα νπνία 
εηνηκάδνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ειέγρνληαη απφ 
ηνλ Διεγθηή πνπ δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 11

Α
 θαη 

ππνγξάθνληαη απφ απφ δπν (2) ηνπιάρηζηνλ Γηαρεηξηζηέο, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ θαη έλαο (1) Γηαρεηξηζηήο ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηα Μέιε.  
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  (2) Σα κέιε θαη νη δηθαηνχρνη ηνπ ρεδίνπ, θαη φπνπ είλαη  
 δπλαηφλ, νη εθπξφζσπνί ηνπο,  δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην Σακείν θαη ην ρέδην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. 
 

  (3) Η  Γηαρεηξηζηηθή  Δπηηξνπή πξνζθνκίδεη νπνηαδήπνηε 
 έγγξαθα δχλαηαη λα δεηήζεη ν Έθνξνο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Νφκνπ. 
 

  (4) Κάζε     Γηαρεηξηζηήο   θαη/ή      ν δηεπζπληήο     θαη/ή  
 νπνηνδήπνηε άιιν  πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ζρέζε κε ηε δηνίθεζε ηνπ 

Σακείνπ, φηαλ εχινγα πηζηεχεη φηη κηα παξάβαζε ή παξάιεηςε 
ζπκκφξθσζεο πξνο νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ή θαζήθνλ πνπ 
πξνβιέπεη ν Νφκνο ή νη Καλνληζκνί, είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ 
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Δθφξνπ, γλσζηνπνηεί ηελ παξάβαζε ή 
ηελ παξάιεηςε ζηνλ Έθνξν. 
 

Σήξεζε βηβιίσλ. 16Β. Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηεξεί- 
 

  (α) βηβιία πξαθηηθψλ, ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη ηα 
πξαθηηθά θαη νη απνθάζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 
Δπηηξνπήο θαη θάζε γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ Μειψλ, 
 

  
  (β) κεηξψν ησλ Μειψλ, ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηέηνηεο 

ιεπηνκέξεηεο φπσο θαζνξίδεηαη ζην Νφκν, 
 

  
  (γ) Καλνληθά   ινγηζηηθά   βηβιία,   ηα   νπνία δείρλνπλ 

ζαθή εηθφλα ησλ δηθαηνπξαμηψλ θαη δνζνιεςηψλ, σο 
θαη απνδεηθηηθά ησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ηνπ 
Σακείνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Νφκν, 
 

  (δ) νπνηαδήπνηε άιια βηβιία θαη ινγηαξηαζκνχο δπλαηφλ 
λα απαηηεζνχλ απφ ηνλ Έθνξν θαη/ή ην Νφκν. 
 

  
Έιεγρνο  17. Οη    ινγαξηαζκνί    ηνπ    Σακείνπ       ειέγρσληαη    ππφ    ησλ  
Λνγαξηαζκψλ 
ηνπ Σακείνπ. 
 

Διεγθηψλ.  Δθάζηε θαηάζηαζηο ινγαξηαζκψλ παξαδίδεηαη νπρί 
αξγφηεξνλ ηεο 30

εο 
Ινπλίνπ ηνπ αθνινπζνχληνο ηελ πεξίνδνλ  εηο ελ 

αλαθέξεηαη, εηο ηνπο Διεγθηάο, νη νπνίνη  ζπληάζζνπλ έθζεζηλ επί ηαχηεο 
θαη επί ησλ επελδχζεσλ αη νπνίαη απνηεινχλ κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ 
ρεδίνπ. Οη ειεγθηαί έρνπλ εηο ηελ δηάζεζίλ ησλ πξνο έιεγρνλ ηα βηβιία, 
ηα αξρεία, ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα έγγξαθα ηνπ Σακείνπ θαη  
παξέρσληαη εηο απηνχο ππφ ηνπ Γξακκαηέσο θαη νηνπδήπνηε εηέξνπ 
πξνζψπνπ πξνζθέξνληνο θαη’ απφθαζηλ ησλ Γηαρεηξηζηψλ ππεξεζίαλ 
εηο ην Σακείν ηνηαχηαη πιεξνθνξίαη θαη εμεγήζεηο νίαη δπλαηφλ λα 
απαηηνχληαη δηά ηελ εθπιήξσζηλ ησλ θαζεθφλησλ ησλ θαη ηαο νπνίαο ν 
Γξακκαηεχο ή ην ηνηνχην πξφζσπνλ είλαη εηο ζέζηλ λα παξάζρε. 
 

Αλαινγηζηηθή  18. (1) Καηά ηελ 30ήλ Ινπλίνπ, 1987 θαη αθνινχζσο θαηά ην  
Δθηίκεζε 
ηνπΣακείνπ. 

ηέινο ηνηνχησλ πεξηφδσλ κε ππεξβαηλνπζψλ ηα ηξία (3) έηε, σο νη 
Γηαρεηξηζηέο απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ απνθαζίδνπλ, ν αλαινγηζηήο 
πξνβαίλεη εηο αλαινγηζηηθήλ εθηίκεζηλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Σακείνπ θαη ζπληάζζεη έθζεζηλ επί ηεο νηθνλνκηθήο 
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θαηαζηάζεσο ηνπ ππνβάιισλ δη’ απηήο ηαο δενχζαο ζπζηάζεηο. 
 

  (2) Όπνπ  θαζ'    νηαλδήπνηε    ηνηαχηελ    εθηίκεζηλ,    σο  
 πξνεγνπκέλσο αλεθέξζε, ν αλαινγηζηήο πηζηνπνηεί ηελ χπαξμηλ 

ειιείκκαηνο ή δηαζεζίκνπ πιενλάζκαηνο εηο ην Σακείνλ, ε Αξρή, εληφο 
ηξηψλ κελψλ απφ ηεο ιήςεσο ηεο εθηηκήζεσο θαη ηεο εθζέζεσο, 
πξνβαίλεη εηο νίαο δηεπζεηήζεηο θαηά ηελ γλψκελ ηεο είλαη ζθφπηκνη δηά 
ηελ θάιπςηλ ηνπ ειιείκκαηνο.  
 

