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Αριθμός 242 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩtU\lΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2004) 

Κανονισμοί που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου 
δυνάμει των άρΘρων 85(2)(ιγ) και 87(1)(δ) 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου ασκιί)ντας τις εξουσίες που του 

χορηγούνται δυνάμει των άρΘρων 85(2)(ιγ) και 87Ο)(δ) των περί Δήμων 

Νόμων του 1985 έως 2004, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, τους πιο κάτω Κανονισμοί,ς. 

1 Ι 1 του 1985 
1 του 1986 
8 του 1986 

25 του 1986 
39 του 1986 
50 του 1986 

114 του 1986 
121 του 1986 
149 του 1986 
14 του 1987 
63 του 1987 

165 του 1987 
320 του 1987 
39 του 1988 

204 του 1988 
119 του 1990 
143 του 1991 
190 του 1991 
223 του 1991 

40(1) του 1992 
54(1) του 1992 
87(1) του 1992 
23(1) του 1994 
37(1) του 1995 

8(1) του 1996 
65 (Ι) του 1996 
85(1) του 1996 
20(1) του 1997 

112(1) του 2001 
127(1) του 2001 
128(1) του 2001 
139(1) του 2001 
153(1) του 2001 
23(1) του 2002 

227(1) του 2002 
47(1) του 2003 

236(1) του 2004. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συντάξεων και Συνο;ττικός 
τίτλος. 

Φιλοδωρημάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του Δήμου Στροβόλου του 
2005 και Θα διαβάζονται μαζί με τους περί Συντά.ξεων και Φιλοδωρημάτων Ε;τίσημη 

Κανονισμοί,ς του Δήμου Στροβόλου του 1994 (που στη συνέχεια Θα πEφη~~εΡίδα, 
αοαοτημα 

αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι Tρί~o (1): 

παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συντάξεων και 24.6.1994. 

Φιλοδωρημά.των Κανονισμοί του Δήμου Στροβόλου του 1994 έως 2005. 

2. Η παράγραφος (2) του Κανονισμού 26 των βασικιί)ν κανονισμών Τρο;το;τοίηση 

αντικαΘίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο (2): ~~~'μ~~(~~-
«(2) Σε περίπτωση που ο μισΘός του υπαλλήλου ευρίσκεται πάνω σε 

κλίμακα και ο υπάλληλος μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης ή 

παραίτησης ή Θανάτου έχει κερδίσει λιγότερο από το ήμισυ της επόμενης 

προσαύξησης της κλίμακάς του, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται 

αυξημένες κατCf. τόσα δωδέκατα του ποσού της προσαύξησης αυτής όσοι 

είναι οι μήνες κατά τους οποίους υπηρέτησε μετά τη χορήγηση της 

τελευταίας προσαύξησης: 

των βασικιί)Υ 

κcινoνισμιί)ν. 



Τρο:;το:;τοίηση 

του Κανο

νισμοί,32 
των βασικ(ον 
κανονισμ(όν. 
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Νοείται ότι σε περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος μέχρι την ημερομηνία 

της αφυπηρέτησής του έχει κερδίσει όχι λιγότερο από το ήμισυ της 

επόμενης προσαί,ξησης της κλίμακάς του, οι συντάξιμες απολαβές του 

λογίζονται αυξημένες κατά ολόκληρο το ποσό της προσαύξησης.». 

3. Ο Κανονισμός 32 των βασικών κανονισμcον τροποποιείται-
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (1) με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο (1): 

«(1)(α) Όταν ο Δημοτικός Υπάλληλος που κατέχει συντάξιμη 

θέση και συμπλήρωσε πέντε ή περισσότερα έτη υπηρεσίας και 

ηλικία όχι μικρότερη των σαράντα πέντε ετcον, υποβάλει αίτηση 

για πρόωρη αφυπηρέτηση από την υπηρεσία, η οποία εγκρίνεται 

από το Δημοτικό Συμβούλιο, καταβάλλεται αμέσως σ' αυτόν το 

εφάπαξ ποσό που δικαιούται για την υπηρεσία του, ενιο η σύνταξη 

παγοποιείται και καταβάλλεται αμέσως μόλις αυτός συμπληρcοσει 

την ηλικία των πενήντα πέντε ετcΟν. 

