
31(Ι)/2012 
ΝΟΜΟΣ  ΠΟΥ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  ΤΟΝ  ΠΕΡΙ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΝΟΜΟ 

 
 

     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 
69(Ι) του 2005 
37(Ι) του 2010 
94(Ι) του 2010. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Συντάξεων Νόμους του 1997 έως (Αρ. 2) του 2010 (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 2012.    

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου.   
 

2.   Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων 

νέων όρων και των ορισμών τους:  

 
 «Έντυπο Αιτήσεως» σημαίνει τα καθοριζόμενα από το Γενικό 

Λογιστή Έντυπα για μεταφορά συνταξιοδοτικών ωφελημάτων 

από και προς το σύστημα συντάξεων των κρατικών υπαλλήλων· 

 
 «Ευρωπαϊκή Ένωση» σημαίνει το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή Περιφερειών, τον 

Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και 

οποιοδήποτε οργανισμό ή γραφείο ή θεσμό ή υπηρεσία 

εγκαθιδρύθηκε ή θα εγκαθιδρυθεί στο μέλλον, δυνάμει της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  οποιασδήποτε 

νομοθετικής πράξης, της οποίας ο κανονισμός για την 

υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων περιλαμβάνει ή θα 
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περιλαμβάνει ταυτόσημες ή ανάλογες διατάξεις με αυτές του 

παραρτήματος VIII, Άρθρο 11, του κανονισμού (ΕΚ και 

ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 11 και 31/1962.   

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε: 45 
14.6.1962,  
σ.1385 
L 348, 
29.12.2009, 
σ.10. 
 

«Κανονισμός (ΕΚ και ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 11 και 31/1962» σημαίνει 

την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας με τίτλο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 

αριθ. 31 και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ.11, περί 

καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των 

υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού 

προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενέργειας» όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (Ε.Ε.ΕΥΡΑΤΟΜ) 

αριθ. 1296/2009 του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2009 και 

όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

 
 «Υπάλληλος Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει το πρόσωπο που 

έχει διοριστεί σε μόνιμη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 

γραπτή πράξη της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και ο 

διορισμός του έχει επικυρωθεί.».  

 
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέων 
άρθρων 26Α   
και 26Β. 
 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 26, των ακόλουθων νέων άρθρων:   

 

«Δικαίωμα 
μεταφοράς 
συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων 
από το 
συνταξιοδοτικό 
καθεστώς των 
κρατικών 
υπαλλήλων στο 
συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της 

26Α – (1)  Υπάλληλος που κατέχει συντάξιμη θέση στη δημόσια 

υπηρεσία και αφυπηρετεί για ανάληψη καθηκόντων σε μόνιμη 

θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαιούται από της 

μονιμοποίησής του και μέχρι της ημερομηνίας που θεμελιώνει 

δικαίωμα συντάξεως αρχαιότητας κατά την έννοια του 

Κανονισμού 77 του Κανονισμού (ΕΚ και ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 11 και 
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Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
 

31/1962, να ενεργήσει ώστε να καταβληθεί από την Κυβέρνηση 

της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσό που 

αντικατοπτρίζει την κεφαλαιακή αξία των ωφελημάτων που έχει 

διασφαλίσει με βάση το σύστημα συντάξεων των κρατικών 

υπαλλήλων με αναγωγή του ποσού αυτού στον χρόνο της 

πραγματικής μεταφοράς του:   

 
 Νοείται ότι, η μεταφορά των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων 

δύναται να πραγματοποιηθεί νοουμένου ότι ο υπάλληλος δεν 

έχει συμπληρώσει την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών κατά 

την ημερομηνία μεταφοράς.   

 
 (2)  Το ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο (1)  υπολογίζεται 

ως το 1/12 των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του υπαλλήλου 

κατά την ημέρα της αφυπηρέτησης του για κάθε συμπληρωμένο 

μήνα συντάξιμης υπηρεσίας.  Στο ποσό αυτό προστίθεται και 

ποσό ίσο με το διπλάσιο των εισφορών που κατέβαλε ο 

υπάλληλος για τη μεταβίβαση της σύνταξης στη χήρα και τα 

τέκνα, μαζί με τόκο προς τόσο επιτόκιο όσο καθορίζει εκάστοτε ο 

Υπουργός Οικονομικών:   

 
 Νοείται ότι, οι μήνες υπηρεσίας δε δύνανται να 

υπερβαίνουν τους τετρακόσιους (400).  