  (3) Δάλ πηζηνπνηεζή έιιεηκκα, αη δηεπζεηήζεηο πξνλννχλ 
 φηη ε Αξρή  ζπλεηζθέξε εηο ην Σακείνλ, επηπξνζζέησο πξνο ηαο κεληαίαο 

εηζθνξάο ηαο θαηαβιεηέαο ζπκθψλσο πξνο ηελ ππνπαξάγξαθνλ (β) 
ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 10, κίαλ εηεζίαλ ειιεηκκαηηθήλ 
εηζθνξάλ ελφο ηνηνχηνπ πνζνχ, ην νπνίνλ ππνινγίδεηαη λα θαιχπηε 
ηφζνλ ην πθηζηάκελνλ φζνλ θαη παλ λένλ έιιεηκκα εηο πεξίνδνλ κε 
ππεξβαίλνπζαλ ηνλ κέζνλ φξνλ ηνπ ππνινίπνπ ηεο ππεξεζίαο ησλ 
κειψλ ηνπ ρεδίνπ, απφ ηεο εκεξνκελίαο ηεο εθηηκήζεσο.   
 

  (4) Δάλ      πηζηνπνηεζή    δηαζέζηκνλ    πιεφλαζκα,    αη  
 δηεπζεηήζεηο  πξνλννχλ φηη- 

 
  (i) ην πνζφλ ή ην ππφινηπνλ ηεο πεξηφδνπ νηαζδήπνηε 

πθηζηακέλεο εηεζίαο ειιεηκκαηηθήο ζπλεηζθνξάο ζα 
ειαηησζή εηο νίαλ έθηαζηλ ή ειάηησζηο εηο ηελ αμίαλ, 
θαηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο εθηηκήζεσο ησλ 
νθεηινκέλσλ πιεξσκψλ ηεο ειιεηκκαηηθήο 
ζπλεηζθνξάο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφλ ηνπ 
δηαζεζίκνπ πιενλάζκαηνο. αιιά  
 

  (ii) εάλ, κεηά ηελ δηεπζέηεζηλ, σο αλεθέξζε 
πξνεγνπκέλσο, πθηζηακέλεο εηεζίαο ειιεηκκαηηθήο 
ζπλεηζθνξάο, παξακέλε εηζέηη ππφινηπνλ δηαζεζίκνπ 
πιενλάζκαηνο, δχλαηαη ηνχην λα παξακείλε εηο ην 
Σακείνλ ή δχλαληαη λα κεησζνχλ αη θαλνληθαί ή 
πξφζζεηνη ζπλεηζθνξαί ηεο Αξρήο, εηο νίαλ έθηαζηλ 
απαηηείηαη δηά λα δηαηεζή ην ππφινηπνλ απηφ θαηά ελ 
ζηαζεξφλ εηήζηνλ πνζφλ δηά πεξίνδνλ κε 
ππεξβαίλνπζαλ ηνλ κέζνλ φξνλ ηνπ ππνινίπνπ ηεο 
ππεξεζίαο ησλ κειψλ ηνπ ρεδίνπ απφ ηεο 
εκεξνκελίαο ηεο εθηηκήζεσο, ή δχλαηαη λα γίλε θαηά 
ελ κέξνο ην έλ θαη θαη’  άιιν κέξνο ην άιιν, σο 
ήζειαλ απνθαζίζνπλ νη Γηαρεηξηζηέο.  
 

Γαπάλεο 19. Αη δαπάλαη δηαρεηξίζεσο ηνπ ρεδίνπ, ηεξήζεσο ινγαξηαζκψλ  
δηαρεηξίζεηο θαη  
ειέγρνπ. 

θαη ειέγρνπ ηνχησλ βαξχλνπλ ην Σακείν.  

 

Γηάιπζε ηνπ  
Σακείνπ. 
 

20. (1)  ην Σακείν δχλαηαη λα δηαιπζεί θαη λα 
εθθαζαξηζζεί  

    (α) ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ θαη 
ηνπο δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελνπο 
Καλνληζκνχο, θαηφπηλ απφθαζεο πνπ 
ιήθζεθε κεηά απφ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 
ή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σακείνπ, 
θαηά ηελ νπνία είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ ην 
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75% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ζπλ έλα, θαη ην 
πνζνζηφ ηνχην ησλ κειψλ έρεη ςεθίζεη ππέξ 
ηεο δηάιπζεο κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο 
Αξρήο. 
 

    (β) φπσο άιισο πξνβιέπεηαη ζην Νφκν θαη 
 ηνπο δπλάκεη απηνχ θαλνληζκνχο: 
 

     Ννείηαη   φηη,   κέρξη  ηελ απνπεξάησζε  
    ηεο εθθαζαξίζεσο θαη γηα ηηο αλάγθεο απηήο, 

ην Σακείν ινγίδεηαη πθηζηάκελν. 
 

  (2) Η εθθαζάξηζε, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 
(1), εθ’ φζνλ νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ δελ 
νξίδνπλ δηαθνξεηηθά, γίλεηαη απφ ηνπο Γηαρεηξηζηέο 
θαη ζε πεξίπησζε δε, πνπ δελ ππάξρνπλ 
Γηαρεηξηζηέο, δηνξίδεηαη απφ ηνλ Έθνξν εθθαζαξηζηήο, 
πνπ ππέρεη ζέζε δηνηθνχληνο ηνπ Σακείνπ, ε εμνπζία 
ηνπ νπνίνπ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο αλάγθεο ηεο 
εθθαζάξηζεο: 
 

    Ννείηαη    φηη,     ν    εθθαζαξηζηήο επζχλεηαη ζε  
   απνδεκίσζε γηα θάζε παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ. 
 

