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Ν. 183(I)/2015 

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 ΚΑΙ 2015 

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος.  

216(Ι) του 2012 

52(Ι) του 2015. 

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) 

(Αρ. 2) Νόμος του 2015 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 και 2015 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 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 

(Αρ. 2) του 2015. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων 

νέων όρων και των ορισμών αυτών: 

  

 
«“δικαστής” σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της 

Δημοκρατίας.  

   

 

“σταθερό μηνιαίο ποσό” σημαίνει το ποσό το οποίο προκύπτει από 

τον υπολογισμό που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (ii) της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 7·». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 7  

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται  ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

(α) Mε την αντικατάσταση στο τέλος της υποπαραγράφου (i) 

της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, του σημείου 

της άνω τελείας με άνω και κάτω τελεία, τη διαγραφή της 

λέξης «και» που ακολουθεί, και την προσθήκη αμέσως μετά 

των ακόλουθων επιφυλάξεων: 

   

    Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία για μία ή 

περισσότερες περιόδους συντάξιμης υπηρεσίας δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα  μηνιαία μισθοδοτικά στοιχεία μεταξύ 

της ημερομηνίας πρόσληψης και της ημερομηνίας 

αφυπηρέτησης, ως ‘μηνιαίες ακαθάριστες συντάξιμες 

απολαβές’ καθορίζεται ο μέσος όρος των διαθέσιμων 

στοιχείων για τις μηνιαίες απολαβές του πλησιέστερου μήνα 

προς την αρχή και το τέλος κάθε τέτοιας περιόδου και σε 

περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν καθόλου 

διαθέσιμα μηνιαία μισθοδοτικά στοιχεία από την ημερομηνία 

πρόσληψης και για οποιαδήποτε χρονική περίοδο μετά την 

ημερομηνία αυτή, ως ‘συντάξιμες απολαβές αναλογούσες 

σε κάθε τέτοια περίοδο’, καθορίζεται ο μέσος όρος ανάμεσα 

στο μισθό πρόσληψης και τον πρώτο μήνα για τον οποίο 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία: 

   

    Νοείται περαιτέρω ότι, οι μηνιαίες ακαθάριστες 

συντάξιμες απολαβές που προκύπτουν, 

αναπροσαρμόζονται κατά την αξία της εκάστοτε ισχύουσας 

ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης 

υπηρεσίας·». 
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 (β) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της 

επιφύλαξης της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) 

του εδαφίου (1) αυτού, με το σημείο της άνω και κάτω 

τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης 

νέας επιφύλαξης: 

   

    «Νοείται περαιτέρω ότι, η επιλογή αυτή είναι 

δεσμευτική.»· και 

   

 (γ) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της 

επιφύλαξης του εδαφίου (4) αυτού, με το σημείο της άνω 

και κάτω τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά, της 

ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

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 

31(Ι) του 2012 

131(Ι) του 2012. 

«  Νοείται περαιτέρω ότι, σε 

περίπτωση που κατά τον 

υπολογισμό των ωφελημάτων 

αφυπηρέτησης μέλους της 

Αστυνομίας για την υπηρεσία του 

πριν την 1η Ιανουαρίου 2013, 

λαμβάνεται υπόψη πλασματική 

υπηρεσία δυνάμει των διατάξεων του 

εδαφίου (2) του άρθρου 8 των περί 

Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 

(Αρ. 2) του 2012, το οποίο 

προβλέπει περί του κυβερνητικού 

σχεδίου συντάξεων, η υπηρεσία αυτή 

μειώνεται κατά τους μήνες 

πραγματικής υπηρεσίας που 

δυνατόν το μέλος να έχει από την 1η 

Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν.». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 9  

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

   

  «(α) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή    

Κανονισμών, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης 

μέλους της Αστυνομίας που έχει το βαθμό του 

υπαστυνόμου ή ανώτερο αυτού, είναι η ηλικία των εξήντα 

τριών (63) ετών.». 

