
ΝΟΜΟΣ  ΠΟΥ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  ΤΟΥΣ  
ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2001 

---------------------------------------- 
    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 
τίτλος. 

97(Ι) του 1997 
3(Ι) του 1998 

77(Ι) του 1999 
141(Ι) του 2001. 

    1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Συντάξεων Νόμους του 1997 έως 2001 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συντάξεων Νόμοι του 

1997 έως 2005. 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 8 του 
βασικού νόμου. 

    2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη της ακόλουθης δεύτερης επιφύλαξης, αφού 

αντικατασταθεί η τελεία στο τέλος της πρώτης επιφύλαξης με δύο 

τελείες:   

 

    "Νοείται περαιτέρω ότι το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται 

σε δημόσιο υπάλληλο περιλαμβανομένων του Γενικού 

Ελεγκτή και του Γενικού Λογιστή και των Βοηθών τους, 

δυνάμει του παρόντος Μέρους κατά την αφυπηρέτησή του:   

 

(α)  με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πρώτου έτους 

της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης 

υπηρεσίας τετρακοσίων δώδεκα ή περισσότερων 

μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη 

πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και μισό και 

διαιρουμένου του ποσού που προκύπτει διά τρία· 

 

(β)  με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού δεύτερου 

έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση 

συντάξιμης υπηρεσίας τετρακοσίων εικοσιτεσσάρων ή 

περισσότερων μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη 

πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε και διαιρουμένου 

του ποσού που προκύπτει διά τρία· και  
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(γ)   με τη συμπλήρωση του εξηκοστού τρίτου έτους της 

ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης 

υπηρεσίας τετρακοσίων τριανταέξι ή περισσότερων 

μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη 

πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε και μισό και 

διαιρουμένου του ποσού που προκύπτει διά τρία.". 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 9 του 
βασικού νόμου. 
141(Ι) του 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...(Ι) του 2005. 

    3.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 3 του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001, 

τροποποιείται με την ένθεση στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως 

μετά τις λέξεις "πενήντα οκτώ ετών" (τέταρτη γραμμή), της 

ακόλουθης φράσης: 

 

    "ή από άλλο δημόσιο υπάλληλο περιλαμβανομένων του 

Γενικού Ελεγκτή και του Γενικού Λογιστή και των Βοηθών 

τους, που διορίζεται την ή μετά την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 

2005, πενήντα οκτώ ετών".   

    
Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 
141(Ι)/2001. 

    4.  Το εδάφιο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

(α)  Το εδάφιο 1 αυτού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4   

 του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001, 

 τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτό των λέξεων "(2), (3) 

 και (4)" (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις 

 λέξεις  "(2), (3), (4) και (4Α)"· και 

 

(β)  με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (4Α):  

 

    "(4Α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), η  ηλικία 

υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δημόσιου υπαλλήλου 

περιλαμβανομένων του Γενικού Ελεγκτή και του Γενικού 

Λογιστή και των Βοηθών τους,  που συμπληρώνει το 

εξηκοστό έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 1η Ιουλίου 
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2008, είναι η ηλικία των εξήντα τριών ετών:   

 

    Νοείται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δημόσιου 

υπαλλήλου περιλαμβανομένων του Γενικού Ελεγκτή και του 

Γενικού Λογιστή και των Βοηθών τους, που συμπληρώνει το 

εξηκοστό έτος της ηλικίας του μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2005 και 

της 31ης Δεκεμβρίου 2006, και των δύο ημερομηνιών 

περιλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα ενός ετών:   

 

    Νοείται περαιτέρω ότι η ηλικία υποχρεωτικής 

αφυπηρέτησης δημόσιου υπαλλήλου περιλαμβανομέ-νων του 

Γενικού Ελεγκτή και του Γενικού Λογιστή και των Βοηθών 

τους, που συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του 

μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της 30ής Ιουνίου 2008, και 

των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία 

των εξήντα δύο ετών.".  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 
141(Ι) του 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...(Ι) του 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...(Ι) του 2005. 
 

    5.  Το άρθρο 27 του βασικού νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 5 του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 

2001, τροποποιείται ως ακολούθως:   

 

(α)   Με την ένθεση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, 

αμέσως μετά τις λέξεις "του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) 

Νόμου του 2001" (πέμπτη γραμμή) και πριν από το κόμμα, 

της φράσης "ή σαράντα οκτώ ετών προκειμένου για άλλο 

δημόσιο υπάλληλο περιλαμβανομένων του Γενικού Ελεγκτή 

και του Γενικού Λογιστή και των Βοηθών τους, που διορίζεται 

την ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 

Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2005"· και  

 

(β)  με την ένθεση της φράσης "ή των πενήντα οκτώ ετών 

προκειμένου για άλλο δημόσιο υπάλληλο περιλαμβανομένων 

του Γενικού Ελεγκτή και του Γενικού Λογιστή και των Βοηθών 

τους, που διορίζεται την ή μετά την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 
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141(Ι) του 2001. 
 
