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 OΗ ΠΔΡΗ ΚΤΠΡΗΑΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΖΜΑΝΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ 
ΑΠΟ ΠΟΛΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΛΛΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2009 ΔΩ 2013 

________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 34 
  
 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΑΝΟΝΗΜΩΝ 
  
 ΜΔΡΟ Η – ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
1. πλνπηηθόο ηίηινο. 

 
2. Δξκελεία. 

 
 ΜΔΡΟ ΗΗ – ΘΔΠΗΖ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΗΓΡΤΖ ΣΑΜΔΗΟΤ  
  

3. Θέζπηζε ρεδίνπ. 
 

4. Ίδξπζε Σακείνπ θαη έζνδα απηνύ. 
 

5. Μέιε ηνπ Σακείνπ. 
 

6. Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ. 
 

7. ύλζεζε, αξκνδηόηεηεο θαη ιεηηνπξγία ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο. 
 

7Α. Βηβιίν πξαθηηθώλ. 
 

8. Γεληθή πλέιεπζε. 
 

9. Δπελδύζεηο Σακείνπ. 
 

10. Πιεξσκέο από ην Σακείν ή από ην πξντόλ δαλείσλ. 
 

11. Σήξεζε ινγαξηαζκώλ θαη εηήζηα έθζεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ ρεδίνπ. 
 

12. Έιεγρνο ινγαξηαζκώλ. 
 

13. Αλάξηεζε ινγαξηαζκώλ ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ. 
 

14. Ακνηβή αμησκαηνύρσλ. 
 

15. Καζήθνληα Γξακκαηέα θαη ηήξεζε Μεηξώνπ. 

 

16. Έμνδα δηαρείξηζεο. 
 

17. Δμνπζίεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο. 
 

18. Δηζθνξέο ηνπ Οξγαληζκνύ. 
 

19. Δθηίκεζε ηνπ ρεδίνπ. 
 

20. Δηζθνξέο ππαιιήισλ. 
 

21. Δπηζηξνθή εηζθνξώλ. 
 

 ΜΔΡΟ ΗΗΗ – ΤΝΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΩΦΔΛΖΜΑΣΑ 
 

22. Ωθειήκαηα ππαιιήισλ ηνπ Οξγαληζκνύ ίδηα κε ηα σθειήκαηα ησλ δεκόζησλ ππαιιήισλ. 
 

 ΜΔΡΟ ΗV – ΠΟΗΚΗΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 

23. Άζθεζε εμνπζηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ θαη δηάιπζε ηνπ Σακείνπ. 
 

24. Βεβαίσζε δσήο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 

25. Μείσζε σθειεκάησλ δπλάκεη ηνπ πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Νόκνπ. 
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26. Σηκαξηζκηθή αύμεζε ζπληάμεσλ. 

 
27. Δηδηθέο δηαηάμεηο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 5 θαη 88 ηνπ πεξί Κνηλσληθώλ 

Αζθαιίζεσλ Νόκνπ ζε νξηζκέλνπο ππαιιήινπο θαη ζπληαμηνύρνπο. 
 

28. Πηζηνπνίεζε αλαπεξίαο ή αζζέλεηαο. 
 

29. Δπηθύιαμε εμνπζηώλ. 
 

30. Καηάξγεζε Καλνληζκώλ. 
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Απιθμόρ 183 

Oι πεπί Κςππιακού Οπγανιζμού ήμανζηρ Ανηικειμένων από Πολύηιμα Μέηαλλα (ςνηάξειρ και 
Φιλοδωπήμαηα)  Κανονιζμοί  ηος 2015, οι  οποίοι  εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό  ςμβούλιο δςνάμει ηος 
άπθπος 34 ηων πεπί Κςππιακού Οπγανιζμού ήμανζηρ Ανηικειμένων από Πολύηιμα Μέηαλλα Νόμων ηος 2009 
μέσπι 2015, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην 
Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη 
Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 
όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 
 OΗ ΠΔΡΗ ΚΤΠΡΗΑΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΖΜΑΝΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ 

ΑΠΟ ΠΟΛΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΛΛΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2009 ΜΔΥΡΗ 2013 
 ________________ 

 
 Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 34(1) 
  

 
52(Η) ηνπ 2009 

139(Η)ηνπ 2012 
45(Η) ηνπ 2013. 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζ' απηό ζύκθσλα κε ην 
εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 34 ησλ πεξί Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ ήκαλζεο Αληηθεηκέλσλ από 
Πνιύηηκα Μέηαιια Νόκσλ ηνπ 2009 κέρξη 2013, εθδίδεη ηνπο πην θάησ Καλνληζκνύο: 

 
  
 ΜΔΡΟ Η - ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
  
πλνπηηθόο 
ηίηινο. 
 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ ήκαλζεο 
Αληηθεηκέλσλ από Πνιύηηκα Μέηαιια (πληάμεηο θαη Φηινδσξήκαηα) Καλνληζκνί ηνπ 2015. 

  
Δξκελεία. 
 

2.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ, εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα- 
 

 «αλαινγηζηήο» ζεκαίλεη ηνλ αλαινγηζηή ή ζε πεξίπησζε πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο, 
νπνηνδήπνηε από ηνπο αλαινγηζηέο νη νπνίνη είλαη έηεξα κέιε (fellow members) ελόο από ηα 
ζώκαηα επαγγεικαηηώλ πνπ αλαγλσξίδνληαη από ην International Actuarial Association ή από 
ην European Actuarial Consultive Group (Groupe Consultatif des Associasions D^Actuaires 
dans les Pays den Communautes Europeenees) θαη δηνξίδνληαη από ηε Γηαρεηξηζηηθή 
Δπηηξνπή δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνύ 19· 
 

59(Η) ηνπ 2010 
114(Η) ηνπ 2010 
126(Η) ηνπ 2010 

2(Η) ηνπ 2012 
37(Η) ηνπ 2012 

    170(Η) ηνπ 2012 
193(I) ηνπ 2012 
106(Η) ηνπ 2014 

194(Η) ηνπ 2014. 
 

«αζθαιηζηέεο απνδνρέο» έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από ηνπο πεξί 
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Νόκνπο ηνπ 2010 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014·  
 

 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Σξίην (I): 
Παξάξηεκα 
25.2.1994. 
 

«αθππεξέηεζε» ζεκαίλεη ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο απαζρόιεζεο ζηελ ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ, 
θαηά ή πξηλ από ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο, όπσο 
πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ ήκαλζεο Αληηθεηκέλσλ από Πνιύηηκα 
Μέηαιια (Όξνη Τπεξεζίαο Τπαιιήισλ) Καλνληζκνύο ηνπ 1994 ۠
 

 
 
 

208(Η) ηνπ 2012 
111(Η) ηνπ 2014. 

 
 

«Έθνξνο Σακείσλ Δπαγγεικαηηθώλ πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ» ζεκαίλεη δεκόζην ππάιιειν ν 
νπνίνο ππεξεηεί ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ηνλ νπνίν ν 
Τπνπξγόο Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ νξίδεη σο Έθνξν Σακείσλ 
Δπαγγεικαηηθώλ πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηνπο πεξί ηεο Ίδξπζεο, ησλ 
Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθώλ πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ 
Νόκνπο ηνπ 2012 θαη 2014· 
  

 «Ηαηξηθό πκβνύιην» ζεκαίλεη ζπκβνύιην απνηεινύκελν από ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ 
εγγεγξακκέλνπο ηαηξνύο, ην νπνίν νξίδεηαη θαη ζπγθαιείηαη κε απόθαζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 
Δπηηξνπήο ε νπνία  επηθπξώλεηαη από ην πκβνύιην ηνπ Οξγαληζκνύ· 
 

208(Η) ηνπ 2012 
111(Η) ηνπ 2014. 