   

 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού, των 

λέξεων «εξήντα (60) ετών» (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις 

«πενήντα οκτώ (58) ετών»· και 

   

 (γ) με την αντικατάσταση στη δεύτερη επιφύλαξη της 

παραγράφου (β) αυτού, των λέξεων «πενήντα εννέα (59) 

ετών» (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «πενήντα οκτώ (58) 

ετών». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 10  

του βασικού 

νόμου. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του  

άρθρου 10 αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

    

  «Οικειοθελής 

πρόωρη 

αφυπηρέτηση. 

10.-(1)  Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε 

οικείου νόμου ή Κανονισμών, υπάλληλος με 

συντάξιμη υπηρεσία όχι λιγότερη των πέντε 

(5) ετών και νοουμένου ότι ο διορισμός του 

σε συντάξιμη θέση έχει επικυρωθεί, αποκτά 

δικαίωμα για υποβολή αίτησης για 
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οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση.  

    

    (2) Σε περίπτωση υπαλλήλου, ο οποίος 

μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

παρόντος Νόμου υποβάλλει αίτηση για 

οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση πριν τη 

συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής 

αφυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται στο 

άρθρο 9, η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο 

όργανο, καταβάλλεται σε αυτόν εφάπαξ 

ποσό και σύνταξη όπως αυτά καθορίζονται 

στο άρθρο 7. 

    

   

 

 

183(Ι) του 2015. 

 (3) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε 

οικείου νόμου ή Κανονισμών, σε περίπτωση 

υπαλλήλου, ο οποίος αφυπηρετεί μετά την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 

Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των 

Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις 

Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικού)    

(Αρ. 2) Νόμου του 2015, πριν από τη 

συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής 

αφυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται στο 

άρθρο 9, ο χρόνος καταβολής του εφάπαξ 

ποσού και ο χρόνος έναρξης καταβολής της 

σύνταξης, καθορίζονται ως ακολούθως: 

    

   (α) Το εφάπαξ ποσό, το οποίο 

κερδήθηκε για την υπηρεσία του 

υπαλλήλου μέχρι και την 31η 

Δεκεμβρίου 2012, καταβάλλεται 

αμέσως κατά την ημερομηνία 
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αφυπηρέτησης αυτού∙ και 

     

   (β) η σύνταξη, η οποία κερδήθηκε για 

την υπηρεσία του υπαλλήλου μέχρι 

και την 31η Δεκεμβρίου 2012, 

αρχίζει να καταβάλλεται σε αυτόν 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

οικείου νόμου ή Κανονισμών 

σχετικά με την ηλικία έναρξης 

καταβολής σύνταξης∙ 

     

   

 

 

 

 

 

Πίνακας 2. 

(γ) η ηλικία καταβολής του εφάπαξ 

ποσού και η ηλικία έναρξης 

καταβολής της σύνταξης, τα οποία 

κερδήθηκαν για την υπηρεσία του 

υπαλλήλου από την 1η Ιανουαρίου 

2013 και εντεύθεν, είναι η 

προβλεπόμενη στον Πίνακα 2. 

     

   

 

 

183(Ι) του 2015. 

 (4) Τηρουμένων των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου, σε περίπτωση υπαλλήλου 

ο οποίος αφυπηρετεί ή παραιτείται μετά την 

έναρξη της ισχύος του περί Συνταξιοδοτικών 

Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 

Εφαρμογής) (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) 

Νόμου του 2015, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα 

σε καταβολή σύνταξης και εφάπαξ ποσού 

αλλά μόνο φιλοδωρήματος, αυτό 

καταβάλλεται εξ ολοκλήρου κατά την 

ημερομηνία αφυπηρέτησης ή παραίτησής 

του: 
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     Νοείται ότι, το φιλοδώρημα το οποίο 

κερδίζεται με υπηρεσία από την 1η 

Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν, υπολογίζεται 

με βάση το μέσο όρο των ετήσιων 

ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του 

συνόλου της συντάξιμης υπηρεσίας αυτού 

από την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι 

την ημερομηνία αφυπηρέτησής του, 

αναπροσαρμοσμένων κατά την αξία της 

εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας 

του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 

    

     Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση 

κατά την οποία για μία ή περισσότερες 

περιόδους συντάξιμης υπηρεσίας δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα μηνιαία μισθοδοτικά 

στοιχεία μεταξύ της ημερομηνίας 

πρόσληψης και της ημερομηνίας 

αφυπηρέτησης, ως «μηνιαίες ακαθάριστες 

συντάξιμες απολαβές» καθορίζεται ο μέσος 

όρος των μηνιαίων απολαβών του 

πλησιέστερου μήνα προς την αρχή και το 

τέλος κάθε τέτοιας περιόδου και οι μηνιαίες 

ακαθάριστες συντάξιμες απολαβές που 

προκύπτουν, αναπροσαρμόζονται κατά την 

αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής 

μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για κάθε συμπληρωμένο μήνα 

συντάξιμης υπηρεσίας.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 11  

του βασικού 

6.  Το  άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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νόμου. 

 

 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης 

«στους Πίνακες 3 έως 12, αναλόγως της ηλικίας 

υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται 

στο άρθρο 9» (έκτη έως όγδοη γραμμή) και της 

αντίστοιχης αναφοράς παραπλεύρως, με τη φράση «στον 

Πίνακα 3, αναλόγως της ηλικίας υποχρεωτικής 

αφυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 9 και 

σε συνάρτηση με την ηλικία καταβολής του εφάπαξ 

ποσού και έναρξης καταβολής της σύνταξης όπως 

καθορίζονται στον Πίνακα 2.»∙ 

   

 (β) με τη διαγραφή του σημείου της τελείας στο τέλος του 

εδαφίου (4) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά, της 

φράσης «ή στην περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος 

αφυπηρετεί οικειοθελώς πρόωρα ή παραιτείται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του οικείου νόμου ή Κανονισμών και ο 

οποίος διασφαλίζει δικαίωμα σε φιλοδώρημα μόνον.». και 

   

 (γ) με τη διαγραφή των εδαφίων (2) και (3) αυτού και την 

αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (4), σε εδάφιο (2). 

   

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου  άρθρου 13Α. 

7.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 13 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:  

 «Εξαίρεση 

δικαστή. 

13Α.  Κάθε δικαστής εξαιρείται από τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 

8, 9 και 13, οι οποίες τυγχάνουν εφαρμογής και στην 

περίπτωσή του.». 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

8.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή των Πινάκων 

1 και 12 αυτού και την αντικατάστασή τους με τους νέους Πίνακες 
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την κατάργηση 

των Πινάκων 1 

έως 12 αυτού και  

την αντικατάστασή 

τους με τους νέους 

Πίνακες 1, 2 και 3. 

1, 2 και 3, ως ακολούθως: 

 

  

 «ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

(Άρθρο 7) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 

Ηλικία Πρόσοδος 

45 19,29 

46 19,00 

47 18,69 

48 18,37 

49 18,06 

50 17,74 

51 17,40 

52 17,07 

53 16,73 

54 16,38 

55 16,03 

56 15,68 

57 15,32 

58 14,96 

59 14,60 

60 14,24 

61 13,87 

62 13,49 

63 13,12 

64 12,73 

65 12,36 

Η πρόσοδος αντιστοιχίζεται με συμπληρωμένα έτη ηλικίας του / της υπαλλήλου.  