  (3) ε πεξίπησζε δηάιπζήο ηνπ, ην ελεξγεηηθφ ηνπ 
Σακείνπ, εθηφο εάλ ν Νφκνο πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά, 
ρξεζηκνπνηείηαη- 
 

  (α) γηα ηελ θάιπςε ηεο αμίαο ησλ ζπληάμεσλ πξνζψπσλ, 
ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, 
δηθαηνχληαη ζε ηέηνηεο ζπληάμεηο, είηε απηέο ήδε 
θαηαβάιινληαη, είηε θαζίζηαληαη ακέζσο απαηηεηέο 
πξνο θαηαβνιή, φπσο ε ελ ιφγσ αμία ήζειε 
θαζνξηζζεί απφ ηνλ αλαινγηζηή·θαη 
 

  (β) γηα ηελ θάιπςε ηεο αμίαο ησλ ζπληάμεσλ θαη εθάπαμ 
παξνρψλ πξνο ππαιιήινπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή ειηθία 
αθππεξέηεζεο, κε βάζε ηα δηθαηψκαηά ηνπο, δπλάκεη 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, φπσο ε ελ ιφγσ αμία 
ήζειε θαζνξηζζεί απφ ηνλ αλαινγηζηή: 
 

Ννείηαη φηη, αλ ην ελεξγεηηθφ ηνπ Σακείνπ δελ 
επαξθεί γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο αμίαο ησλ 
ζπληάμεσλ θαη ησλ εθάπαμ παξνρψλ, ηα δηθαηψκαηα 
ησλ Μειψλ ζα θαιχπηνληαη απφ ηελ Αξρή: 
 

   Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην 
ελεξγεηηθφ ηνπ Σακείνπ ππεξβαίλεη ηελ αμία ησλ 
ζπληάμεσλ θαη εθάπαμ παξνρψλ, ην ππφινηπν 
επηζηξέθεηαη ζηελ Αξρή. 
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ΜΕΡΟ ΙΥ -  

ΠΟΙΚΙΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 

 
Δπηθχιαμε 21. (1) Οπδέλ   δηαιακβαλφκελνλ   εηο  ηνπο Καλνληζκνχο  
Δμνπζηψλ. ζα ζεσξήηαη φηη πεξηνξίδεη ή νξηνζεηεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπνλ ην 

δηθαίσκα ή ηελ εμνπζίαλ ηεο Αξρήο λα απνιχζε ή ηεξκαηίζε ή αλαζηείιε 
ή ηξνπνπνηήζε ηελ απαζρφιεζηλ ή ηαο ππεξεζίαο κέινπο ή άιινπ 
ππαιιήινπ ηεξνπκέλσλ πάληνηε ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο, 
ησλ πεξί Πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ Γεληθψλ 
Καλνληζκψλ ηνπ 1982 θαη ησλ Νφκσλ ηεο Γεκνθξαηίαο. 
 

  (2) Αη  ζεκεηψζεηο   εηο    ην    πεξηζψξηνλ  ησλ παξφλησλ  
 Καλνληζκψλ, ζθνπφλ έρνπλ ηελ δηεπθφιπλζηλ εηο ηελ αλαθνξάλ κφλνλ 

θαη δένλ λα κε ζεσξνχληαη ή εξκελεχσληαη σο κέξνο απηψλ. 
 

  (3) Η Αξρή δχλαηαη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ  λα  ηξνπνπνηή  
 ηνπο Καλνληζκνχο δηά ηεο αιιαγήο, ηξνπνπνηήζεσο, απαιείςεσο ή 

πξνζζήθεο νησλδήπνηε πξνλνηψλ, αιιά νπδεκία αιιαγή, ηξνπνπνίεζηο, 
απάιεηςηο ή πξνζζήθε ζα ελεξγεζή, ε νπνία ζα έρε σο απνηέιεζκα: 
 

  (α) Σελ κεηαβνιήλ ηνπ θπξίνπ ζθνπνχ ηνπ ρεδίνπ, ήηνη 
ηελ πξφλνηαλ δηά παξνρήλ σθειεκάησλ πξνο ή ελ 
ζρέζεη πξνο κέιε. 
 

  (β) Σελ ειάηησζηλ ηνπ πνζνχ νηνπδήπνηε πθηζηακέλνπ 
σθειήκαηνο. 
 

  (γ) Σελ απαιιαγήλ ηεο Αξρήο απφ ηελ ππνρξέσζηλ δηά 
θαηαβνιήλ ησλ πξνλννπκέλσλ ππφ ηνπ ρεδίνπ 
σθειεκάησλ. 
 

 

 (4)(α) Σελ επζχλελ θαη ππνρξέσζηλ δηά ηελ θαηαβνιήλ ησλ 
σθειεκάησλ πξνο ή ελ ζρέζεη πξνο κέιε δπλάκεη 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θέξεη ην Σακείν.  
 

  (β) Σελ επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα ηελ θάιπςε ησλ 
σθειεκάησλ πξνο ή ελ ζρέζε πξνο ηα Μέιε δπλάκεη 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θέξεη ε Αξρή. ε 
πεξίπησζε φπνπ ε Αξρή παξαιείπεη ή θαζπζηεξεί ηελ 
θαηαβνιή εηζθνξψλ ζην Σακείν, ε Γηαρεηξηζηηθή 
Δπηηξνπή ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν ζε δπν (2) κήλεο 
απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ησλ 
εηζθνξψλ λα εηδνπνηήζεη γξαπηψο ηνλ Έθνξν 
γλσζηνπνηψληαο ηνπ ηελ πεξίνδν, γηα ηελ νπνία 
νθείινληαη νη εηζθνξέο θαη ην ππνινγηδφκελν πνζφ 
ηνπο. 
 

