
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο.   Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο: 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 56, 

4.3.1968,  

σελ 1. 

 «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 259/1968 του Συμβουλίου της 29ης  

Φεβρουαρίου 1968 περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής 

καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται 

επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί 

θεσπίσεως ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους 

υπαλλήλους της Επιτροπής.», 

  

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

41 του 1980 

48 του 1982 

11 του 1983 

7 του 1984 

10 του 1985 

116 του 1985 

4 του 1987 

199 του 1987 

214 του 1987 

68 του 1988 

96 του 1989 

136 του 1989 

17 του 1990 

218 του 1991 

98(Ι) του 1992 

64(Ι) του 1993 

18(Ι)του 1995 

55(Ι)του 1996 

87(Ι)του 1997 

80(Ι) του 1998 

84(Ι)του 1998 

55(Ι) του 1999 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 

1980 μέχρι 2009 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 μέχρι (Αρ. 

2) του 2009. 
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98(Ι) του 2000. 

99(Ι)του 2000 

2(Ι) του 2001 

51(Ι) του 2001 

135(Ι) του 2001 

143(Ι) του 2001 

71(Ι)του 2002 

132(Ι) του 2002 

10(Ι) του 2005 

142(Ι) του 2005 

53(Ι) του 2006 

161(Ι) του 2006 

110(Ι) του 2007 

164(Ι) του 2007 

9(Ι) του 2008 

24(Ι) του 2008 

22(Ι) του 2009. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

με την προσθήκη σ’ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

 

“Ευρωπαϊκές Κοινότητες” σημαίνει το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή Περιφερειών, τον Ευρωπαίο 

Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Ευρεσιτεχνίας, καθώς και οποιοδήποτε οργανισμό ή γραφείο ή 

θεσμό  εγκαθιδρύθηκε ή θα εγκαθιδρυθεί στο μέλλον δυνάμει της 

Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή δυνάμει 

οποιασδήποτε κοινοτικής πράξης, του  οποίου ο κανονισμός για την 

υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων  περιλαμβάνει ή θα 

περιλαμβάνει ταυτόσημες ή ανάλογες διατάξεις με αυτές του Άρθρου 

11 και του Παραρτήματος VIII του Κανονισμού της Υπηρεσιακής 

Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων∙ και  

 

“Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων” σημαίνει τον Κανονισμό αρ. 31/1962 της 
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Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε., Νο 45, 

14.6.1962, 

σ.1385 

 

υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας και τον  Κανονισμό αρ. 11/1962 της 

Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν από 

τον Κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/1968 του 

Συμβουλίου της 29ης  Φεβρουαρίου 1968 περί καθορισμού του 

κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του 

καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως ειδικών μέτρων 

προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής, 

καθώς και οποιοδήποτε άλλο κανονισμό που αφορά στην 

υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων κατά την έννοια του παρόντος Νόμου∙».  

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη σ’ 

αυτόν νέου 

άρθρου.  

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 89 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:  

«Μεταφορά  
δικαιώματος 
σε σύνταξη 
γήρατος. 

89Α. -(1) Ασφαλισμένος ο οποίος θεμελίωσε 

δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος  από  συνταξιοδοτικό 

σχέδιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει 

Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των 

Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λόγω 

υπηρεσίας του στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 

δικαιούται να μεταφέρει στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων το  αναλογιστικά ισοδύναμο ποσό του 

δικαιώματος αυτού.  

   

  (2) Ασφαλισμένος ο οποίος εισέρχεται στην 

υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δικαιούται 

βάσει του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης 

των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να 

μεταφέρει σε συνταξιοδοτικό σχέδιο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το  αναλογιστικά 

ισοδύναμο ποσό του δικαιώματος σε σύνταξη 

γήρατος από το Ταμείο που θεμελίωσε πριν την 

είσοδο του στην υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

   

  (3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο 

τρόπος πίστωσης του ασφαλιστικού λογαριασμού 
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του ασφαλισμένου, ο τρόπος υπολογισμού του 

αναλογιστικά ισοδύναμου ποσού του δικαιώματος σε 

σύνταξη γήρατος από το Ταμείο, καθώς και οι 

διαδικασίες για τη μεταφορά των ποσών αυτών 

καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται 

δυνάμει του άρθρου 73.».  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 73 

του βασικού 

νόμου.  

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 73 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη, αμέσως μετά τη παράγραφο (ια) αυτού, των 

ακόλουθων νέων παραγράφων: 

 

 « (ιβ) του τρόπου πίστωσης του ασφαλιστικού λογαριασμού του 

ασφαλισμένου με το αναλογιστικά ισοδύναμο ποσό του 

δικαιώματος σε σύνταξη που θεμελίωσε λόγω υπηρεσίας του στις 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες∙ 

  

 (ιγ) του τρόπου υπολογισμού του αναλογιστικά ισοδύναμου 

ποσού του δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος από το Ταμείο∙ 

   

 (ιδ) των διαδικασιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του 

δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος από το Ταμείο σε 

συνταξιοδοτικό σχέδιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων∙ 

   

 (ιε) των διαδικασιών που απαιτούνται για τη μεταφορά των 

δικαιωμάτων σε σύνταξη γήρατος από συνταξιοδοτικό σχέδιο 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Ταμείο.». 

   

 

Αρ. Φακ.:  23.01.050.114-2009 

ΕΣΖ/ΝΑ 
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