 

«Ννκνζεζία» ζεκαίλεη ηνπο πεξί ηεο Ίδξπζεο, ησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ 
Σακείσλ Δπαγγεικαηηθώλ πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ Νόκνπο ηνπ 2012 θαη 2014 θαη ηνπο 
δπλάκεη απηνύ εθδηδόκελνπο Καλνληζκνύο θαη Οδεγίεο· 
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52(Η) ηνπ 2009 
139(Η) ηνπ 2012 
45(Η) ηνπ 2013.  

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ ήκαλζεο Αληηθεηκέλσλ από Πνιύηηκα 
Μέηαιια Νόκν ηνπ 2009, όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
 

 «Οξγαληζκόο» ζεκαίλεη ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό ήκαλζεο Αληηθεηκέλσλ από Πνιύηηκα 
Μέηαιια, θαηά ηα νξηδόκελα ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ Νόκνπ·  
 

 «νξηζζείζα εκεξνκελία» ζεκαίλεη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο ησλ παξόλησλ 
Καλνληζκώλ· 
 

 «Πξόεδξνο» ζεκαίλεη ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ 
ήκαλζεο Αληηθεηκέλσλ από Πνιύηηκα Μέηαιια, θαηά ηα νξηδόκελα ζην Μέξνο ΗΗΗ ηνπ Νόκνπ· 
 

 «ζύληαμε» ζεκαίλεη ηελ εηήζηα ζύληαμε· 
 

 «ζπληάμηκεο απνιαβέο» ζεκαίλεη ηνλ εηήζην βαζηθό κηζζό θαη ην ηηκαξηζκηθό επίδνκα πνπ 
θαηαβάιινληαη ζηνλ ππάιιειν θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ, αιιά δελ 
πεξηιακβάλεη ην 13ν κηζζό ή νπνηνδήπνηε άιιν επίδνκα ή άιιεο απνιαβέο νπνηαζδήπνηε 
κνξθήο· 
 

 «ζπληάμηκνο ππάιιεινο» ζεκαίλεη ππάιιειν ν νπνίνο θαηέρεη ζπληάμηκε ζέζε κε κόληκε 
ηδηόηεηα· 
 

 «ζπληαμηνύρνο» ζεκαίλεη πξόζσπν ζην νπνίν ρνξεγήζεθε ζύληαμε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 
ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ θαηά ηελ αθππεξέηεζή ηνπ από ηελ ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ· 
 

 «Σακείν» ζεκαίλεη ην Σακείν πληάμεσλ θαη Φηινδσξεκάησλ , ην νπνίν ηδξύεηαη δπλάκεη ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ۠· 
 

 «ππάιιεινο» ζεκαίλεη θάζε πξόζσπν πνπ απαζρνιείηαη ζηελ ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ, 
αιιά δελ πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε πξόζσπν απαζρνινύκελν εθηάθησο ή κεξηθώο ή 
δηνξηδόκελν κε ζύκβαζε ή εβδνκαδηαίν εξγάηε ή εβδνκαδηαίν ηερληθό εξγάηε· 
 

 «ππεξεζία» ζεκαίλεη ππεξεζία ππαιιήινπ ζηνλ Οξγαληζκό· 
 

 «ππεξεζία κε εηζθνξέο» ζεκαίλεη ππεξεζία κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία, γηα ηελ νπνία 
θαηαβιήζεθαλ πεξηνδηθέο εηζθνξέο, όπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκό 20· 
 

 «Τπνπξγόο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγό Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ· 
 

 
97(Η) ηνπ 1997 

3(Η) ηνπ 1998 
77(Η) ηνπ1999 

141(Η) ηνπ 2001 
69(Η) ηνπ 2005 
37(Η) ηνπ 2010 
94(Η) ηνπ 2010 
31(Η) ηνπ 2012 

131(I) ηνπ 2012. 

  (2)  Λέμεηο θαη θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, έρνπλ ηελ 
έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνύο από ηνλ πεξί πληάμεσλ Νόκνπο ηνπ 1997 έσο (Αξ. 2) ηνπ 
2012 θαη ηνπο δπλάκεη απηνύ εθδηδόκελνπο Καλνληζκνύο, όπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 
 

 ΜΔΡΟ ΗΗ - ΘΔΠΗΖ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΗΓΡΤΖ ΣΑΜΔΗΟΤ  
  
Θέζπηζε 
ρεδίνπ. 

3.-(1) Με ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, ζεζπίδεηαη ρέδην πληάμεσλ θαη ρνξεγεκάησλ γηα ηνπο 
ππαιιήινπο ηνπ Οξγαληζκνύ, ζθνπόο ηνπ νπνίνπ είλαη λα παξέρεη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ ή ζε 
ζρέζε κε απηνύο, ηα δπλάκεη ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ πξνβιεπόκελα σθειήκαηα, εθεμήο 
θαινύκελν “ρέδην”.  

  
     (2)  Ζ ηζρύο ηνπ ρεδίνπ ινγίδεηαη όηη αξρίδεη από ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία. 
  
Ίδξπζε  
Σακείνπ θαη  
έζνδα απηνύ. 

4.-(1)  Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ρεδίνπ ηδξύεηαη Σακείν πληάμεσλ θαη Υνξεγεκάησλ, ε έδξα 
ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ζηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Αξαδίππνπ ζηε Λάξλαθα κε ηαρπδξνκηθή 
δηεύζπλζε Σ.Θ. 45047, 7110 Αξαδίππνπ, Λάξλαθα. 

  
     (2) Σν Σακείν ινγίδεηαη όηη ηδξύζεθε θαη ιεηηνπξγεί από ηε 12

ε
 Γεθεκβξίνπ 1994. 

  
     (3) ε πίζηε ηνπ Σακείνπ κεηαθέξνληαη ή θαηαηίζεληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε- 
  
 (α) ηα πνζά πνπ ζπλεηζθέξεη ν Οξγαληζκόο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξόλησλ 

Καλνληζκώλ· 
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 (β) όιεο νη πεξηνδηθέο εηζθνξέο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Οξγαληζκνύ νη νπνίεο 

θαηαβιήζεθαλ ή θαηαβάιινληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 20· 
   
 (γ) ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη ππό κνξθή κεξηζκάησλ θαη ηόθσλ ή άιισλ 

εηζνδεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ επέλδπζε ηνπ Σακείνπ· θαη 
   
 (δ) νπνηαδήπνηε άιια πνζά εηζπξάηηνληαη από ηνλ Οξγαληζκό ζρεηηθά κε ην Σακείν. 
   
Μέιε ηνπ  
Σακείνπ. 

5.-(1) Μέινο ηνπ Σακείνπ είλαη θάζε ζπληάμηκνο ππάιιεινο ηνπ Οξγαληζκνύ, ν νπνίνο έρεη 
ζπκπιεξώζεη ην δέθαην όγδνν (18°) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη έρεη απνθηήζεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ 
ππαιιήινπ ζηελ ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ, όπσο νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ παξόλησλ 
Καλνληζκώλ· 

  
      (2) Μέινο ηνπ Σακείνπ παύεη λα είλαη ελεξγό κέινο απηνύ από ηελ εκέξα πνπ ηεξκαηίδεηαη ε 

ππεξεζία ηνπ ζηνλ Οξγαληζκό είηε θαηόπηλ απόιπζεο, είηε νηθεηνζεινύο παξαίηεζεο, είηε 
αθππεξέηεζήο ηνπ από ηνλ Οξγαληζκό: 

  
  Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ζεκειηώλεηαη ή πξόθεηηαη λα ζεκειησζεί δηθαίσκα ζε 

ζπληαμηνδνηηθό σθέιεκα κέινπο, ηόηε απηό εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο ηνπ 
Σακείνπ αλεμαξηήησο αλ έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ Οξγαληζκό κε νπνηνδήπνηε 
ηξόπν. 