Ννείηαη φηη, ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ε Αξρή ζα 
επηβαξχλεηαη κε πξφζζεηε εηζθνξά ππνινγηδφκελε 
πάλσ ζην πνζφ ησλ θαζπζηεξεκέλσλ εηζθνξψλ κε 
επηηφθην ίζν πξνο ην λφκηκν ηφθν απφ ηε ιήμε ηεο 
πξνο θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ πξνζεζκίαο.  
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  (5)(α) Σα παξερφκελα βάζεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ 
σθειήκαηα κεηνχληαη θαηά ην πνζφλ ηεο  αληηζηνίρνπ 
ζπκπιεξσκαηηθήο παξνρήο ηεο θαηαβαιινκέλεο 
πξνο ηα κέιε ή αλαθνξηθψο πξνο απηά δπλάκεη ηνπ 
πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ ηνπ 1980 ή 
παληφο Νφκνπ ηξνπνπνηνχληνο ή αληηθαζηζηψληνο 
απηφλ, αλαθνξηθψο πξνο ηαο αζθαιηζηέαο απνδνράο 
επί ησλ νπνίσλ θαηεβιήζεζαλ εηζθνξαί. 
 

  (β) Γηα ζθνπνχο ησλ άξζξσλ 5(1) θαη 88(1) ησλ πεξί 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκσλ ν ππάιιεινο 
ζεσξείηαη φηη, αλαθνξηθά πξνο νπνηαδήπνηε 
ππεξεζία πέξαλ ηεο ππεξεζίαο ε νπνία ιακβάλεηαη 
ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλψηαηνπ πνζνζηνχ 
ζχληαμεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ θαη ηνπ 
εθάπαμ πνζνχ, δελ θαιχπηεηαη απφ επαγγεικαηηθφ 
ζρέδην ζπληάμεσλ. 
 

  (γ) Απφ ην θηινδψξεκα ην νπνίν παξέρεηαη δπλάκεη ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ ζε ππάιιειν ζηνλ νπνίν δελ 
θαηαβάιιεηαη ζχληαμε δπλάκεη ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ αθαηξείηαη, θαηά ην ρξφλν ηεο ρνξήγεζεο 
ηνπ θηινδσξήκαηνο, ε εηζθνξά πνπ θαηέβαιε ε Αξρή 
πάλσ ζηηο εθάζηνηε αζθαιηζηέεο απνδνρέο ηνπ γηα ην 
αλαινγηθφ κέξνο ηεο ζχληαμήο ηνπ δπλάκεη ησλ πεξί 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκσλ, καδί κε ηφθν, ην 
επηηφθην ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 
Οηθνλνκηθψλ. 
 

  (δ) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζηελ ππεξεζία ππαιιήινπ 
πνπ δελ θαηαιείπεη δηθαηνχρν δπλάκεη ησλ πεξί 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκσλ δελ αθαηξείηαη ε 
εηζθνξά πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην. 
 
 

  (6) Παλ     δηθαίσκα     επηινγήο    επηινγήο    θαηά ηνπο  

 

Καλνληζκνχο  αζθήηαη- 
 

  (α) δηά ηεο παξαδφζεσο εηδνπνηήζεσο ζηνπο 

Γηαρεηξηζηέο
.
 θαη 

 
  (β) εάλ δελ θαζνξίδεηαη πεξίνδνο εηο νηνλδήπνηε 

Καλνληζκφλ, εληφο ηεο νπνίαο δένλ λα αζθεζή ην 
δηθαίσκα επηινγήο, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηνπ 
ρξφλνπ, θαηά ηνλ νπνίνλ ην ππ' αλαθνξάλ πξφζσπνλ 
εδηθαηνχην λα ην αζθήζε. 
 

  (7) Όπνπ  θαζνξίδεηαη  νηαδήπνηε πεξίνδνο ή εκεξνκελία  
 εηο ηνπο παξφληαο Καλνληζκνχο, σο ε πεξίνδνο εληφο ηεο νπνίαο ή ε 

εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνίαλ δένλ λα αζθεζή νηνλδήπνηε δηθαίσκα 
επηινγήο, νη Γηαρεηξηζηέο δχλαληαη, θαηφπηλ γξαπηήο αηηήζεσο 
γελνκέλεο πξνο ηνχην, αλεμαξηήησο εάλ ε πεξίνδνο αχηε έρεη εθπλεχζεη 
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ή ε εκεξνκελία αχηε έρεη παξέιζεη, λα παξαηείλε ηελ πεξίνδνλ ηαχηελ ή 
λα θαζνξίζε βξαδπηέξαλ εκεξνκελίαλ δηά ηελ ππνβνιήλ αηηήζεσο ή ηελ 
άζθεζηλ ηνπ δηθαηψκαηνο επηινγήο. 
 

  (8)(α) Ο,ηηδήπνηε απαηηείηαη ή παξέρεηαη εμνπζία ππφ ηνπ 
Σακείνπ ή ζπκθψλσο πξνο ην ρέδηνλ λα γίλε ππφ ή 
πξνο ηελ Αξρήλ δχλαηαη λα γίλε ππφ νηαζδήπνηε 
επηηξνπήο εθ κειψλ ηεο Αξρήο ή νηαζδήπνηε 
επηηξνπήο εμ ππαιιήισλ ηεο Αξρήο ή ηνπ Γεληθνχ 
Γηεπζπληνχ ή άιισλ Γηεπζπληψλ ή κειψλ ηνπ 
Πξνζσπηθνχ εμνπζηνδνηνπκέλσλ πξνο ηνχην ππφ ηεο 
Αξρήο. 
 