 
 (3)  Με τη λήψη επιστολής από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 

μεταφορά συνταξιοδοτικών ωφελημάτων από το σύστημα 

συντάξεων των κρατικών υπαλλήλων στο σύστημα 

συνταξιοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Γενικό 

Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντός τριών μηνών από 

την ημερομηνία λήψης της πιο πάνω επιστολής, κοινοποιεί στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ενδιαφερόμενο, τις απαραίτητες 
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πληροφορίες σε σχέση με την εν λόγω μεταφορά καθώς επίσης 

και το σχετικό έντυπο αιτήσεως για διεκπεραίωση της 

μεταφοράς, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2.   

 
 (4)  Ο ενδιαφερόμενος, εντός τριών μηνών από της 

ημερομηνίας που φέρει το εν λόγω έγγραφο κοινοποίησης, 

οφείλει να δηλώσει εγγράφως προς το Γενικό Λογιστήριο, μέσω 

της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, εάν αποδέχεται τη μεταφορά του 

σχετικού ποσού από το σύστημα συντάξεων των κρατικών 

υπαλλήλων στο σύστημα συνταξιοδότησης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και η δήλωση αυτή είναι οριστική και αμετάκλητη. Η 

πραγματική μεταφορά του κεφαλαίου από το Γενικό Λογιστήριο 

γίνεται εντός έξι μηνών από της ημερομηνίας αποδοχής της 

μεταφοράς, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η πραγματική 

μεταφορά διενεργηθεί μετά το πέρας της περιόδου των  έξι 

μηνών, το Γενικό Λογιστήριο οφείλει να καταβάλει σχετικό τόκο 

προς τόσο επιτόκιο όσο εκάστοτε ορίζεται από τον Υπουργό 

Οικονομικών. 

  
Δικαίωμα 
μεταφοράς 
συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων 
από το 
συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο 
συνταξιοδοτικό 
καθεστώς των 
κρατικών 
υπαλλήλων.   
 

26Β – (1)  Εφόσον υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 

οποίος με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ και ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 11 και 

31/1962, θεμελίωσε δικαίωμα σε σύνταξη, διοριστεί σε συντάξιμη 

θέση στην κρατική υπηρεσία, δικαιούται από της ημερομηνίας 

επικύρωσης του διορισμού του, να μεταφέρει, στο σύστημα 

συντάξεων των κρατικών υπαλλήλων, το αναλογιστικό 

ισοδύναμο ποσό των δικαιωμάτων σε σύνταξη αρχαιότητας που 

έχει αποκτήσει για την υπηρεσία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ και 

ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 11 και 31/1962 και σε τέτοια περίπτωση η 

υπηρεσία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα λογίζεται ως 

συντάξιμη υπηρεσία δυνάμει του συστήματος σύνταξης των 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4327, 6/4/2012 31(I)/2012



5 
 

κρατικών υπαλλήλων.   

 
 (2)  Με τη λήψη επιστολής για μεταφορά συνταξιοδοτικών 

ωφελημάτων από το σύστημα συνταξιοδότησης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο σύστημα σύνταξης των κρατικών υπαλλήλων, 

αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο έντυπο αιτήσεως για 

μεταφορά των εν λόγω ωφελημάτων, όπως αυτό ορίζεται στο 

άρθρο 2.   

 
 (3)  Με τη λήψη του συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου 

εντύπου αιτήσεως, για μεταφορά των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων στο σύστημα συντάξεων των κρατικών υπαλλήλων 

το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας αποστέλλει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ενδιαφερόμενο όλες τις 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση της 

μεταφοράς.». 

 
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου.   
 

4. – Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε από 

την 1η Μαΐου 2004.   

 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.053.049-2012 
 
ΚΠ/ΕΧ 
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