  
     (3)  Καλέλα κέινο δελ δηθαηνύηαη λα απνρσξήζεη από ην Σακείν εθόζνλ βξίζθεηαη ζηελ 

ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ. 
  
     (4) Μέινο ηνπ Σακείνπ δελ δύλαηαη λα είλαη νπνηνδήπνηε πξόζσπν, γηα ην νπνίν ν 

Οξγαληζκόο πξνέβε ή ζπκθώλεζε ζε εηδηθέο δηεπζεηήζεηο ώζηε ην πξόζσπν απηό λα κελ είλαη 
κέινο ηνπ Σακείνπ. 

  
Γηαρεηξηζηηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ. 

6.-(1)  Ο Οξγαληζκόο δηνξίδεη Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, εθεμήο θαινύκελε «ε Δπηηξνπή», ε 
νπνία δηνηθεί ην Σακείν θαη ε νπνία   απαξηίδεηαη από πέληε (5) εγλσζκέλεο ηηκηόηεηαο 
πξόζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζόληα θαη εκπεηξία όπσο απηά θαζνξίδνληαη από 
ηνλ Οξγαληζκό ή ηα νπνία επηθνπξνύληαη από πξνζιεθζέληεο ζπκβνύινπο κε ηα θαηάιιεια 
επαγγεικαηηθά πξνζόληα θαη εκπεηξία: 

  
 
 

208(Η) ηνπ 2012 
111(Η) ηνπ 2014. 

 

Ννείηαη όηη, γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, «πξόζσπν εγλσζκέλεο 
ηηκηόηεηαο» ζεσξείηαη ην πξόζσπν πνπ νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο (α), (β) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ 
(2) ηνπ άξζξνπ 18 ησλ πεξί ηεο Ίδξπζεο, ησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ Σακείσλ 
Δπαγγεικαηηθώλ πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ Νόκσλ ηνπ 2012 θαη ηνπ 2014. 

  
     (2)  Από ηα πέληε (5) κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ηα ηέζζεξα (4)  δηνξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην θαη δηαηεξνύλ ηε ζέζε ηνπο γηα ηξία (3) ρξόληα ή κέρξηο όηνπ ν Οξγαληζκόο ήζειε 
κε νπνηνδήπνηε ηξόπν αλαθαιέζεη ην δηνξηζκό ηνπο θαη ν έλαο (1)  εθιέγεηαη κε απόθαζε ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο θάζε ηξία (3) ρξόληα. 

  
ύλζεζε, 
αξκνδηόηεηεο θαη 
ιεηηνπξγία ηεο  
Γηαρεηξηζηηθήο  
Δπηηξνπήο. 

7.-(1)  Από ηα πέληε (5) κέιε ηεο Δπηηξνπήο έλα (1) νξίδεηαη σο Πξόεδξνο, έλα (1) σο 
Γξακκαηέαο θαη έλα (1) σο Σακίαο· ηα ηξία (3) από ηα πέληε (5) κέιε απηήο πξνέξρνληαη από 
ην πξνζσπηθό θαη απαξαίηεηα ν Γξακκαηέαο θαη ν Σακίαο. 

     (2) Ζ Δπηηξνπή επηιακβάλεηαη όισλ ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Σακείνπ θαη έρεη ηελ επζύλε 
δηαρείξηζεο ηνπ Σακείνπ θαη ε εμνπζία ηεο εθηείλεηαη ζε όια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 
απηό, ηε δηνίθεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δηαρείξηζε, άκεζα ή έκκεζα, ηόζν έλαληη ησλ κειώλ 
ηνπ όζν θαη έλαληη ηξίησλ. 

  
     (3) Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ή ν Γξακκαηέαο απηήο κε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ή ζηελ 

απνπζία απηνύ, ζπγθαινύλ ηηο ζπλεδξίεο ηεο Δπηηξνπήο όηαλ απηό ην θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηε 
δηεμαγσγή ησλ εξγαζηώλ ηεο ή γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζέκα. 

  
     (4)  ηελ απνπζία ηνπ Πξνέδξνπ από νπνηαδήπνηε ζπλεδξία, ν Γξακκαηέαο πξνεδξεύεη 

απηήο. 
  
     (5)  Ζ Δπηηξνπή ξπζκίδεη ηελ αθνινπζεηέα ζε νπνηαδήπνηε ζπλεδξία ηεο, δηαδηθαζία. 
  
     (6)  Απαξηία ζε ζπλεδξία ηεο Δπηηξνπήο ζπληζηά ε παξνπζία ηξηώλ (3) ηνπιάρηζην κειώλ 

εθ ησλ νπνίσλ έλα (1) πξέπεη λα είλαη ν Πξόεδξνο ή ν  Γξακκαηέαο. 
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     (7) Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ή δήηεκα πνπ εγείξεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε ζπλεδξία ηεο, ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν 
Πξόεδξνο ή ν Πξνεδξεύσλ έρεη δεπηέξα ή ληθώζα ςήθν. 

  
     (8) Γηθαίσκα ππνγξαθήο γηα πιεξσκή νπνηνπδήπνηε πνζνύ από ην Σακείν ή γηα 

δέζκεπζή ηνπ έρνπλ από θνηλνύ ν Πξόεδξνο θαη ν Σακίαο. 
  
     (9) Καλέλα ρξεκαηηθό πνζό δελ δύλαηαη λα απνζπξζεί από ην Σακείν παξά κόλν γηα ηνπο 

ζθνπνύο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο θαη έπεηηα από ζρεηηθή έγθξηζε ηεο 
Δπηηξνπήο. 

  
    (10) Ζ Δπηηξνπή είλαη εμνπζηνδνηεκέλε λα δηελεξγεί όιεο ηηο πιεξσκέο πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηε δηαρείξηζε ηνπ Σακείνπ. 
  
Βηβιίν πξαθηηθώλ. 7Α. Ζ Δπηηξνπή ηεξεί βηβιίν πξαθηηθώλ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη- 
  
     (1) ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο πνπ αθνξνύλ ην 

δηνξηζκό αμησκαηνύρσλ ή ππαιιήισλ θαη ηνπ αλεμάξηεηνπ, εγθεθξηκέλνπ ειεγθηή ηνπ ρεδίνπ, 
ηελ πιεξσκή ή είζπξαμε ρξεκάησλ, ηελ απόθηεζε ή δηάζεζε πεξηνπζίαο, ηελ επέλδπζε 
ρξεκάησλ θαη γεληθά θάζε πξάμε ή ελέξγεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
Σακείνπ: 
 

Ννείηαη όηη, ηα επηθπξσκέλα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ην Γξακκαηέα· 
  
     (2)  ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη νη απνθάζεηο θάζε Γεληθήο πλέιεπζεο πξέπεη λα 

θαηαγξάθνπλ ηνπιάρηζηνλ- 

 (α) ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ πνπ παξεπξέζεθαλ· 

 (β) ηνλ ηξόπν ςεθνθνξίαο θαη ην απνηέιεζκά ηεο· 

 (γ) ηνλ ηξόπν εθινγήο θαη ηα νλόκαηα ησλ Μειώλ ηεο εθάζηνηε Δπηηξνπήο· 

 (δ) ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ Καλνληζκώλ· 

 (ε) όιεο ηηο δηεξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο: 

 Ννείηαη όηη, ηα πξαθηηθά επηθπξώλνληαη ζηελ ακέζσο επόκελε ζπλεδξία ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο θαη όηη ηα επηθπξσκέλα πξαθηηθά  ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ην 
Γξακκαηέα. 