  (β) Οη Γηαρεηξηζηέο δηνξίδνπλ Γξακκαηέα ηνπ Σακείνπ ίλα- 
 

   (i) ηεξή αξρείνλ δεηθλχνλ ηα νλφκαηα ησλ κειψλ 
ηνπ ρεδίνπ, ηα βηβιία θαη ηα έγγξαθα ηα 

ζρεηηθά πξνο ην ρέδηνλ
.
 

 
   (ii) παξαιακβάλε φιαο ηαο αηηήζεηο δηά πιεξσκάο 

θαη άιια δεηήκαηα ηα νπνία δένλ λα 
κειεηεζνχλ ππφ ησλ Γηαρεηξηζηψλ· 
 

   (iii) αζθή ηνηαχηα άιια θαζήθνληα ελ ζρέζεη πξνο 
ην Σακείν, σο δχλαληαη νη Γηαρεηξηζηέο απφ 
θαηξνχ εηο θαηξφλ λα νξίζνπλ· 
 

   (iv) ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Γηαρεηξηζηψλ· 
 

   (v) ζπγθαιεί κία θνξά ην ρξφλν Σαθηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ κειψλ, φρη αξγφηεξν απφ 
δεθαηξείο (13) κήλεο απφ ηελ πξνεγνχκελε 
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, γηα ελεκέξσζή 
ηνπο φζνλ αθνξά ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή θαη 
ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Σακείνπ θαη 
γηα νηηδήπνηε άιιν ζεσξεζεί αλαγθαίν· 
 

   (vi) ηεξεί πξαθηηθά, ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη νη 
απνθάζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο· 
 

   (iiv) ηεξεί αξρείν ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλειεχζεσλ 
ησλ κειψλ. 
 

   (γ) Οηαδήπνηε εηδνπνίεζηο απεπζπλνκέλε ζηνπο 
Γηαρεηξηζηέο δηά ζθνπνχο ηνπ Σακείνπ ή ηνπ 
ρεδίνπ δένλ φπσο ππνβάιιεηαη γξαπηψο εηο 
ηνλ Γξακκαηέα, νηαδήπνηε δε εηδνπνίεζηο 
απεπζπλνκέλε εηο κέινο δχλαηαη λα δνζή ππφ 
ηνπ Γξακκαηέσο δη’ επηζηνιήο απεπζπλνκέλεο 
πξνο ην πξφζσπνλ ηνχην εηο ην γξαθείνλ ή ηα 
ππνζηαηηθά ηεο Αξρήο εηο ηα νπνία 
απαζρνιείηαη θαηά ηνλ νπζηψδε ρξφλνλ ή εηο 
ηνλ ηειεπηαίνλ γλσζηφλ ηφπνλ δηακνλήο   θαη 
λα παξαδίδεηαη εθεί ή λα απνζηέιιεηαη δηά 
πξνπιεξσκέλνπ ηαρπδξνκείνπ. Δηο ηελ 
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ηειεπηαίαλ πεξίπησζηλ ε εηδνπνίεζηο ζα 
ζεσξήηαη φηη έρεη δνζή 72 ψξαο κεηά ηελ 
παξάδνζηλ εηο ην Σαρπδξνκείνλ ηεο επηζηνιήο 
ηεο πεξηερνχζεο ηαχηελ. 
 

  (9) Δάλ   εγεξζή    νηαδήπνηε   επζχλε   πξνο  θαηαβνιήλ  
 θφξνπ πεξηνπζίαο, θιεξνλνκίαο ή θιεξνδνηήκαηνο ή νηνπδήπνηε άιινπ 

ηέινπο ή θφξνπ ελ ζρέζεη πξνο νηνλδήπνηε σθέιεκα ην νπνίνλ ηπγράλεη 
λα πιεξψλεηαη εηο νηνλδήπνηε πξφζσπνλ ζπκθψλσο πξνο ηνπο 
Καλνληζκνχο, νη Γηαρεηξηζηέο δχλαληαη λα απνθφπηνπλ ην πνζφλ ηνπ 
ηνηνχηνπ ηέινπο εθ ηνπ σθειήκαηνο πξνο ην δηθαηνχκελνλ πξφζσπνλ ή 
δχλαληαη λα αλαβάινπλ ηελ πιεξσκήλ ηνπ σθειήκαηνο κέρξηο φηνπ ε 
ππνρξέσζηο πξνο πιεξσκήλ ηνπ ηέινπο εθπιεξσζή ή δηεπζεηεζή θαηά 
ηξφπνλ ηθαλνπνηνχληα ηνπο Γηαρεηξηζηέο. 
 

  (10)(α) Δάλ κέινο, θαηά ηελ γλψκελ ηαηξνζπκβνπιίνπ είλαη 
αλίθαλνλ ιφγσ δηαλνεηηθήο αλαπεξίαο ή άιιεο αηηίαο 
λα δηαρεηξίδεηαη ηαο ππνζέζεηο ηνπ,  νηνλδήπνηε 
πνζφλ, εηο ην νπνίνλ δηθαηνχηαη ηνχην ζπκθψλσο 
πξνο ηνπο Καλνληζκνχο, σο πιεξσηένλ ππφ ηνπ 
ρεδίνπ, πιεξψλεηαη απφ ην Σακείν κφλν ζην άηνκν 
πνπ θαζνξίδεηαη σο δηαρεηξηζηήο ησλ ππνζέζεσλ ηνπ 
Μέινπο απφ επίζεκα έγγξαθα.  
 

 
 

 (β) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, θαηά ηνλ ζάλαηνλ κέινπο, νηνλδήπνηε 
πνζφλ πιεξσηένλ ππφ ηνπ Σακείνπ σο απνηέιεζκα 
ηνπ ζαλάηνπ ηνπ (ην νπνίνλ λα κε είλαη σθέιεκα 
ζπληάμεσο πξνο ρήξαο θαη ηέθλα), πιεξψλεηαη εηο 
ηνπο λνκίκνπο πξνζσπηθνχο αληηπξνζψπνπο ηνπ ηε 
πξνζαγσγή Δγγξάθνπ Αληηπξνζσπεχζεσο. 
 

