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Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 67(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2015 
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
216(Ι) του 2012 

52(Ι) του 2015 
183(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμους του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) 
Νόμοι του 2012 έως 2017. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας, από το 

τέλος του εδαφίου (1) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, των 
ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 
 

 
 
 
 
 

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 
31(Ι) του 2012 

131(Ι) του 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Νοείται ότι υπάλληλος που παραιτείται από την κρατική υπηρεσία ή τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα με σκοπό να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και έχει συντάξιμη υπηρεσία όχι λιγότερη των πέντε (5) ετών και ο διορισμός του σε 
συντάξιμη θέση έχει επικυρωθεί, δικαιούται είτε να μεταφέρει τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα 
στο συνταξιοδοτικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 
26Α του περί Συντάξεων Νόμου, είτε να λάβει τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που καταβάλλονται 
στην περίπτωση της οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης: 
 
 
 
 
 
 
 

Νοείται περαιτέρω ότι υπάλληλος που παραιτείται από την κρατική υπηρεσία ή τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα με σκοπό να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
διεθνή οργανισμό και έχει συντάξιμη υπηρεσία όχι λιγότερη των πέντε (5) ετών και ο διορισμός 
του σε συντάξιμη θέση έχει επικυρωθεί, δικαιούται να λάβει τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που 
καταβάλλονται στην περίπτωση της οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης: 

 
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, όσον αφορά τους υπαλλήλους που παραιτούνται από την κρατική 

υπηρεσία ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σκοπό να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα 
σε άλλο κράτος μέλος ή σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, το 
ηλικιακό κριτήριο που περιλαμβάνεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 27 του περί Συντάξεων Νόμου, 
προκειμένου υπάλληλος που αφυπηρετεί οικειοθελώς πρόωρα να δικαιούται σε καταβολή 
σύνταξης και εφάπαξ ποσού, δεν εφαρμόζεται.». 

  

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

3.  Ο παρών Νόμος λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1
η
 Μαΐου 2004.  

 
 

 

 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 
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