  
Γεληθή πλέιεπζε. 8.-(1)  Ζ Γεληθή πλέιεπζε δύλαηαη λα είλαη ηαθηηθή ή έθηαθηε. 

     (2)  Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη κία θνξά ην ρξόλν εληόο ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ 
απηνύ θαη ζε απηή γίλεηαη πιήξεο ελεκέξσζε γηα ηα ζέκαηα ηνπ Σακείνπ. 

     (3)  Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη νπνηεδήπνηε ε Δπηηξνπή ζεσξήζεη απηό εύινγν 
ή όηαλ απηό ηεο δεηεζεί από ηα δύν πέκπηα ησλ κειώλ ηεο εγγξάθσο·  

Ννείηαη όηη, ζην αίηεκά αλαγξάθεηαη ν ζθνπόο θαη ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία δεηείηαη ε 
ζύγθιεζή ηεο. 

  
     (4)  Πξνηνύ ζπγθιεζεί Γεληθή πλέιεπζε δίδεηαη γξαπηή πξνεηδνπνίεζε δέθα (10) εκεξώλ 

ζηα κέιε θαη ζηνλ Οξγαληζκό, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν ηόπνο, ν ρξόλνο θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα 
ζπδεηεζνύλ ζε απηή. 

     (5)  ηε Γεληθή πλέιεπζε δελ ζπδεηείηαη θαλέλα ζέκα εθηόο εάλ ππάξρεη απαξηία θαηά ηελ 
έλαξμε απηήο, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο νπνίαο πξέπεη λα είλαη παξόληα πέξαλ ηνπ πελήληα ηνηο 
εθαηόλ (50%) ησλ κειώλ, θαζώο θαη ν Πξόεδξνο ή ν αληηθαηαζηάηεο απηνύ, ζύκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν (4) ηνπ Καλνληζκνύ 7. 

     (6)  Δάλ κέζα ζε δηάζηεκα κηζήο ώξαο από ηε νξηζζείζα ώξα δελ ππάξμεη απαξηία, ε Γεληθή 
πλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα ηελ επόκελε εβδνκάδα θαηά ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα θαη 
νπνηαδήπνηε κέιε είλαη παξόληα ζε απηήλ, απνηεινύλ απαξηία λννπκέλνπ όηη είλαη παξώλ ν 
Πξόεδξνο ή ν αληηθαηαζηάηεο απηνύ. 

     (7)  Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ 
παξεπξηζθόκελσλ κειώλ. 

     (8)  Κάζε κέινο ηνπ ρεδίνπ, αλεμαξηήησο ηνπ πνζνύ ησλ εηζθνξώλ απηνύ ζην Σακείν 
παξεπξίζθεηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζώπσο ή δηά πιεξεμνπζίνπ ηνπ θαη έρεη 
δηθαίσκα κίαο ςήθνπ. 
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Δπελδύζεηο 
Σακείνπ. 

9.-(1) Πνζά ρξεκάησλ πνπ ζπληζηνύλ κέξνο ηνπ Σακείνπ, ηα νπνία δελ είλαη αλαγθαία γηα 
πιεξσκέο ηξέρνπζαο θύζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ, δύλαηαη 
λα επελδπζνύλ από ηελ Δπηηξνπή - 

  
 (α) ζε θπβεξλεηηθά ρξεόγξαθα, νκόινγα θαη δηθαηώκαηα ζε αθίλεηε ηδηνθηεζία· 
   
 (β) ζε άιιεο επελδύζεηο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο θαη ησλ 

νδεγηώλ πνπ εθδίδεη ν Έθνξνο Σακείσλ Δπαγγεικαηηθώλ πληαμηνδνηηθώλ 
Παξνρώλ, λννπκέλνπ όηη ε Δπηηξνπή ελεξγεί κε γλώκνλα θαη ζύκθσλα κε ηηο 
επηηαγέο ηεο ζπλεηνύο δηαρείξηζεο, ώζηε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ λα 
επελδύνληαη κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ 
κειώλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο, ηεο πνηόηεηαο, ηεο ξεπζηόηεηαο θαη ηεο 
θεξδνθνξίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ: 

  
         Ννείηαη όηη, νη επελδύζεηο ηνπ Σακείνπ ηεξνύληαη ειεύζεξεο θάζε ππνζήθεο, επηβάξπλζεο, 

δέζκεπζεο ή δηθαηώκαηνο επηζρέζεσο. 
  
     (2) Ζ Δπηηξνπή δύλαηαη λα ηνπνζεηεί νπνηαδήπνηε πνζά απνηεινύλ κέξνο ησλ θεθαιαίσλ 

ηνπ Σακείνπ, ζε ινγαξηαζκνύο πξνζεζκίαο ή ηξερνπκέλνπο ζε νπνηνδήπνηε αδεηνδνηεκέλν 
ηξαπεδηθό ίδξπκα ή ζπλεξγαηηθό πηζησηηθό ίδξπκα ζηε Γεκνθξαηία. 

  
Πιεξσκέο από ην 
Σακείν ή από ην 
πξντόλ δαλείσλ. 

10. Ζ Δπηηξνπή έρεη ηελ εμνπζία λα απνθαζίδεη θαηά πόζν ζα ξεπζηνπνηήζεη ή όρη 
νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ επελδύζεσλ ηνπ Σακείνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζίδεη όηη δελ 
θξίλεηαη ζθόπηκε ηέηνηα ξεπζηνπνίεζε δύλαηαη λα ζπλάπηεη δάλεηα ζέηνληαο σο εμαζθάιηζε 
νπνηαδήπνηε θεθάιαηα ηνπ Σακείνπ κε ζθνπό ηελ πιεξσκή σθειεκάησλ ή άιισλ πνζώλ πνπ 
είλαη πιεξσηέα ζε ζρέζε κε ην ρέδην:  

  
 Ννείηαη όηη, ε ζύλαςε δαλείσλ επηηξέπεηαη όηαλ δηελεξγείηαη κε ζύλεζε θαη κόλν ζε 

πξνζσξηλή βάζε γηα ιόγνπο ξεπζηόηεηαο. 
  
Σήξεζε ινγαξηαζκώλ 
θαη εηήζηα έθζεζε ησλ 
εξγαζηώλ ηνπ ρεδίνπ. 
 

11.-(1) Ζ Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε εηήζησλ ινγαξηαζκώλ θαη εηήζησλ εθζέζεσλ 
πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαη αθξηβή εηθόλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη 
παζεηηθνύ, ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Σακείνπ κε 
βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο: 

  
 Ννείηαη όηη, ηόζν νη εηήζηνη ινγαξηαζκνί όζν θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

εθζέζεηο πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο, αθξηβείο θαη πεξηεθηηθνί/έο θαη λα έρνπλ ειεγρζεί από 
εγθεθξηκέλν ειεγθηή ή ειεγθηέο πνπ δηνξίδνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

  
     (2)  Ζ εηνηκαζία ησλ ινγαξηαζκώλ νινθιεξώλεηαη εληόο ηξηώλ (3) κελώλ από ηε ιήμε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο ηνπ Σακείνπ θαη ηαπηόρξνλα εηνηκάδεηαη θαηάζηαζε ινγαξηαζκώλ 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηζνινγηζκνύ ζρεηηθά κε θάζε ηέηνηα πεξίνδν, ε νπνία λα εθζέηεη ηελ αιεζή 
θαη πηζηή εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Σακείνπ θαη ε Δπηηξνπή εληόο ηνπ ρξνληθνύ 
πιαηζίνπ ην νπνίν θαζνξίδεη ε εθάζηνηε ζε ηζρύ νηθεία λνκνζεζία, ππνβάιιεη ζηνλ Έθνξν 
Σακείσλ Δπαγγεικαηηθώλ πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνύο θαη ηελ 
εηήζηα έθζεζε πνπ θαηαξηίδεη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) καδί κε ηελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή 
εληόο επηά (7) κελώλ από ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο: 
 

Ννείηαη όηη, νη ινγαξηαζκνί ηνπ Σακείνπ ππνγξάθνληαη από δύν (2) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο, εθ ησλ νπνίσλ έλα (1) ηνπιάρηζην κέινο εθπξνζσπεί ηα κέιε ηνπ Σακείνπ. 