  (γ) Η απφδεημηο πιεξσκήο ηνπ πξνζψπνπ πξνο ην 
νπνίνλ επιεξψζεζαλ νηαδήπνηε πνζά δπλάκεη ησλ 
πξνλνηψλ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ ζα είλαη θαιή 
θαη ηθαλνπνηεηηθή απαιιαγή δηά ην αλαθεξφκελνλ εηο 
απηήλ πνζφλ. 
 

  (11) Κάζε  εθρψξεζε  ή επηβάξπλζε παξερφκελσλ απφ ην  
 Σακείν σθειεκάησλ θαη θάζε ζπκθσλία γηα εθρψξεζε ή επηβάξπλζε 

ηνπο, είλαη άθπξε θαη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο πξνζψπνπ, ην νπνίν 
δηθαηνχηαη ηελ παξνρή ηνπ σθειήκαηνο, απηφ δελ πεξηέξρεηαη ζην 
ζχλδηθν ηεο πηψρεπζεο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, ην νπνίν 
ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ησλ πηζησηψλ ηνπ πξνζψπνπ πνπ πηψρεπζε:   
 

  Ννείηαη φηη,    θακία   παξνρή    σθειήκαηνο   απφ   ην Σακείν 
Κεθ. 6. 

11 ηνπ 1965 
161 ηνπ 1989 
228 ηνπ 1989 

51(Ι) ηνπ 1999 
134(Ι) ηνπ 1999 

58(Ι) ηνπ 2003 
66(Ι) ηνπ 2004 

138(Ι) ηνπ 2006. 
 

δελ ππφθεηηαη ζε θαηάζρεζε κε βάζε ηνλ πεξί Πνιηηηθήο Γηθνλνκηίαο 
Νφκν, εθηφο γηα ρξένο νθεηιφκελν ζην Σακείν. 
 

 

1443



 

  (12) Ωθειήκαηα θαηαβιεηέα πξνο ή ελ ζρέζεη πξνο κέιε  
 δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, λννπκέλνπ φηη έρεη απνδεηρζή ην 

δηθαίσκα, πιεξψλνληαη εληφο ελφο κελφο απφ ηεο απνθάζεσο ησλ 
Γηαρεηξηζηψλ, ή εάλ ην δήηεκα παξεπέκθζε δηα αλαζεψξεζε, εληφο ελφο 
κελφο απφ ηεο εθδφζεσο ηεο απνθάζεσο, νπδεκία δε ππνρξέσζηο δηά 
θαηαβνιήλ ηφθνπ δεκηνπξγείηαη δη’ νηαλδήπνηε θαζπζηέξεζηλ ήηηο ήζειε 
πξνθχςεη πξνο θαηαβνιήλ ησλ δηθαηνπκέλσλ σθειεκάησλ. 
 

  (13) Οηνλδήπνηε    πξφζσπνλ   ην   νπνίνλ     επεξεάδεηαη  
 δπζκελψο εμ απνθάζεσο, ελ ζρέζεη πξνο ην εάλ είλαη πιεξσηένλ ή κε 

εηδηθφλ σθέιεκα ή φζνλ αθνξά εηο ην πιεξσηένλ πνζφλ ελ ζρέζεη πξνο 
εηδηθφλ ηη σθέιεκα ή εθ παξαιείςεσο εγθαίξνπ πιεξσκήο ησλ 
σθειεκάησλ, δχλαηαη λα δψζε εηδνπνίεζηλ εηο ηνλ Γξακκαηέα, απαηηνχλ 
φπσο ην δήηεκα εμεηαζζή ή θαη ηχρε αλαζεσξήζεσο απφ ηνπο 
Γηαρεηξηζηέο.  
 

  (14) Παλ κέινο ζα δψζε εηδνπνίεζηλ εηο ηνλ Γξακκαηέα    
 πεξί ηνπ ηφπνπ ηεο δηακνλήο ηνπ θαηά ηνλ ρξφλνλ θαηά ηνλ νπνίνλ 

απνθηά δηθαίσκα εηο εηεζίαλ ζχληαμηλ, θαη ζα δίδε εηο ην εμήο 
εηδνπνίεζηλ εηο απηφλ, κφιηο είλαη δπλαηφλ, δη'νηαλδήπνηε αιιαγήλ 
δηακνλήο. 
 

  (15) Παλ    κέινο   ή    ρήξα    ή    ηέθλνλ,   κεηά ηελ θηήζηλ  
 δηθαηψκαηνο εηεζίαο ζπληάμεσο, ζα παξνπζηάδε απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ 

ηνηαχηελ απφδεημηλ φηη δε, δηά ζθνπνχο δε θαηαβνιήο ζπληάμεσο ρήξαο 
θαη ηέθλσλ ή ρήξαο ή ηέθλσλ, δένλ φπσο πξνζθνκίδσληαη ηνηαχηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή πηζηνπνηεηηθά σο ήζειαλ νη Γηαρεηξηζηέο 

θαζνξίζεη
.
 ελ πεξηπηψζεη παξαιείςεσο πξνο ζπκκφξθσζηλ νη 

Γηαρεηξηζηέο δχλαληαη λα αλαζηείινπλ νηαλδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξσκήλ 
εάλ ην ζεσξήζνπλ πξέπνλ. 
 

  (16) Λεπηνκέξεηεο     πνπ     αθνξνχλ    ζηελ      ππεξεζία  
 ππαιιήινπ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα επαιεζεπηνχλ κε βάζε ηα 

πθηζηάκελα αξρεία, βεβαηψλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηέηνησλ 
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ήζειαλ θαζνξίζνπλ νη Γηαρεηξηζηέο.  
 