 
 
 
 
 
141(Ι) του 2001. 
 
 
 
 
 
 
141(Ι) του 2001. 
 
 
 
 
 
 

141(Ι) του 2001. 

 
 
 
 

2005"- 

 

(i)   στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), αμέσως μετά τις 

λέξεις "του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 

2001" (δέκατη και δέκατη έβδομη γραμμή) και πριν από 

την τελεία ή το κόμμα, αντίστοιχα· 

 

(ii)  στο εδάφιο (2), αμέσως μετά τις λέξεις "του περί 

Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001" (έκτη 

γραμμή) και πριν από το κόμμα· 

 

(iii) στο εδάφιο (3), αμέσως μετά τις λέξεις "του περί 

Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001" (έκτη 

γραμμή)· 

 

(iv) στο εδάφιο (5), αμέσως μετά τις λέξεις "του περί 

Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001" (έκτη 

γραμμή) και πριν από το κόμμα.   

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

    6.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του Ιουλίου 

του 2005.   

 

-------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.111.2005 

/ΦΜ 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

       Η παρούσα τροποποίηση των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2001 

εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της επιδιωκόμενης σταδιακής επέκτασης του 

ορίου αφυπηρέτησης των δημόσιων υπαλλήλων από το 60ό στο 63ο έτος της 

ηλικίας. 

 

       Συγκεκριμένα με το παρόν νομοσχέδιο τροποποιείται ο βασικός νόμος κατά 

τρόπο ώστε η επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των 

δημόσιων υπαλλήλων να γίνεται κατά στάδια ως ακολούθως: 

 

(α)    η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων που θα 

συμπληρώσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους κατά την περίοδο 1.7.2005 – 

31.12.2006, θα είναι η ηλικία των 61 ετών∙ 

 

(β)   η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων που θα 

συμπληρώσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους κατά την περίοδο 1.1.2007 – 

30.6.2008, θα είναι η ηλικία των 62 ετών∙ και  

 

(γ)   η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων που θα 

συμπληρώσουν το 60ον έτος της ηλικίας τους κατά ή μετά την 1.7.2008, θα 

είναι η ηλικία των 63 ετών. 

 

      Με τις διατάξεις του τροποποιητικού νομοσχεδίου διασφαλίζονται τόσο  για 

τους υπηρετούντες όσο και για τους νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους οι υφιστάμενοι 

συντελεστές υπολογισμού της ετήσιας σύνταξης (1/800) και του εφάπαξ 

φιλοδωρήματος (14/3), παραχωρείται δε, ως κίνητρο για την περαιτέρω παραμονή 

τους στην υπηρεσία, αυξημένος συντελεστής υπολογισμού του εφάπαξ 

φιλοδωρήματος, με κλιμάκωση ως ακολούθως: 

 

(α)   όσοι αφυπηρετήσουν με ή μετά τη συμπλήρωση του 61ου έτους της ηλικίας 

τους και έχουν συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον 412 μηνών, ο 

συντελεστής υπολογισμού του εφάπαξ φιλοδωρήματός τους θα είναι 14.5/3∙ 
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(β)    όσοι αφυπηρετήσουν με ή μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας 

τους και έχουν συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία τουλάχιστον 424 μηνών, ο 

συντελεστής υπολογισμού του εφάπαξ φιλοδωρήματός τους θα είναι 15/3∙ και  

 

(γ)    όσοι αφυπηρετήσουν με τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας τους και 

έχουν συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία τουλάχιστον 436 μηνών, ο 

συντελεστής υπολογισμού του εφάπαξ φιλοδωρήματός τους θα είναι 15.5/3. 

 

       Επίσης για τους υπηρετούντες μόνιμους υπαλλήλους διασφαλίζεται το δυνάμει 

των ισχυουσών διατάξεων δικαίωμα οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης με ή μετά 

το 45ο έτος της ηλικίας τους και έναρξης καταβολής της σύνταξης στο 55ο έτος, ενώ 

για τους διοριζόμενους σε μόνιμη θέση κατά ή μετά την 1.7.2005, τα πιο πάνω όρια 

ηλικίας μετατίθενται κατά τρία έτη, δηλαδή στο 48ο και 58ο έτος, αντίστοιχα. 

 

 

 

                                                                             Πέτρος Κληρίδης 

                                                            Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 

 

 

6 Ιουνίου 2005 

   

 

 

 
5096Ν62/ΜΚ 
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