  
Έιεγρνο 
ινγαξηαζκώλ. 
 

12. Κάζε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ παξαδίδεηαη όρη αξγόηεξα από ηελ 31ε Μαΐνπ πνπ 
αθνινπζεί ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, ζηνλ ειεγθηή ή ζηνπο ειεγθηέο, νη 
νπνίνη ζπληάζζνπλ έθζεζε γηα απηή θαη γηα ηηο επελδύζεηο πνπ απνηεινύλ κέξνο ησλ 
θεθαιαίσλ ηνπ Σακείνπ· νη ειεγθηέο, έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα έιεγρν ηα βηβιία, ηα αξρεία, 
ηνπο ινγαξηαζκνύο θαη ηα έγγξαθα ηνπ Σακείνπ θαη εθνδηάδνληαη από ην Γξακκαηέα θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν πνπ δηνξίδεηαη ή εθιέγεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Καλνληζκνύ 6 γηα λα παξέρεη ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ην ρέδην, κε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο θαη 
επεμεγήζεηο πνπ δπλαηό λα απαηηνύληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαη ηηο 
νπνίεο ν Γξακκαηέαο ή ην πξόζσπν απηό είλαη ζε ζέζε λα δώζεη. 

  
Αλάξηεζε 
ινγαξηαζκώλ ζηνπο 
πίλαθεο 
αλαθνηλώζεσλ. 

13. Ζ Δπηηξνπή κεξηκλά ώζηε ε θαηάζηαζε ησλ ινγαξηαζκώλ θαη ε έθζεζε ησλ ειεγθηώλ καδί 
κε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ Σακείνπ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ θαιύπηεηαη από 
ηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκώλ, λα αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ή λα ηίζεηαη γηα 
επηζεώξεζε, όπσο ε Δπηηξνπή ήζειε απνθαζίζεη θαη αληίγξαθν ησλ εγγξάθσλ απηώλ λα 
παξαδίδεηαη ή λα απνζηέιιεηαη ζε νπνηνδήπνηε ππάιιειν ν νπνίνο ην δεηεί θαη ππνβάιιεη 
πξνο ηνύην γξαπηό αίηεκα. 
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Ακνηβή αμησκαηνύρσλ. 14. Ζ ακνηβή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ πνπ δηνξίζηεθε ή εμειέγε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Καλνληζκνύ 6 γηα λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ην ρέδην, απνθαζίδεηαη από ηνλ 
Οξγαληζκό θαη θαηαβάιιεηαη σο έμνδν δηαρείξηζεο ηνπ ρεδίνπ. 

  
Καζήθνληα 
Γξακκαηέα 
θαη 
ηήξεζε 
Μεηξώνπ. 

15. Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο αζθεί ηα αθόινπζα θαζήθνληα: 
 

      (1) Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε Μεηξώνπ Μειώλ ηνπ ρεδίνπ, ην νπνίν πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη γηα θάζε κέινο ηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα: 

  
 (α) Σν νλνκαηεπώλπκν· 
 (β) ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο· 
 (γ) ην θύιν· 
 (δ) ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε· 
 (ε) ηα ζηνηρεία εμαξησκέλσλ ή άιισλ δηθαηνύρσλ· 
 (ζη) ηνλ αξηζκό ηαπηόηεηαο θαη ηνλ αξηζκό Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ· 
 (δ) ηελ εκεξνκελία πξόζιεςεο· 
 (ε) ηηο εκεξνκελίεο εηζδνρήο ζην ρέδην θαη απνρώξεζεο από απηό· 
 (ζ) ηνλ αξηζκό ηνπ αηνκηθνύ ινγαξηαζκνύ θαη ηε δηεύζπλζε δηακνλήο· 
 (η) ην πνζνζηό ή πνζό ζπλεηζθνξάο απηνύ θαη ηνπ εξγνδόηε εάλ απηό εθαξκόδεηαη· 
 (ηα) ηηο κεληαίεο/εβδνκαδηαίεο απνιαβέο· 
 (ηβ) ηελ θαηάζηαζε κέινπο θαη εηδηθόηεξα αλ αθνξά ζε ελεξγό, ελ αλακνλή δηθαηνύρν 

κέινο ή ζπληαμηνύρν θαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία θαζνξίδεηαη κε βάζε 
Καλνληζκνύο πνπ εθδίδεη ν Έθνξνο Σακείσλ Δπαγγεικαηηθώλ πληαμηνδνηηθώλ 
Παξνρώλ. 

   
     (2)  Αζθεί άιια θαζήθνληα ζρεηηθά κε ην ρέδην, όπσο ν Οξγαληζκόο από θαηξό ζε θαηξό 

δύλαηαη λα νξίζεη. 
  
Έμνδα δηαρείξηζεο. 16. Σα έμνδα δηαρείξηζεο ηνπ ρεδίνπ θαηαβάιινληαη από ηνλ Οξγαληζκό. 
  
Δμνπζίεο ηεο 
Γηαρεηξηζηηθήο 
Δπηηξνπήο. 

17. Ζ Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα όιεο ηηο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ Σακείνπ θαη αζθεί ηηο εμνπζίεο, 
αξκνδηόηεηεο ή ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα πνπ ρνξεγείηαη ζε απηή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξόλησλ Καλνληζκώλ· θαηά ηε ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε δήηεκα, ε Δπηηξνπή 
δύλαηαη λα κειεηήζεη θαη λα ελεξγήζεη κε βάζε ηέηνηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ήζειε 
ζεσξήζεη ηθαλνπνηεηηθά έζησ θαη αλ ηα ζηνηρεία απηά δελ απνηεινύλ ηθαλή απόδεημε ζε 
λνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε δήηεκα ην νπνίν 
εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ηεο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 18, είλαη ηειεζίδηθεο 
θαη δεζκεπηηθέο γηα ηα επεξεαδόκελα πξόζσπα. 

  
Δηζθνξέο ηνπ 
Οξγαληζκνύ. 

18. Ο Οξγαληζκόο εηζθέξεη ζην ρέδην - 

 (α) ηέηνηα πνζά όπσο ήζειε ζρεηηθά απνθαζίζεη ύζηεξα από ζπκβνπιή αλαινγηζηή 
γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πιεξσηέσλ σθειεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα 
ππεξεζία ησλ ππαιιήισλ· θαη 

   
 (β)   σο ειιεηκκαηηθέο εηζθνξέο, ηόζν πεξαηηέξσ κεληαίν πνζό όπσο ήζειε ζρεηηθά 

απνθαζίζεη ύζηεξα από ζπκβνπιή ηνπ αλαινγηζηή θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Καλνληζκνύ 19. 