Δηδηθέο δηαηάμεηο  
ζε ζρέζε κε ηελ 
εθαξκνγή δηαηάμεσλ 
ηνπ πεξί 
Κνηλσληθψλ  
Αζθαιίζεσλ 
Νφκνπ, ζε 
νξηζκέλνπο 
ππαιιήινπο θαη 
ζπληαμηνχρνπο. 
  

22 (α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (β), 
κέινο ηνπ ρεδίνπ πνπ, πξηλ ηελ αθππεξέηεζή ηνπ 
απφ ηελ ππεξεζία ηεο Αξρήο,  ζπκπιεξψλεη 
ζπληάμηκε ππεξεζία φρη ιηγφηεξε απφ 400 κήλεο 
κήλεο, παχεη, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζπκπιεξψλεη 
ηελ πην πάλσ ππεξεζία, λα ζεσξείηαη φηη ππάγεηαη ζε 
επαγγεικαηηθφ ζρέδην ζπληάμεσλ θαη νη δηαηάμεηο ηεο 
επηθχιαμεο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηνπ 
εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 88 ησλ πεξί Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ Νφκσλ παχνπλ λα εθαξκφδνληαη ζηελ 
πεξίπησζή ηνπ απφ ηελ πξψηε  ηνπ κήλα ν νπνίνο 
αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία απηή. 
  

  (β) Μέινο ηνπ ρεδίνπ, ην νπνίν εβξίζθεην ζηελ 
ππεξεζία ηεο Αξρήο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 1987 θαη 
ζπκπιήξσζε κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 
ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ζπληάμηκε 
ππεξεζία 400 ηνπιάρηζην κελψλ, ζεσξείηαη φηη απφ 
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ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζηο ηεο πην πάλσ 
ζπληάμηκεο ππεξεζίαο δελ ππαγφηαλ ζε 
επαγγεικαηηθφ ζρέδην ζπληάμεσλ θαη νη δηαηάμεηο ηεο 
επηθχιαμεο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5 θαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 88 ησλ πεξί 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκσλ ζεσξνχληαη φηη 
έπαπζαλ λα εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζή ηνπ απφ 
ηελ πξψηε ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία 
απηή: 
 

    Ννείηαη φηη, κέινο ηνπ ρεδίνπ, ην νπνίν είρε  
   ζπκπιεξψζεη ηελ πην πάλσ ζπληάμηκε ππεξεζία πξηλ 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 1987 δηθαηνχηαη λα επηιέμεη, κέζα 
ζε έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζηεχζεσο ησλ 
πεξί πληάμεσλ Τπαιιήισλ Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ 
Κχπξνπ (Σξνπνπνηεηηθψλ) Καλνληζκψλ ηνπ 1993 
(ΚΓΠ. 312/93, 24.12.93), φπσο  νη δηαηάμεηο ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκνζηνχλ ζηελ 
πεξίπησζή ηνπ αλαδξνκηθά απφ ηελ πξψηε ηνπ κήλα 
πνπ αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία πνπ ζπκπιήξσζε 
ζπληάμηκε ππεξεζία 400 κελψλ ή ηελ 6ε Οθησβξίνπ, 
1980, νπνηαδήπνηε απφ ηηο εκεξνκελίεο απηέο είλαη 
κεηαγελέζηεξε. 
 

  (γ) πληαμηνχρνο, κέινο ηνπ ρεδίνπ, ν νπνίνο 
αθππεξέηεζε θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ 6 Οθησβξίνπ 
1980 θαη 30 Γεθεκβξίνπ, 1987 θαη ν νπνίνο πξηλ ηελ 
αθππεξέηεζή ηνπ είρε ζπκπιεξψζεη ζπληάμηκε 
ππεξεζία ππεξβαίλνπζα ηνπο 440 κήλεο, δηθαηνχηαη, 
κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζηεχζεσο 
ησλ πεξί πληάμεσλ Τπαιιήισλ Αξρήο 
Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ (Σξνπνπνηεηηθψλ) 
Καλνληζκψλ ηνπ 1993 (ΚΓΠ. 312/93, 24.12.93), λα 
επηιέμεη λα ζεσξεζεί φηη δελ ππαγφηαλ ζηηο δηαηάμεηο 
ηεο επηθχιαμεο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηνπ 
εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 88 ησλ πεξί Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ Νφκσλ απφ ηελ πξψηε ηνπ κήλα πνπ 
αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία πνπ ζπκπιήξσζε ηελ 
ππεξεζία ησλ 440 κελψλ ή ηελ 6ε Οθησβξίνπ 1980, 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο εκεξνκελίεο απηέο είλαη 
κεηαγελέζηεξε. 
 

  (δ) Οπνηαδήπνηε εηζθνξά θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ ε 
νπνία ζα ήηαλ θαηαβιεηέα αλαδξνκηθά απφ κέινο ηνπ 
ρεδίνπ, ππάιιειν ηεο Αξρήο ή ζπληαμηνχρν, γηα ηνλ 
νπνίν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ πην πάλσ 
παξαγξάθσλ (β) θαη (γ) θαηαβάιιεηαη ζην Σακείν.  
 

  (ε) ηηο πεξηπηψζεηο κειψλ ηνπ ρεδίνπ, ππαιιήισλ ηεο 
Αξρήο θαη ζπληαμηνχρσλ, ζηνπο νπνίνπο 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ πην πάλσ 
παξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο 
ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 88 ησλ πεξί Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ Νφκσλ αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε 
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ζπληάμηκε ππεξεζία θαηά ηελ νπνία ζεσξνχληαη φηη 
δελ ππάγνληαη ζε επαγγεικαηηθφ ζρέδην ζπληάμεσλ. 
 

Απμήζεηο  23. Οη   ζπληάμεηο   ρεξψλ  θαη ηέθλσλ πνπ θαηαβάιινληαλ θαηά ηελ  
ζηηο ζπληάμεηο 
ρήξσλ θαη νξθαλψλ. 

