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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 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 15(Ι) του 2020 

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 2017 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

216(Ι) του 2012 
52(Ι) του 2015 

183(Ι) του 2015 
67(Ι) του 2017 

177(Ι) του 2017. 

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 2020 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 2017 (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 2020. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(3) Τηρουμένων των προϋποθέσεων που καθορίζονται στις οικείες νομοθεσίες που αφορούν 
τις εκάστοτε ομάδες υπαλλήλων και ισχύουν για την πρόωρη οικειοθελή αφυπηρέτηση, σε 
περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020, συμπληρώνει τουλάχιστον 
τετρακόσιους (400) μήνες συντάξιμης υπηρεσίας ή του υπολείπονται, κατά ανώτατο όριο, πέντε (5) 
έτη μέχρι την συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του, όπως αυτή καθορίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 και υποβάλει αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση 
εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, η 
οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο, δεν επιβάλλεται αναλογιστική μείωση στη σύνταξη και 
στο εφάπαξ ποσό που καταβάλλονται σε αυτόν για την υπηρεσία του από την 1η Ιανουαρίου 2013 
και εντεύθεν:  

  
 Νοείται ότι, οι δάσκαλοι και καθηγητές που θα επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση για οικειοθελή 

πρόωρη αφυπηρέτηση, η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει για την 
αφυπηρέτηση των υπαλλήλων και εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, συνεχίζουν να 
υπηρετούν μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020: 

 
Νοείται περαιτέρω ότι, η ημερομηνία αφυπηρέτησης των λοιπών υπαλλήλων που υποβάλουν 

αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση, η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο που 
αποφασίζει για την αφυπηρέτηση των υπαλλήλων  και εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος 
εδαφίου, δεν δύναται  να είναι μεταγενέστερη της 31ης Αυγούστου 2020: 

  
 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, τα μέλη της Αστυνομίας που θα επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση για 

οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση και εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου τα οποία 
κατά το χρόνο έγκρισης της αίτησής τους έχουν εις πίστη τους άδεια ανάπαυσης η οποία 
λαμβανομένη συνολικά θα ξεπερνούσε την 31η Αυγούστου 2020: 

  
 (α) Πρέπει να λάβουν την άδεια αυτή συνολικά και όχι τμηματικά, αμέσως μετά την έγκριση 

της αίτησής τους για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση. και 
   
 (β) ορίζεται ως ημερομηνία αφυπηρέτησής τους η πρώτη μέρα που ακολουθεί τη λήξη της 

άδειας ανάπαυσης που έχουν εις πίστη τους.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου  12 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 12 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 
 

  



 «Δικαιούχος σε 
σύνταξη  
χήρας/χήρου. 

12. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε οικείου Νόμου ή 
Κανονισμών για σκοπούς καταβολής σύνταξης χήρας, χήρα θεωρείται η 
τελευταία  σύζυγος του θανόντα, ανεξάρτητα από το χρόνο τέλεσης του 
γάμου: 

 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο θανών έχει τελέσει το γάμο μετά την 

αφυπηρέτησή του, η χήρα δεν δικαιούται σε καταβολή σύνταξης χήρας, 
εάν δεν παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 
ημερομηνία τέλεσης του γάμου μέχρι την ημερομηνία του θανάτου: 

   
  Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση θανόντα στον οποίο έχουν 

επιστραφεί οι περιοδικές εισφορές, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που η χήρα καταβάλει με έγγραφο 
προς το Γενικό Λογιστή ή την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, τις εν λόγω 
περιοδικές εισφορές, με τόκο προς τόσο επιτόκιο όσο ήθελε καθορίσει ο 
Υπουργός Οικονομικών: 

   
  Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «χήρα», 

«σύζυγος», «θανών», ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει «χήρα», «χήρο», «το 
σύζυγο», «τη σύζυγο», «τον θανών», «τη θανούσα».». 

   
Τροποποίηση 
του Πίνακα 2  
του βασικού 
νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου του Πίνακα 2 αυτού, 
με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 «Ο χρόνος έναρξης καταβολής της σύνταξης και ο χρόνος έναρξης καταβολής του εφάπαξ 
ποσού αναφορικά με τους κρατικούς υπαλλήλους που έχουν μικρότερο όριο ηλικίας 
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης από το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δημοσίων 
υπαλλήλων, μειώνεται κατά τόσα χρόνια όση είναι η διαφορά μεταξύ του ορίου ηλικίας 
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δημοσίων υπαλλήλων από το όριο ηλικίας υποχρεωτικής 
αφυπηρέτησης των υπόλοιπων κρατικών υπαλλήλων: 

  
 Νοείται ότι, τα προβλεπόμενα στον παρόντα Πίνακα δεν ισχύουν στις περιπτώσεις 

υπαλλήλων των οποίων η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης είναι μεγαλύτερη από την ηλικία 
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δημοσίων υπαλλήλων.». 

 


