
1140 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)   Ν. 177(Ι)/2017 
Αρ. 4631, 15.12.2017  

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιη-
τικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 177(Ι) του 2017 

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 ΕΩΣ 2017 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
216(Ι) του 2012 

52(Ι) του 2015 
183(Ι) του 2015 
67(Ι) του 2017. 

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 2017 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 έως 2017 
(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 2017. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

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

Επίσημη 
Εφημερίδα. 
Παράρτημα 
Τρίτο 
Μέρος (Ι): 
21.4.2000 
7.2.2003. 

(α)  Με την  αντικατάσταση  στην υποπαράγραφο (γ)  της επιφύλαξης  της υποπαραγρά-
φου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού του σημείου της άνω τελείας, με 
το σημείο της άνω και κάτω τελείας, τη διαγραφή της λέξης «και» μετά τη φράση 
«και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει δια τρία (3)» (όγδοη γραμμή) και την 
προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

     «Νοείται ότι, όσον αφορά τους υπαλλήλους της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου, για την υπηρεσία τους πριν την 1

η
 Ιανουαρίου

2013, εφαρμόζονται οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου Κανονισμοί του 2000 και οι περί Συντάξεων 
Υπαλλήλων Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου-Σύνταξη και Εφάπαξ 
Ποσό Οδηγίες του 2003.»∙ και 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

     «(5) Τα ωφελήματα αφυπηρέτησης υπαλλήλου που αφυπηρετεί από τη θέση 
πρέσβη, για την περίοδο κατά την οποία υπηρέτησε ως Γενικός Διευθυντής 
Υπουργείου Εξωτερικών, υπολογίζονται με βάση τις συντάξιμες απολαβές που 
αντιστοιχούν στη θέση Γενικού Διευθυντή.». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του Πίνακα 2. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του Πίνακα 2 αυτού, με τον

ακόλουθο νέο Πίνακα: 
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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 

 
Ο χρόνος  έναρξης καταβολής της σύνταξης και ο χρόνος έναρξης καταβολής του εφάπαξ ποσού  αναφορικά με τους 
κρατικούς υπαλλήλους που έχουν διαφορετικό όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης από το όριο ηλικίας 
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δημοσίων υπαλλήλων, μειώνεται κατά τόσα χρόνια όση είναι η διαφορά μεταξύ του 
ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δημοσίων υπαλλήλων από το όριο ηλικίας υποχρεωτικής 
αφυπηρέτησης των υπόλοιπων κρατικών υπαλλήλων.». 

 
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας, με εξαίρεση-  
 

(α)   Τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 2 αυτού, οι οποίες λογίζεται ότι τέθηκαν σε ισχύ 
την 1

η
 Ιανουαρίου 2013

.
 και  

 
(β)   τις διατάξεις του άρθρου 3 αυτού, οι οποίες λογίζεται ότι τέθηκαν σε ισχύ την 9η Δεκεμβρίου 

2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