31ε Ματνπ, 1990, απμάλνληαη σο αθνινχζσο απφ ηελ 1ε Ινπλίνπ, 1990: 
 

  (α) χληαμε ρήξαο ρσξίο ηέθλα: θαηά 50%. 
 

  (β) χληαμε ρήξαο κε έλα ηέθλν: θαηά 31.25%. 
 

  (γ) χληαμε ρήξαο κε δπν ηέθλα: θαηά 20%. 
 

  (δ) χληαμε ρήξαο κε ηξία ηέθλα: θακηά αχμεζε. 
 

  (ε) χληαμε ηέθλσλ, φηαλ δελ θαηαβάιιεηαη ζχληαμε 
ρήξαο: θαηά 33.33%: 
 

    Ννείηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο  
   θαηαβάιιεηαη ειάρηζηε ζχληαμε ρήξαο, νη απμήζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ζα 
ππνινγίδνληαη πάλσ ζην πξαγκαηηθφ πνζφ ηεο 
ζχληαμεο ρήξαο. 
 

Καηαβνιή 24. Αλεμάξηεηα   απφ  ηηο  δηαηάμεηο  ησλ  παξφλησλ  Καλνληζκψλ,   
σθειεκάησλ ζε 
αμησκαηνχρνπο. 
 
 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ, ππνινγηζκφ θαη θαηαβνιή σθειεκάησλ ζε 
αμησκαηνχρνπο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ πεξί πληάμεσλ 
Κξαηηθψλ Αμησκαηνχρσλ (Γεληθέο Αξρέο) Νφκσλ ηνπ 2011 έσο (Αξ. 2) 
ηνπ 2012. 
 

Απαγφξεπζε  25. Απφ  ηελ   εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ Νφκνπ, 
απαγνξεχεηαη θάζε  

δηαθξίζεσλ 
ιφγσ θχινπ. 

άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ θαη θάζε δηάηαμε ησλ 
Καλνληζκψλ, ε νπνία πεξηέρεη ηέηνηα δηάθξηζε είλαη άθπξε. 
 

Φνξνιφγεζε  26. Οπνηνδήπνηε   εθάπαμ   πνζφ   ή  θηινδψξεκα έρεη θεξδεζεί κε  
εθάπαμ πνζνχ ή 
θηινδσξήκαηνο πνπ 
θεξδίδεηαη κε 
ππεξεζία απφ ηελ 
1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013 

θαη κεηά. 
 

 

118(Ι) ηνπ 2002 
230(Ι) ηνπ 2002 
162(Ι) ηνπ 2003 
195(Ι) ηνπ 2004 
 92(Ι) ηνπ 2005 

113(Ι) ηνπ 2006 
 80(Ι) ηνπ 2007 

138(Ι) ηνπ 2007 
 32(Ι) ηνπ 2009 
 45(Ι) ηνπ 2009 
 74(Ι) ηνπ 2009 

110(Ι) ηνπ 2009 
 41(Ι) ηνπ 2010 

133(Ι) ηνπ 2010 
116(Ι) ηνπ 2011 

ππεξεζία απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά θαη θαηαβάιιεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη ηνπ πεξί 
πληαμηνδνηηθψλ Ωθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 
Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκεά θαη ησλ Αξρψλ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νφκνπ ηνπ 2012,  
ππφθεηηαη ζηελ επηβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ησλ πεξί ηεο Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκσλ ηνπ 2002 έσο (Αξ. 2) 
ηνπ 2012. 
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197(Ι) ηνπ 2011 
102(Ι) ηνπ 2012 

188 (Ι) ηνπ 2012. 
 
Έλαξμε ηεο ηζρχνο 
ησλ Καλνληζκψλ. 

27. Οη πην θάησ Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρχ σο αθνινχζσο: 
 

ηεο ΚΓΠ 213/92 
εκ. 24.12.93 
 

 (α) Οη παξάγξαθνη (12Α), 13(δ) θαη (18) ηνπ Καλνληζκνχ 
7, ηελ 31ε Μαξηίνπ, 1988. 
 

  (β) Οη παξάγξαθνη (13Α), (13Β) θαη (13Γ) ηνπ Καλνληζκνχ 
7, ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ, 1992. 
 

  (γ) Οη ππφινηπνη Καλνληζκνί πνπ ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ 
Καλνληζηηθή Γηνηθεηηθή Πξάμε 312/93 ηελ 25ε Ματνπ, 
1990. 
 

Έλαξμε ηεο ηζρχνο 28. Όπνπ   ζηνπο   παξφληεο   Σξνπνπνηεηηθνχο   Καλνληζκνχο   δελ  
ησλ Καλνληζκψλ. αλαθέξεηαη ξεηά ε εκεξνκελία ελάξμεσο ηζρχνο ηνπο, σο εκεξνκελία 

ελάξμεσο ηζρχνο ζα ζεσξείηαη ε 1ε Γεθεκβξίνπ, 1997: 
 

  Ννείηαη   φηη,    γηα  ηηο δηαηάμεηο ηηο νπνίεο γίλεηαη ξεηή αλαθνξά, ζ΄  
 φ,ηη αθνξά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπο, ζηνλ πεξί πληάμεσλ 

(Σξνπνπνηεηηθφ) Νφκν, ζα εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ελ ιφγσ εκεξνκελία. 
  
Καηάξγεζε. 29. Οη    πεξί   πληάμεσλ   Τπαιιήισλ   Αξρήο    Σειεπηθνηλσληψλ  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 

27. 5. 1983 
10. 7. 1987 

8. 2. 1991 
24.12.1993 

4. 6 1999 
25.11.2005. 

 

Κχπξνπ Καλνληζκνί ηνπ 1983 έσο 2005, θαηαξγνχληαη θαη 
αληηθαζίζηαληαη απφ ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 
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