  
Δθηίκεζε  
ηνπ ρεδίνπ. 

19.-(1) Γηα ζθνπνύο δηελέξγεηαο ησλ εθάζηνηε απαηηνύκελσλ αλαινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ ηνπ 
Σακείνπ, ε Δπηηξνπή δηνξίδεη αλαινγηζηή ή αλαινγηζηέο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα ηελ 
εθηέιεζε θαζεθόλησλ αλαινγηζηή δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ.   

  
      (2)  Καηά ην ηέινο πεξηόδνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε, όπσο ε Δπηηξνπή κε ηελ 

έγθξηζε ηνπ Οξγαληζκνύ από θαηξό ζε θαηξό ήζειε απνθαζίζεη, ν αλαινγηζηήο πξνβαίλεη ζε 
αλαινγηζηηθή εθηίκεζε ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ ηνπ Σακείνπ θαη ζπληάζζεη έθζεζε 
γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απηνύ ζπλππνβάιινληαο ηηο δένπζεο ζπζηάζεηο. 

  
      (3) ε πεξίπησζε πνπ ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα εθηίκεζε, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (2), 

ν αλαινγηζηήο πηζηνπνηεί ηελ ύπαξμε ειιείκκαηνο ή δηαζέζηκνπ πιενλάζκαηνο ζην Σακείν, ε 
Δπηηξνπή κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Οξγαληζκνύ, κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο από ηε ιήςε ηεο 
εθηίκεζεο θαη ηεο έθζεζεο, πξνβαίλεη ζε νπνηεζδήπνηε δηεπζεηήζεηο νη νπνίεο θαηά ηε γλώκε 
ηεο είλαη ζθόπηκεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε γηα ηε 
δηάζεζε ηνπ πιενλάζκαηνο. 
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     (4) ε πεξίπησζε πνπ πηζηνπνηεζεί έιιεηκκα, νη δηεπζεηήζεηο πξέπεη λα πξνλννύλ όηη ν 

Οξγαληζκόο ζα ζπλεηζθέξεη ζην Σακείν επηπξνζζέησο ησλ ζπλεηζθνξώλ πνπ θαηαβάιινληαη 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 18 θαη νπνηεζδήπνηε πθηζηάκελεο ειιεηκκαηηθέο 
ζπλεηζθνξέο θαηαβάιινληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, θαζώο θαη 
εηήζηεο ειιεηκκαηηθέο ζπλεηζθνξέο ηέηνηνπ πνζνύ ην νπνίν ππνινγηδόκελν ζα πξέπεη λα 
θαιύπηεη ην έιιεηκκα γηα πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ην κέζν όξν ηεο κειινληηθήο ππεξεζίαο 
ησλ ελεξγώλ κειώλ, όπσο δύλαηαη λα απνθαζίζεη ν Οξγαληζκόο ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ 
αλαινγηζηή από ηελ εκεξνκελία ηεο εθηίκεζεο. 

  
     (5) ε πεξίπησζε πνπ πηζηνπνηεζεί δηαζέζηκν πιεόλαζκα, νη δηεπζεηήζεηο πξέπεη λα 

πξνλννύλ όηη - 
  
 (α) ην πνζό ή ην ππόινηπν ηεο πεξηόδνπ νπνηαζδήπνηε πθηζηάκελεο εηήζηαο 

ειιεηκκαηηθήο ζπλεηζθνξάο ειαηηώλεηαη ζην βαζκό πνπ ε ειάηησζε ζηελ αμία 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εθηίκεζεο ησλ νθεηιόκελσλ πιεξσκώλ ηεο 
ειιεηκκαηηθήο ζπλεηζθνξάο δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ηνπ δηαζέζηκνπ 
πιενλάζκαηνο· 

   
 (β) ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηε δηεπζέηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα 

Καλνληζκό πθηζηάκελεο εηήζηαο ειιεηκκαηηθήο ζπλεηζθνξάο, παξακέλεη 
ππόινηπν δηαζέζηκνπ πιενλάζκαηνο, ηνύην δύλαηαη λα παξακείλεη ζην Σακείν ή 
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βειηίσζε σθειεκάησλ ή γηα ηε κείσζε ησλ θαλνληθώλ 
ή πξόζζεησλ ζπλεηζθνξώλ ηνπ Οξγαληζκνύ, ζηελ έθηαζε πνπ ην ππόινηπν 
απηό απαηηείηαη λα δηαηεζεί θαηά έλα ζηαζεξό εηήζην πνζό γηα πεξίνδν πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην κέζν όξν ηεο κειινληηθήο ππεξεζίαο ησλ ελεξγώλ κειώλ από ηελ 
εκεξνκελία εθηίκεζεο: 
  

        Ννείηαη όηη, ε Δπηηξνπή δύλαηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ αλαινγηζηή θαη κε ηε ζύκθσλε 
γλώκε ηνπ Οξγαληζκνύ, λα απνθαζίζεη όηη ζα γίλνπλ νξηζκέλεο από ηηο πην πάλσ ελέξγεηεο. 

   
Δηζθνξέο ππαιιήισλ. 20.-(1) Σα πξόζσπα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξόληα Καλνληζκό ζην εμήο αλαθεξόκελα σο 

«εηζθνξείο», θαηαβάιινπλ ζην Σακείν εηζθνξέο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο 
Καλνληζκνύ ζην εμήο θαινύκελεο σο «πεξηνδηθέο εηζθνξέο», σο αθνινύζσο: 

  
 (α) Κάζε ππάιιεινο, ν νπνίνο θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ήηαλ ζπληάμηκνο 

ππάιιεινο· 
   
 (β) θάζε ππάιιεινο ζηελ ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ είηε θαηά ηελ νξηζζείζα 

εκεξνκελία είηε κεηά από απηή, ν νπνίνο θαζίζηαηαη ζπληάμηκνο ππάιιεινο ζε 
νπνηνδήπνηε ρξόλν κεηά ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία. 

   
     (2)  Οη πεξηνδηθέο εηζθνξέο γηα κεηαβίβαζε ηεο ζύληαμεο ππαιιήινπ ζε πεξίπησζε 

ζαλάηνπ ζηε ρήξα/ρήξν θαη εμαξηώκελα ηέθλα απμάλνληαη από 0.75% ζην ύςνο ησλ κέγηζησλ 
αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ, θαη ζε 1,75% γηα πνζά πέξαλ ησλ ελ ιόγσ κέγηζησλ αζθαιηζηέσλ 
απνδνρώλ, θαη γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηεηξαθόζηνπο (400) κήλεο ζπληάμηκεο 
ππεξεζίαο θαη δελ έρνπλ θαηαβάιεη ηεηξαθόζηεο (400) κεληαίεο εηζθνξέο ζε 2% επί ηνπ 
ζπλόινπ ησλ ζπληάμηκσλ απνιαβώλ ηνπο· νη κεληαίεο εηζθνξέο ζην Σακείν Υήξσλ θαη Σέθλσλ 
ηεξκαηίδνληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεηξαθνζίσλ (400) κεληαίσλ εηζθνξώλ ζην ελ ιόγσ Σακείν: 

  
 Ννείηαη όηη, νη πεξηνδηθέο εηζθνξέο θαηαβάιινληαη ζην Σακείν σο αθνινύζσο: 

 (α) ηελ πεξίπησζε εηζθνξέα πνπ ππεξεηεί ζηελ ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ θαηά 
ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία, από ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία κέρξηο όηνπ παύζεη 
λα είλαη ππάιιεινο· 

   
 (β) ζηελ πεξίπησζε εηζθνξέα πνπ γίλεηαη εηζθνξέαο ζε νπνηνδήπνηε ρξόλν κεηά 

ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία, από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία γίλεηαη 
ζπληάμηκνο ππάιιεινο κέρξηο όηνπ παύζεη λα είλαη ππάιιεινο. 

