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Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1.

Ερμηνεία.

2.
Στον παρόντα
διαφορετική έννοια:

Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών
Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011.
Νόμο,

εκτός

αν

από

το

κείμενο

προκύπτει

«Αξιωματούχος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει ή ανέλαβε
οποιoδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση·
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙
«διορισμός» σημαίνει διορισμό ή εκλογή σε οποιοδήποτε λειτούργημα
ή αξίωμα ή θέση ·
49 του 1980
46 του 1983
170 του 1986
130 του 1988
13 του 1989
136 του 1990
37 του 1991
63(Ι) του 1993
39(Ι) του 1996
47(Ι) του 1996
111(Ι) του 2002
112(Ι) του 2005.

«ελαττωμένη σύνταξη» έχει την έννοια που αποδίδεται από τον περί
Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμο, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται·

97(Ι) του 1997
3(Ι) του 1998
77(Ι) του 199
141(Ι) του 2001
69(Ι) του 2005
37(Ι) του 2010
94(Ι) του 2010.

«Η περί Συντάξεων Νομοθεσία» σημαίνει τον περί Συντάξεων Νόμο,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται·

«λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση» σημαίνει οποιοδήποτε λειτούργημα ή
αξίωμα ή θέση για τα οποία ο μισθός ή η αντιμισθία ή η αποζημίωση
ή η χορηγία καταβάλλεται από τη Δημοκρατία ή από νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, και περιλαμβάνει
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής των
Αντιπροσώπων, το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το Βοηθό
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, το Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το Γενικό
Ελεγκτή, το Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, το Διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου, το Γενικό Λογιστή, το Βοηθό Γενικό Λογιστή,
το Βουλευτή, τον Υπουργό, τη σύμβαση εργοδότησης για αγορά
υπηρεσιών σε κυβερνητική υπηρεσία, τη θέση Επιτρόπου ή Εφόρου
ή Προέδρου και Μελών Αρχής ή άλλου Σώματος ή άλλου
Αξιωματούχου, του οποίου το λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση
προβλέπεται ή καθιδρύεται δυνάμει του Συντάγματος ή οποιουδήποτε
νόμου της Δημοκρατίας·
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«πρόσθετη υπηρεσία» σημαίνει πλασματική υπηρεσία που
προστίθεται στη συντάξιμη υπηρεσία στις περιπτώσεις ανάληψης
δημόσιου λειτουργήματος ή αξιώματος ή θέσης ή σε οποιεσδήποτε
άλλες περιπτώσεις·
«σύνταξη»
σημαίνει
σύνταξη
που
καταβάλλεται
δυνάμει
οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών ή συμβάσεων απασχόλησης ή
διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών αλλά δεν περιλαμβάνει τη
σύνταξη που καταβάλλεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
Νοείται ότι για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του άρθρου
3, σύνταξη περιλαμβάνει και τη σύνταξη που καταβάλλεται από
ευρωπαϊκά όργανα ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς ή διεθνείς
οργανισμούς σε κύπριους πολίτες που υπηρέτησαν στα εν λόγω
όργανα ή οργανισμούς ως αποτέλεσμα της θητείας ή της υπηρεσίας
τους στα εν λόγω όργανα ή οργανισμούς.
«συντάξιμες απολαβές» σημαίνει τις συντάξιμες απολαβές όπως
αυτές καθορίζονται στην οικεία για κάθε περίπτωση νομοθεσία ή
κανονισμούς ή συμβάσεις απασχόλησης ή διοικητικές ρυθμίσεις ή
πρακτικές·
«συντάξιμη υπηρεσία» σημαίνει την υπηρεσία που λαμβάνεται υπόψη
για υπολογισμό σύνταξης ή φιλοδωρήματος ή άλλων ωφελημάτων.
Για τον υπολογισμό της ολικής συντάξιμης υπηρεσίας υπαλλήλου,
χρονική περίοδος μέχρι δεκαπέντε ημερών αγνοείται και πάνω από
δεκαπέντε ημέρες λογίζεται ως μήνας·
«συνταξιούχος» σημαίνει πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε σύνταξη
λόγω υπηρεσίας του σε οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση·
«Σχέδιο Συντάξεων Όμοιο με το Κυβερνητικό» σημαίνει σχέδιο
συντάξεων, οι διατάξεις του οποίου είναι όμοιες με τις διατάξεις του
περί Συντάξεων Νομου·
«υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία σε οποιοδήποτε λειτούργημα ή
αξίωμα ή θέση·
«ωφέλημα» ή «ωφελήματα» σημαίνει σύνταξη ή σύνταξη και εφάπαξ
ποσό ή φιλοδώρημα·
Γενικές
αρχές.

