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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
(ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως

ο περί

Συντάξεων

τίτλος.

Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος

88(Ι) του 2011. του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Συντάξεων Κρατικών
Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμο του 2011 (που στο εξής θα
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συντάξεων Κρατικών
Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμοι του 2011 έως 2012.
Τροποποίηση

2.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

(α)

Με την προσθήκη αμέσως μετά τον ορισμό του όρου
«Αξιωματούχος» του ακόλουθου νέου ορισμού:
««αποκοπές» σημαίνει αποκοπές από τις μηνιαίες
συντάξιμες απολαβές αξιωματούχου δυνάμει του άρθρου
3 του παρόντος Νόμου·»·

(β)

με την προσθήκη στην ερμηνεία του ορισμού του όρου
«λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση» μετά τη λέξη «Υπουργό»,
(εντέκατη γραμμή) της φράσης «τον Υφυπουργό παρά τω
Προέδρω, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο,»·

(γ)

με την προσθήκη αμέσως μετά τον ορισμό του όρου
«λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση» του ακόλουθου νέου
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ορισμού:
««οικείος νόμος ή κανονισμοί» σημαίνει οποιοδήποτε
νόμο ή κανονισμούς ή συμβάσεις απασχόλησης ή
διοικητικές ρυθμίσεις ή πρακτικές που καθορίζουν τους
κανόνες υπολογισμού και καταβολής ωφελήματος ή
ωφελημάτων σε αξιωματούχο·»·

(δ)

με την προσθήκη αμέσως μετά τον νέο ορισμό «οικείος
νόμος ή κανονισμοί» του ακόλουθου νέου ορισμού:

««περιοδικές εισφορές» σημαίνει περιοδικές εισφορές
αξιωματούχου που καταβάλλονται δυνάμει του άρθρου 5
του παρόντος Νόμου·».
Τροποποίηση

3.

Το άρθρο 3 του βασικού

νόμου

τροποποιείται με την

του άρθρου 3

αντικατάσταση της παραγράφου (στ) αυτού, με την ακόλουθη νέα

του βασικού

παράγραφο:

νόμου.
«Αποκοπές. (στ) Για σκοπούς διασφάλισης της βιωσιμότητας
των

συστημάτων

συνταξιοδότησης

των

αξιωματούχων, αποκόπτεται από τις μηνιαίες
συντάξιμες

απολαβές

αξιωματούχου

που

δικαιούται σε ωφέλημα ή ωφελήματα δυνάμει των
εν λόγω συστημάτων, καθ΄ όλη τη διάρκεια της
θητείας του ή της υπηρεσίας του, ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,8% επί των μηνιαίων
συντάξιμων απολαβών του:
Νοείται

ότι,

σε

περίπτωση

που

αξιωματούχος αποβιώσει ή του οποίου έχει λήξει η
θητεία ή του οποίου έχει τερματιστεί η υπηρεσία
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και δε δικαιούται στη χορήγηση ωφελημάτων,
επιστρέφεται σε αυτόν ή στο νόμιμο αντιπρόσωπό
του, ανάλογα με την περίπτωση, το σύνολο των
αποκοπών του με απλό τόκο προς νόμιμο
επιτόκιο, όπως εκάστοτε καθορίζεται από τον
Υπουργό Οικονομικών:
Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς της
παρούσας παραγράφου, ο όρος «Αξιωματούχος»
δεν

περιλαμβάνει

αξιωματούχους

για

τους

οποίους τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της
περί Συντάξεων Νομοθεσίας ή Σχεδίου Συντάξεων
Ομοίου με το Κυβερνητικό ή των οποίων οι όροι
εργοδότησης δεν προνοούν την παραχώρηση
οποιουδήποτε

ωφελήματος ή οποιωνδήποτε

ωφελημάτων κατά ή μετά την αφυπηρέτησή τους:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι αποκοπές αυτές
δεν θεωρούνται ως εισφορές για σκοπούς του
59(Ι) του 2010 περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010.».
114(Ι) του 2010
126(Ι) του 2010
2(Ι) του 2012
37(Ι) του 2012.
Τροποποίηση

4.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του άρθρου 4

το άρθρο 3 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

του βασικού
νόμου.
«Υποχρεώσεις
4.
Αξιωματούχος, ο οποίος υπηρέτησε σε
Αξιωματούχου
λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση και στον οποίο είχαν
ο οποίος
επανεκλέγεται ή επιστραφεί οι αποκοπές, δυνάμει της παραγράφου
επαναδιορίζεται.
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(στ) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, και ο
οποίος επανεκλέγεται ή επαναδιορίζεται στο ίδιο
λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση, ανάλογα με την
περίπτωση, από την ημερομηνία θεμελίωσης
δικαιώματος

σε

ωφέλημα

ή

σε

ωφελήματα

υποχρεούται να επιστρέψει στη Δημοκρατία το
ποσό των αποκοπών που του είχαν επιστραφεί,
μαζί με απλό τόκο προς νόμιμο επιτόκιο όπως ο
Υπουργός Οικονομικών εκάστοτε καθορίζει, ώστε
η προηγούμενη υπηρεσία του να λαμβάνεται
υπόψη για σκοπούς χορήγησης οποιουδήποτε
ωφελήματος δυνάμει της οικείας νομοθεσίας ή
κανονισμών.».
Τροποποίηση

5.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

του βασικού

μετά το άρθρο 4 αυτού, το οποίο προστίθεται στο βασικό νόμο με τον

νόμου με την

παρόντα Νόμο, του ακόλουθου νέου άρθρου:

προσθήκη νέου
άρθρου 5.
«Περιοδικές
εισφορές.

5.

Oι περιοδικές εισφορές που καταβάλλονται

από αξιωματούχο δυνάμει οποιασδήποτε οικείας
νομοθεσίας ή κανονισμών για μεταβίβαση της
σύνταξης στη/στο χήρα/χήρο ή/και σε εξαρτώμενα
τέκνα, σε περίπτωση θανάτου του, καθορίζονται
σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 2%
των εκάστοτε ετήσιων συντάξιμων απολαβών του:
Νοείται ότι, για σκοπούς της παρούσας
παραγράφου,

ο

όρος

αξιωματούχος

δεν

περιλαμβάνει αξιωματούχους για τους οποίους
τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις οποιασδήποτε
περί Συντάξεων οικείας νομοθεσίας ή σχεδίου
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συντάξεων ομοίου με το κυβερνητικό.».
Έναρξη της

6.

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που

ισχύος του

έπεται του μήνα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της

παρόντος

Δημοκρατίας.

Νόμου.
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