   
     (3) Οη πεξηνδηθέο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο κεληαίεο ζπληάμηκεο απνιαβέο ηνπ 

εηζθνξέα θαηά πξνζέγγηζε ηνπ πιεζηέζηεξνπ πνιιαπιαζίνπ ηνπ ελόο (1) ζελη. 
  
     (4)  Δάλ εηζθνξέαο ηειεί ζε άδεηα κε ειαηησκέλεο απνιαβέο ή ζε δηαζεζηκόηεηα ή ζε άδεηα 

ρσξίο απνιαβέο ε νπνία ινγίδεηαη σο ζπληάμηκε ππεξεζία, ηόηε εηζθέξεη θαηά ην πνζνζηό πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (2): 
 

Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ εηζθνξέαο ηειεί κε άδεηα ρσξίο απνιαβέο ε νπνία δελ 
ινγίδεηαη ζπληάμηκε ππεξεζία δελ θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε εηζθνξά. 
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     (5)  Ζ ππνρξέσζε γηα πεξηνδηθέο εηζθνξέο δεκηνπξγείηαη γηα θάζε εκέξα θαη νη εηζθνξέο 

απηέο αθαηξνύληαη θάζε κήλα από ηηο απνιαβέο ηνπ εηζθνξέα εθ ησλ πζηέξσλ, ελώ εάλ 
εηζθνξέαο ζηε δηάξθεηα ρξνληθήο πεξηόδνπ άδεηαο ρσξίο απνιαβέο δελ θαηαβάιεη ηηο εηζθνξέο 
ηνπ, ην πνζό ησλ θαζπζηεξεκέλσλ εηζθνξώλ αθαηξείηαη από ηηο απνιαβέο πνπ πξέπεη λα 
θαηαβιεζνύλ ζε απηόλ κεηά ηελ άδεηα απηή, ζε δόζεηο, ηηο νπνίεο ν Οξγαληζκόο ήζειε 
θαζνξίζεη γηα θάζε πεξίπησζε. 

  
    (6)  Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (2), θαλέλαο εηζθνξέαο δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη πνζό πνπ αληηπξνζσπεύεη πεξηζζόηεξεο από ηεηξαθόζηεο (400) 
κεληαίεο εηζθνξέο ιακβαλνκέλσλ ππόςε θαη νπνησλδήπνηε εηζθνξώλ θαηαβιήζεθαλ ή 
ζεσξείηαη όηη θαηαβιήζεθαλ ζπλεπεία αλαγλώξηζεο πξνεγνύκελεο ππεξεζίαο. 

  
Δπηζηξνθή εηζθνξώλ. 21.-(1)  ε πεξίπησζε πνπ- 

 (α)  εηζθνξέαο ν νπνίνο θαηέβαιε πεξηνδηθέο εηζθνξέο απνζάλεη ή παύζεη λα είλαη 
ππάιιεινο θαη δελ είρε ηειέζεη γάκν ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ 
νπνία θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο· ή 

  
 (β)  εηζθνξέαο ν νπνίνο θαηέβαιε πεξηνδηθέο εηζθνξέο απνζάλεη ή παύζεη λα είλαη 

ππάιιεινο θάησ από ζπλζήθεο πνπ δελ δηθαηνινγνύλ ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο 
ζε θαηαβνιή ζύληαμεο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο IV ηνπ Νόκνπ,  

 
ηόηε ην ζύλνιν ησλ πεξηνδηθώλ εηζθνξώλ πνπ θαηέβαιε επηζηξέθεηαη ζηνλ ίδην ή, αλάινγα κε 
ηελ πεξίπησζε, ζην λόκηκν αληηπξόζσπό ηνπ. 

  
    (2) ε πεξίπησζε πνπ ν/ε ζύδπγνο εηζθνξέα πνπ θαηέβαιε πεξηνδηθέο εηζθνξέο απνζάλεη 

πξηλ από απηόλ/απηή ή ν γάκνο ηνπο δηαιπζεί κε δηαδύγην θαη ν/ε εηζθνξέαο απνζάλεη ζηελ 
ππεξεζία ή αθππεξεηήζεη ρσξίο λα έρεη ζπλάςεη άιιν γάκν, νη πεξηνδηθέο εηζθνξέο πνπ 
θαηαβιήζεθαλ από ην ζάλαην ηνπ/ηεο ζπδύγνπ ή ηελ έθδνζε δηαδπγίνπ επηζηξέθνληαη ζε 
απηόλ/απηή ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζην λόκηκν αληηπξόζσπν απηνύ/απηήο: 

  
 Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ κεηά ην ζάλαην εηζθνξέα ππάξρνπλ δηθαηνύρα ηέθλα, ε 

πεξίνδνο γηα ηελ νπνία επηζηξέθνληαη νη εηζθνξέο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο 
Καλνληζκνύ, εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη σο ππεξεζία κε εηζθνξέο γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ 
ηεο θαηαβνιήο ζύληαμεο ηέθλσλ. 

  
    (3) ε πεξίπησζε πνπ νπνηεζδήπνηε εηζθνξέο πξέπεη λα επηζηξαθνύλ δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, απηέο επηζηξέθνληαη κε ηόθν πξνο ηόζν επηηόθην όζν ν 
Οξγαληζκόο ήζειε εθάζηνηε θαζνξίζεη. 

 
 Ο ΗΗΗ -  ΤΝΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΩΦΔΛΖΜΑΣΑ 

Ωθειήκαηα 
ππαιιήισλ ηνπ 
Οξγαληζκνύ 
ίδηα κε ηα  
σθειήκαηα ησλ 
δεκόζησλ 
ππαιιήισλ. 

97(Η) ηνπ 1997 
3(Η) ηνπ 1998 

77(Η) ηνπ1999 
141(Η) ηνπ 2001 

69(Η) ηνπ 2005 
37(Η) ηνπ 2010 
94(Η) ηνπ 2010 
31(Η) ηνπ 2012 

131(I) ηνπ 2012. 
88(Η) ηνπ 2011 

136(Η) ηνπ 2012 
182(Η) ηνπ 2012 

154(Η) ηνπ 2013. 
216(Η) ηνπ 2012 
52(Η) ηνπ 2015. 

22.  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ θαη ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ, νη όξνη 
αθππεξέηεζεο, ν ππνινγηζκόο ηεο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο θαη ηα παξερόκελα σθειήκαηα 
ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Οξγαληζκνύ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξνρώλ ζύληαμεο ρεξείαο θαη 
ηέθλσλ, δηέπνληαη θαη’ αλαινγίαλ από ηηο εθάζηνηε ζε ηζρύ δηαηάμεηο ησλ πεξί πληάμεσλ 
Νόκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2012 θαη ησλ δπλάκεη απηώλ εθδηδόκελσλ Καλνληζκώλ ππό 
ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί πληάμεσλ Κξαηηθώλ Αμησκαηνύρσλ (Γεληθέο Αξρέο) 
Νόκσλ ηνπ 2011 έσο 2013 θαη ησλ πεξί πληαμηνδνηηθώλ Ωθειεκάησλ Κξαηηθώλ Τπαιιήισλ 
θαη Τπαιιήισλ ηνπ Δπξύηεξνπ Γεκόζηνπ Σνκέα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αξρώλ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νόκσλ ηνπ 2012 θαη 2015. 