(β) Η προνοούμενη από την παράγραφο (α) σύνταξη και το 

εφάπαξ ποσό υπολογίζονται δυνάμει του Κανονισμού 26 
(συντελεστής σύνταξης και εφάπαξ ποσό) με βάση τις συντάξιμες 

απολαβές του υπαλλήλου κατά την ημέρα της πρόωρης 

αφυπηρέτησής του. 

(γ) Η σύνταξη που θα αρχίσει να καταβάλλεται μετά τη 

συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα πέντε ετcον, κατά τις 

πρόνοιες των παραγράφων (α) και (β) θα είναι αυξημένη κατά 

οιονδήποτε ποσοστό κατά το οποίο τυχόν ήθελαν αυξηθεί οι 

συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησης του υπαλλήλου 

και της ημερομηνίας καταβολής της σύνταξης.». 

(β) με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) 
(γραμμές τρίτη, τέταρτη και πέμπτη) της φράσης «η σί,νταξη και το 

εφάπαξ ποσό παγοποιούνται και καταβάλλονται μόλις αυτός 

συμπληρώσει την ηλικία των πενήντα πέντε ετών» και την 

αντικατάστασή της με τη φράση «καταβάλλεται αμέσως σ' αυτόν το 

εφάπαξ ποσό που δικαιούται για την υπηρεσία του ενcο η σύνταξη 

παγοποιείται και καταβάλλεται αμέσως μόλις αυτός συμπληρώσει την 

ηλικία των πενήντα πέντε ετιΟν.». 

Α.ντικα- 4. Ο Κανονισμός 43 των βασικcον κανονισμcον αντικαθίσταται με τον 
τασταση του 'λ θ ' Κ ' 43' 
Κανονισμοί, 43 ακο ου ο νεο ανονισμο . 
των Βασικ(ον «43.-(1) Σύνταξη χήρας καταβάλλεται στην επιζώσα σύζυγο από το 
κανονισμ(Ον. θάνατο του συζύγου της μέχρι το θάνατό της. 

(2)(0.) Σί,νταξη χήρας δε χορηγείται αν η χήρα ξαναπαντρεύτηκε μετά το 
θάνατο του συζύγου της. 

(β) Α ν, μετά τη χορήγηση σύνταξης η χήρα ξαναπαντρευτεί, η σύνταξη 

τερματίζεται από την ημερομηνία του νέου γάμου: 

Νοείται ότι σε περίπτωση διάλυσης του νέου γάμου ή θανάτου του νέου 

συζύγου ο Υπουργός μπορεί, αφού λάβει υπόψη τις περιστάσεις της 

περίπτωσης, να επιτρέψει την καταβολή στη χήρα σί,νταξης μέχρι του 

ύψους που θα ήταν αν δεν είχε διακοπεί. 

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, δε λαμβάνεται υπόψη 
γάμος που τελέστηκε όταν ο θανών έπαυσε να είναι υπάλληλος: 
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Νοείται ότι, εάν ο θανών είχε σύζυγο κατά το χρόνο της αφυπηρέτησής 

του, η οποία απέθανε μετά την αφυπηρέτησή του και ακολούθως αυτός 

νυμφείJθηκε εκ νέου, η τελευταία σύζυγός του θεωρείται ως χήρα για τους 

σκοπούς του παρόντος άρθρου.». 

5. Ο Κανονισμός 37 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη Τρο;το;τοίηση 

διαγραφή της πρώτης υποπαραγράφου της παραγράφου 6 αυτού, και την ~~~μ~~~~-
αντικατάστασή της με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: των BcΙOLx~ίJv 

κανονισμων. 

«Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου «τέκνα» είναι τα νόμιμα ή 

νομιμοποιηθέντα ή εξιόγαμα ή αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα ή είναι 

φυσικά τέκνα της συζύγου, εφόσον δεν υπερβαίνουν το δέκατο όγδοο (180) 
έτος της ηλικίας τους ή το εικοστό πέμπτο (250) εάν φοιτούν σε σχολή, 
κολέγιο, πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εξασκούνται από 

οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε εργασία, επάγγελμα ή τέχνη κάτω 

από συνθήκες που απαιτείται ν' αφιεριόνουν στη φοίτηση ή εξάσκησή τους 

το σύνολο του χρόνου τους ή βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία στην Εθνική 

Φρουρά δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων. Ο όρος «τέκνα» 

περιλαμβάνει και επιγενόμενο. τέκνα.». 

6. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την ένθεση σ' αυτούς, αμέσως Ένθεση 
'Κ ' 40 'λ θ 'Κ '40Α νέου Κανο-μετα τον ανονισμο του ακο ου ου νεου ανονισμου: νισμοίl 40Α 

"Πρoίi;τηρεσία 40Α.-(1) Εάν υπάλληλος, ο οποίος διορίσθηκε ή θα στουςβcισι~οίις 
στο Δημόσιο. διορισθεί στο Δήμο, είχε ή έχει προϋπηρεσία στη δημόσια κανονισμους. 

υπηρεσία ή άλλο Οργανισμό, η προϋπηρεσία αυτή λογίζεται ως 

συντάξιμη υπηρεσία για τον καθορισμό του μήκους της 

υπηρεσίας που του δίδει δικαίωμα σε ωφελήματα και για τον 

υπολογισμό των ωφελημάτων αφυπηρέτησης που θα δικαιούται 

να λάβει από το Δήμο δυνάμει των διατάξεων των παρόντων 

Κανονισμών, είτε ο διορισμός του στο Δήμο έγινε ή θα γίνει 

αμέσως είτε μετά από διακοπή. 

(2) Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή ο Οργανισμός 

καταβά.λλει στο Δήμο κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου, 

εφάπαξ ποσό ίσο με το ένα δωδέκατο των μηνιαίων συντάξιμων 

απολαβών του υπαλλήλου για κάθε συμπληρωμένο μήνα 

συντάξιμης υπηρεσίας στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό, 

καθώς και το διπλάσιο τυχόν εισφορών που κατέβαλε ο 

υπάλληλος για τη μεταβίβαση της σύνταξης στη χήρα και τα 

τέκνα του, με τόκο πάνω σε όλα τα ποσά από την ημέρα της 

αποχώρησης μέχρι την ημέρα της καταβολής προς τόσο επιτόκιο 

όσο καθορίζει εκά.στοτε ο Υπουργός Οικονομικών με βάση τον 

97(1) του 1997 περί Συντάξεων Νόμο. 
3(1) του 1998 

77(1) του 1999 
141(l) του 2001. 

(3) Α ν στον υπάλληλο καταβλήθηκε από την Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας ή τον Οργανισμό οποιοδήποτε ωφέλημα υπό μορφή 

φιλοδωρήματος ή εισφορών εργοδότη σε Ταμείο Προνοίας, οι 

διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται μόνο αν ο 

υπάλληλος εκλέξει να καταβάλει στην Κυβέρνηση το ωφέλημα 

αυτό με τόκο όπως αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό, οπότε 

η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή ο Οργανισμός δεν υποχρεούται 

στην καταβολή του εφάπαξ ποσού που αναφέρεται στον παρόντα 

Κανονισμό. 
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(4) Στον παρόντα Κανονισμό ο όρος «ΟΡΎανισμός» σημαίνει 
οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή 6λλο 
ΟΡΎανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα που 

ιδρύθηκε προς το δημόσιο συμφέρον με ειδικό νόμο του οποίου 

τα κεφ6λαια είναι εΎΎυημένα από τη Δημοκρατία και 

περιλαμβ6νει οποιαδήποτε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς 

και το Ταμείο ΕξελέΎξεων Επιθεωρήσεως ΣυνεΡΎατικιον 

Εταιρειών. 

ΈΎινε στις 10 ΜαΙου 2005. 