Υπολογισμός
σύνταξης σε
περίπτωση
υπηρεσίας σε

3.
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου, ή
άλλου γενικού νόμου ή κανονισμών ή συμβάσεων απασχόλησης ή
διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, κατά τον υπολογισμό και την καταβολή
τέτοιων ωφελημάτων εφαρμόζονται οι ακόλουθες γενικές αρχές:
(α)

Σε περίπτωση που αξιωματούχος δικαιούται στην καταβολή
περισσοτέρων της μιας σύνταξης λόγω της υπηρεσίας του σε
λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση, το σύνολο των συντάξεων δεν
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περισσότερα
του ενός
λειτουργήματα
αξιώματα ή
θέσεις.

1 του 1990
71 του 1991
211 του 1991
27(Ι) του 1994
83(Ι) του 1995
60(Ι) του 1996
109(Ι) του 1996
69(Ι) του 2000
156(Ι) του 2000
4(Ι) του 2001
94(Ι) του 2003
128(Ι) του 2003
183(Ι) του 2003
31(Ι) του 2004
218(Ι) του 2004
68(Ι) του 2005
79(Ι) του 2005
105(Ι) του 2005
96(Ι) του 2006
107(Ι) του 2008
137(Ι) του 2009.
67 του 1978
53 του 1979
4 του 1985
100 του 1985
168 του 1986
65 του 1987
129 του 1987
157 του 1987
162 του 1987
179 του 1987
180 του 1987
245 του 1987
76 του 1988
107 του 1988
234 του 1988
105 του 1990
135 του 1991
151 του 1991
251 του 1991
12(Ι) του 1992
50(Ι) του 1992
78(Ι) του 1992
80(Ι) του 1992
81(Ι) του 1992
116(Ι) του 1992
40(Ι) του 1993
41(Ι) του 1993
46(Ι) του 1993
8(Ι) του 1994
37(Ι) του 1994
26(Ι) του 1995
72(Ι) του 1995
25(Ι) του 1996
43(Ι) του 1996
110(Ι) του 1996
42(Ι) του 1997
88(Ι) του 1997

88(I)/2011
3
μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ των υψηλότερων συντάξιμων
απολαβών για οποιοδήποτε εξ αυτών:
Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας
παραγράφου «αξιωματούχος» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο
αναλαμβάνει ή ανέλαβε οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή
θέση αλλά παρά τις
διατάξεις
του άρθρου
2
δεν
περιλαμβάνει λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση με βάση τον περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας Νόμο, τον περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο, τον
περί Εθνικής Φρουράς Νόμο, τον περί Αστυνομίας Νόμο, óπως
αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ή με βάση
νόμο με τον οποίο καθιδρύεται ή λειτουργεί νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου, αλλά περιλαμβάνει λειτούργημα ή αξίωμα ή
θέση στην οποία διορίζεται ή εκλέγεται πολίτης της
Δημοκρατίας με υπόδειξη ή με πρόταση ή κατόπιν συναίνεσης
της Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκά όργανα ή ευρωπαϊκούς
οργανισμούς ή σε διεθνείς οργανισμούς, ή θέση
Ευρωβουλευτή:
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5(Ι) του 1998
23(Ι) του 1998
46(Ι) του 1998
57(Ι) του 1998
79(Ι) του 1998
12(Ι) του 1999
30(Ι) του 1999
44(Ι) του 1999
84(Ι) του 1999
157(Ι) του 1999
31(Ι) του 2000
48(Ι) του 2000
83(Ι) του 2000
131(Ι) του 2000
13(Ι) του 2001.
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33 του 1990
103 του 1991
25(Ι) του 1992
7(Ι) του 1995
14(Ι) του 1995
92(Ι) του 1997
85(Ι) του 2000
143(Ι) του 2000
17(Ι) του 2002
89(Ι) του 2002
91(Ι) του 2002
61(Ι) του 2003
55(Ι) του 2005
82(Ι) του 2006.
19(Ι) του 2011.
73(Ι) του 2004
94(Ι) του 2005
28(Ι) του 2006
73(Ι) του 2006
153(Ι) του 2006
93(Ι) του 2008
36(Ι) του 2010.