Μήνες πέραν των συμπληρωμένων ετών ηλικίας αγνοούνται και ενδιάμεσοι πρόσοδοι 

μεταξύ δύο ηλικιών δεν υπολογίζονται. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

(Άρθρο 10) 

 

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΠΡΟΩΡΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

Α/Α 
ΕΤΟΣ ΠΡΟΩΡΗΣ 

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟΥ 

(Χρόνια και μήνες πριν 

από τη συμπλήρωση της  

ηλικίας υποχρεωτικής 

αφυπηρέτησης) 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

(Χρόνια και μήνες πριν από 

τη συμπλήρωση της ηλικίας 

υποχρεωτικής 

αφυπηρέτησης) 

1. 2013 18 χρόνια  8 χρόνια  

2. 2014 18 χρόνια 8 χρόνια 

3. 2015 18 χρόνια  8 χρόνια  

4. 2016 18 χρόνια 8 χρόνια 

5. 2017 17 χρόνια και 6 μήνες 7 χρόνια και 6 μήνες 

6. 2018 17 χρόνια 7 χρόνια 

7. 2019 16 χρόνια και 6 μήνες 6 χρόνια και 6 μήνες 

8. 2020 16 χρόνια 6 χρόνια 

9. 2021 15 χρόνια και 6 μήνες 5 χρόνια και 6 μήνες 

10. 
2022 και 

μετέπειτα 
15 χρόνια 5 χρόνια 

 

  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

(Άρθρο 11) 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ  

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  

ΠΟΥ ΑΦΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝ ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ  

ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ* 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΑΠΑΞ 

18 - 32,10% 

17 - 31,00% 

16 - 29,80% 

15 - 28,60% 

14 - 27,40% 
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13 - 26,10% 

12 - 24,70% 

11 - 23,30% 

10 - 21,80% 

9 - 20,20% 

8 34,00% 18,60% 

7 30,90% 16,80% 

6 27,60% 14,80% 

5 23,90% 12,80% 

4 19,90% 10,60% 

3 15,60% 8,20% 

2 10,90% 5,70% 

1 5,70% 2,90% 

0 0,00% 0,00% 

* Έτη πριν το εκάστοτε ισχύον όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης λαμβάνοντας 

υπόψη τη μεταβατική περίοδο 2013 - 2021 η οποία καθορίζεται στον Πίνακα 2, 

σύμφωνα με την οποία για σκοπούς επιβολής αναλογιστικής μείωσης καθορίζονται 

κατά μέγιστο το όριο τα οχτώ (8) έτη μετά την ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης 

και τα δεκαοχτώ (18) έτη μετά την ηλικία καταβολής του εφάπαξ ποσού το οποίο 

αντιστοιχεί σε κάθε έτος της περιόδου 2013 – 2022. 

 

Στην περίπτωση που η αφυπηρέτηση πριν το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης 

λαμβάνοντας υπόψη το μήνα αφυπηρέτησης, δεν αντιστοιχεί σε ακριβή αριθμό ετών, αλλά 

βρίσκεται στο ενδιάμεσο δύο (2) χρόνων για τα οποία ισχύει διαφορετικός συντελεστής 

αναλογιστικής μείωσης, υπολογίζεται νέος συντελεστής μεταξύ των δύο συντελεστών που 

αφορούν σε ακριβή έτη στα οποία εμπίπτει η αφυπηρέτηση.  Ο υπολογισμός γίνεται 

αναλογικά, στη βάση του αριθμού των συμπληρωμένων μηνών του έτους κατά το οποίο 

επισυμβαίνει η αφυπηρέτηση πριν το εκάστοτε ισχύον όριο ηλικίας υποχρεωτικής 

αφυπηρέτησης.». 

  

Έναρξη της  

ισχύος του περί 

Συνταξιοδοτικών 

Ωφελημάτων 

Κρατικών 

Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων του 

Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα 

περιλαμβανομένου 

9.  Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων 

και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2015, θεωρείται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013, 

με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 4 αυτού, 

οι οποίες θεωρείται ότι τέθηκαν σε ισχύ από τη 17η Απριλίου 2015 

και της παραγράφου (α) του άρθρου 6 και του άρθρου 8 αυτού, οι 

οποίες τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην 
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και των Αρχών 

Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

(Διατάξεις Γενικής 

Εφαρμογής) 

(Τροποποιητικού) 

(Αρ. 2) Νόμου του 

2015.  

183(Ι) του 2015. 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 


