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Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ
2011
Συνοπτικός
τίτλος.

Ερμηνεία.

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) Νόμος του 2011.
2.
Στον παρόντα Νόμο,
προκύπτει διαφορετική έννοια-

εκτός

αν

από

το

κείμενο

«αποκοπές» σημαίνει αποκοπές από το μισθό του κάθε υπαλλήλου
δυνάμει του παρόντος Νόμου∙
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·
«ευρύτερος δημόσιος τομέας» σημαίνει κάθε ανεξάρτητη υπηρεσία
ή αρχή ή γραφείο ανεξάρτητου αξιωματούχου, κάθε νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό δημοσίου δικαίου,
περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ή
οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς νομική
προσωπικότητα που ιδρύεται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον
και τα κεφάλαια του οποίου είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από
τη Δημοκρατία·
«θέση» σημαίνει μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα·
«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη
Δημοκρατία και περιλαμβάνει τη Δημόσια Υπηρεσία, τη Δημόσια
Εκπαιδευτική υπηρεσία, την υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις της
Δημοκρατίας ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας, την
υπηρεσία στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή του
Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας ή του Γενικού Λογιστή της
Δημοκρατίας ή των Βοηθών τους, ή υπηρεσία σε οποιαδήποτε
θέση, αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική πρόνοια με νόμο:
Νοείται ότι στον ορισμό του όρου «κρατική υπηρεσία» δεν
περιλαμβάνονται τα Μέλη της Δικαστικής Υπηρεσίας της
Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο
Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και οι
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, τακτικοί και έκτακτοι, σε όλες τις
βαθμίδες.
«κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων» σημαίνει σχέδιο συντάξεων η
λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις των περί
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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.

113(I)/2011

Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2010, όπως αυτοί εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«νεοεισερχόμενος υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο που διορίζεται
για πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος Νόμου και δεν είχε υπηρετήσει σε
οποιαδήποτε θέση πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εν
λόγω νόμου·

59(Ι) του 2010.

«οικείος νόμος ή Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Συντάξεων
Νόμους του 1997 έως 2010, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται, ή οποιοδήποτε νόμο ή Κανονισμούς που
καθορίζουν τους κανόνες υπολογισμού και καταβολής των
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της κρατικής
υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά δεν περιλαμβάνει
τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του 2010, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«περιοδικές εισφορές» σημαίνει περιοδικές εισφορές υπαλλήλου
που καταβάλλονται με βάση τον οικείο νόμο ή κανονισμούς.
«σχέδιο συντάξεων όμοιο με το κυβερνητικό» σημαίνει σχέδιο
συντάξεων, το οποίο λειτουργεί αναφορικά με τους υπαλλήλους του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι πρόνοιες του οποίου είναι όμοιες με
τις πρόνοιες του κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων·
«συντάξιμες απολαβές» σημαίνει τις συντάξιμες απολαβές όπως
αυτές καθορίζονται στον οικείο νόμο ή Κανονισμούς∙
«υπάλληλος» σημαίνει πρόσωπο που διορίσθηκε σε θέση πριν την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου·
«συνταξιοδοτικά ωφελήματα» σημαίνει σύνταξη ή σύνταξη και
εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα·

Σκοπός και πεδίο
εφαρμογής του
παρόντος
Νόμου.

3. (1) Με τον παρόντα Νόμο σκοπείται η συγκράτηση των
δαπανών των επαγγελματικών συστημάτων συνταξιοδότησης του
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και η σταδιακή κατάργησή
τους με τη μη ένταξη των νεοεισερχομένων υπαλλήλων στους εν
λόγω τομείς στα συστήματα αυτά.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή
Κανονισμών, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε σχέση με τα
συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων που καταβάλλονται
δυνάμει του Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων ή σχεδίου συντάξεων
όμοιο μ΄ αυτό:
Νοείται ότι, όπου δεν γίνεται ειδική πρόβλεψη στον παρόντα
2
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Νόμο, συνεχίζουν να ισχύουν οι πρόνοιες κάθε οικείου νόμου ή
Κανονισμών.
Αποκοπές.

59(Ι) του 2010.

4.
Για σκοπούς διασφάλισης της βιωσιμότητας του
Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων ή σχεδίου συντάξεων όμοιου με
αυτό, ο εργοδότης, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος Νόμου, αποκόπτει από τις μηνιαίες απολαβές κάθε
υπαλλήλου, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% επί του
μισθού του υπαλλήλου:
Νοείται ότι, οι αποκοπές που γίνονται δυνάμει του παρόντος
νόμου δεν καθιστούν το Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων ή
οποιοδήποτε σχέδιο συντάξεων όμοιο μ΄ αυτό, ως σχέδιο με
εισφορές, για σκοπούς του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου
του 2010, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
δεδομένου ότι ούτε το ύψος ούτε ο τρόπος υπολογισμού των
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στηρίζεται στις εν λόγω αποκοπές ή
συνδέεται μ΄ οποιοδήποτε τρόπο μ΄ αυτές.
Νοείται περαιτέρω ότι οι εν λόγω αποκοπές, κατά το πρώτο έτος
ισχύος του παρόντος Νόμου, θα κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της
Δημοκρατίας. Μετά το πέρας του πρώτου έτους οι αποκοπές των
κρατικών υπαλλήλων θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στο Πάγιο
Ταμείο της Δημοκρατίας ενώ οι αποκοπές των υπαλλήλων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα θα καταβάλλονται στις αντίστοιχες
υπηρεσίες, αρχές, γραφεία ή οργανισμούς του εν λόγω τομέα.
Ειδικά οι αποκοπές από τις μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων της
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου θα καταβάλλονται στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και την
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, αντίστοιχα, από το πρώτο έτος
ισχύος του παρόντος Νόμου.

Ύψος
περιοδικών
εισφορών.

5. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή
Κανονισμών, οι περιοδικές εισφορές υπαλλήλου με βάση τον εν
λόγω Νόμο ή Κανονισμούς καθορίζονται σε ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό ίσο με 2% των εκάστοτε ετήσιων συντάξιμων
απολαβών του.

Συνταξιοδοτικά
ωφελήματα
νεοεισερχομένων
υπαλλήλων.

6. Παρά
τις
διατάξεις
οποιουδήποτε οικείου νόμου ή
Κανονισμών, οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, δεν εντάσσονται σε
Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο μ΄ αυτό,
ούτε εφαρμόζονται σε σχέση με τους υπαλλήλους αυτούς οι
διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή Κανονισμών.

Ημερομηνία
έναρξης ισχύος.

7. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την πρώτη μέρα του δεύτερου
μήνα που έπεται της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.

Αρ. Φακ.: 23.01.052.154.2011
ΚΠ/ΦΜ
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