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που αξιωματούχος
δικαιούται στην καταβολή περισσοτέρων της μιας σύνταξης
λόγω της υπηρεσίας του σε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση
εφόσον γίνεται πρόβλεψη στον οικείο νόμο για τον υπολογισμό
των συντάξεων, ώστε αυτές είτε να μη συντρέχουν, είτε να
συντρέχουν υπό προϋποθέσεις, δεν τυγχάνει εφαρμογής η
παρούσα παράγραφος, αλλά οι σχετικές διατάξεις του οικείου
νόμου:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση που το σύνολο
των συντάξεων είναι κατώτερο του ήμισυ των αντίστοιχων
εκάστοτε σε ισχύ υψηλότερων συντάξιμων απολαβών
αξιωματούχου για το αντίστοιχο αξίωμα ή λειτούργημα ή θέση με
τις ψηλότερες απολαβές, οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου δεν εφαρμόζονται:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο υπολογισμός του εφάπαξ
ποσού ή φιλοδωρήματος γίνεται με βάση τις διατάξεις του
οικείου για κάθε περίπτωση νόμου ή κανονισμού κατά την
ημερομηνία αποχώρησης από κάθε αξίωμα ή λειτούργημα ή
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θέση.

Αναστολή
καταβολής
σύνταξης.

(β)

5

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α), σε
περίπτωση που αξιωματούχος ή συνταξιούχος ανέλαβε ή
αναλαμβάνει οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση, η
σύνταξη που θα καταβάλλεται ή καταβάλλεται σ’ αυτόν
αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία ή υπηρεσία του στο
λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο μηνιαίος μισθός ή
αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία, είναι χαμηλότερος της
μηνιαίας σύνταξης κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του,
καταβάλλεται σ΄ αυτόν τόσο μέρος της σύνταξης το οποίο
προστιθέμενο στο μισθό, τον εξισώνει με το ποσό της μηνιαίας
σύνταξης:
Νοείται περαιτέρω ότι η καταβολή της σύνταξης
επαναρχίζει μετά τον τερματισμό της θητείας ή υπηρεσίας του,
σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου νόμου, στο ύψος που αυτή
θα ευρίσκετο αν δεν είχε ανασταλεί.

Συντάξιμη
υπηρεσία.

(γ)

Για σκοπούς υπολογισμού της σύνταξης και του εφάπαξ ποσού
ή του φιλοδωρήματος αξιωματούχου που αναλαμβάνει
οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση μετά τη ψήφιση του
παρόντος Νόμου δε λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε πρόσθετη
υπηρεσία·

Κατάργηση
δικαιώματος
επιλογής μεταξύ
σύνταξης μόνον ή
ελαττωμένης
σύνταξης και
εφάπαξ ποσού.

(δ)

Όπου παρέχεται δικαίωμα επιλογής μεταξύ καταβολής
σύνταξης μόνον ή ελαττωμένης σύνταξης και εφάπαξ ποσού,
αυτό καταργείται και ο αξιωματούχος λαμβάνει σύνταξη
(αντίστοιχη της ελαττωμένης) και εφάπαξ ποσό, νοουμένου ότι
με βάση την οικεία νομοθεσία διασφαλίζει δικαίωμα καταβολής
τέτοιων ωφελημάτων.

Εξόφληση χρεών
προς τη
Δημοκρατία.

(ε)

Χρέη προς τη Δημοκρατία εξοφλούνται με αποκοπή από το
δικαιούμενο φιλοδώρημα κατά την αποχώρηση από κάθε
λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση και, σε περίπτωση που αυτό δεν
επαρκεί, με δόσεις από τη μηνιαία σύνταξη που καταβάλλεται
από την ημερομηνία αποχώρησης, όπως αυτές καθορίζονται
από το Γενικό Λογιστή.

Υποχρέωση
εισφοράς για
σκοπούς
καταβολής
σύνταξης.

(στ)

Για σκοπούς καταβολής της προβλεπόμενης στον παρόντα
Νόμο σύνταξης, υπουργός και βουλευτής καθ’ όλη τη διάρκεια
της θητείας του υποχρεούται να καταβάλλει ως εισφορά στο
Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ποσοστό ύψους 6.8% επί των
μηνιαίων του απολαβών.
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