 ΜΔΡΟ IV - ΠΟΗΚΗΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
  
Άζθεζε εμνπζηώλ ηνπ 
Οξγαληζκνύ θαη 
δηάιπζε ηνπ Σακείνπ. 

23.-(1) Αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε ζέκα απαηηείηαη ή παξέρεηαη εμνπζία από ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξόλησλ Καλνληζκώλ από ή πξνο ηνλ Οξγαληζκό, ε εμνπζία απηή  κπνξεί λα εθρσξεζεί από 
ηνλ Πξόεδξν ή νπνηαδήπνηε επηηξνπή ή από κέιε ηνπ Οξγαληζκνύ δεόλησο εμνπζηνδνηεκέλα 
από ηνλ Οξγαληζκό. 
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     (2) Οη παξόληεο Καλνληζκνί δύλαληαη λα ηξνπνπνηεζνύλ κε απόθαζε ηνπ Οξγαληζκνύ, 

κόλν ζηελ έθηαζε πνπ δελ επέξρεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα: 
  
 (α)  

 
Μεηαβνιή ηνπ θύξηνπ ζθνπνύ ηνπ Σακείνπ, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζην λα ρνξεγεί 
ζπληάμεηο θαη θηινδσξήκαηα ή άιια σθειήκαηα πξνο ή ζε ζρέζε κε ηα κέιε κε 
βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ· ή 

   
 (β) απαιιαγή ηνπ Οξγαληζκνύ από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ 

πξνβιεπόκελσλ από ηνπο Καλνληζκνύο σθειεκάησλ. 
   
          (3)(α) ε Γεληθή πλέιεπζε ζηελ νπνία πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη όια ηα κέιε ηνπ 

Σακείνπ, δύλαηαη λα ιεθζεί απόθαζε γηα ηε δηάιπζε ηνπ Σακείνπ κε νκόθσλε 
απόθαζε ησλ κειώλ. 

   
 (β) Αλεμαξηήησο ησλ πην πάλσ, ν Οξγαληζκόο επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα 

δηαιύζεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ην Σακείν, εάλ ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ κεησζεί ζε  
ιηγόηεξα από ηξία (3).  

   
 (γ) ε πεξίπησζε δηάιπζεο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηνπ Σακείνπ, ην ελεξγεηηθό 

απηνύ ρξεζηκνπνηείηαη- 
   
  (i) γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο ησλ ζπληάμεσλ ζε πξόζσπα πνπ 

έρνπλ δηθαίσκα ζε θαηαβνιή ζύληαμεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξόλησλ Καλνληζκώλ είηε απηέο θαηαβάιινληαη ήδε, είηε θαζίζηαληαη 
άκεζα απαηηεηέο· θαη 

    
  (ii) γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ εθάπαμ 

σθειεκάησλ θαηά ην θαλνληθό γηα ηελ αθππεξέηεζε όξην ειηθίαο, ζε 
κέιε ηα νπνία δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηελ ειηθία απηή, ζύκθσλα κε 
ηα δηθαηώκαηά ηνπο ζην Σακείν, όπσο απηά ήζειε θαζνξηζζνύλ από 
ηνλ αλαινγηζηή: 

   Ννείηαη όηη, αλ ην ελεξγεηηθό ηνπ Σακείνπ δελ επαξθεί γηα ηελ πιήξε θάιπςε 
ηεο αμίαο ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ εθάπαμ παξνρώλ, ηα δηθαηώκαηα ησλ κειώλ  
θαιύπηνληαη από ηνλ Οξγαληζκό. 

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνηηκήζεη ηελ πιεξσκή εθάπαμ πνζνύ αληί 

ζύληαμεο, αλ απηή ζεσξεζεί από ηελ Δπηηξνπή σο αζήκαληνπ πνζνύ. 
   

     (4)  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεηά ηελ παξνρή ησλ πην πάλσ σθειεκάησλ ήζειε 
παξακείλεη ππόινηπν, απηό δηαλέκεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ 
Οξγαληζκνύ. 

  

Βεβαίσζε 
δσήο θαη 
απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία. 

24.-(1) Κάζε ζπληαμηνύρνο, ρήξα/ρήξνο ή ηέθλα, κεηά ηελ απόθηεζε δηθαηώκαηνο ζε εηήζηα 
ζύληαμε θαιείηαη λα παξνπζηάδεη από θαηξό ζε θαηξό, απόδεημε όηη βξίζθεηαη ελ δσή·  

      (2)  Γηα ζθνπνύο θαηαβνιήο ζύληαμεο ρεξείαο θαη ηέθλσλ ή ρεξείαο ή ηέθλσλ 
πξνζθνκίδνληαη ηέηνηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή πηζηνπνηεηηθά, όπσο ε Δπηηξνπή θαζνξίδεη, ελώ 
ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο ζπκκόξθσζεο ε Δπηηξνπή κπνξεί λα αλαζηείιεη νπνηαδήπνηε 
πεξαηηέξσ πιεξσκή εάλ ην θξίλεη ζθόπηκν. 

Μείσζε 
σθειεκάησλ 
δπλάκεη 
ηνπ πεξί 
Κνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ 
Νόκνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (2), νη παξερόκελεο δπλάκεη ησλ 
παξόλησλ Καλνληζκώλ ζπληάμεηο κεηώλνληαη θαηά ην πνζό ηεο αληίζηνηρεο ζπκπιεξσκαηηθήο 
παξνρήο πνπ θαηαβάιιεηαη ζην ζπληαμηνύρν ή αλαθνξηθά πξνο απηόλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 
ησλ πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Νόκσλ ηνπ 2010 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014 αλαθνξηθά πξνο ηηο 
αζθαιηζηέεο απνδνρέο πάλσ ζηηο νπνίεο θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο από ηε 12

ε
 Γεθεκβξίνπ 

1994. 
 

(2) Γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Νόκσλ ηνπ 2010 έσο (Αξ. 2) ηνπ 
2014, ν ππάιιεινο ζεσξείηαη όηη, αλαθνξηθά πξνο νπνηαδήπνηε ππεξεζία πέξαλ ηεο 
ππεξεζίαο ε νπνία ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αλώηαηνπ πνζνζηνύ ζύληαμεο 
πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο θαζώο θαη ηνπ εθάπαμ πνζνύ, δελ θαιύπηεηαη 
από επαγγεικαηηθό ζρέδην ζπληάμεσλ. 
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59(Η) ηνπ 2010 
114(Η) ηνπ 2010 
126(Η) ηνπ 2010 

2(Η) ηνπ 2012 
37(Η) ηνπ 2012 

    170(Η) ηνπ 2012 
193(I) ηνπ 2012 
106(Η) ηνπ 2014 

194(Η) ηνπ 2014. 

   (3) Από ην θηινδώξεκα πνπ παξέρεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξόλησλ 
Καλνληζκώλ, ζε ππάιιειν ζηνλ νπνίν δελ θαηαβάιιεηαη ζύληαμε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
παξόλησλ Καλνληζκώλ, αθαηξείηαη θαηά ην ρξόλν ηεο ρνξήγεζεο ηνπ θηινδσξήκαηνο, ε 
εηζθνξά πνπ ν Οξγαληζκόο θαηέβαιε πάλσ ζηηο εθάζηνηε αζθαιηζηέεο απνδνρέο ηνπ γηα ην 
αλαινγηθό κέξνο ηεο ζύληαμήο ηνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 
Νόκσλ ηνπ 2010 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014 καδί κε ηόθν, ην επηηόθην ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη από 
ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ. 

 
 
 
 
 
 
    (4) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζηελ ππεξεζία ππαιιήινπ ν νπνίνο  δελ θαηαιείπεη 

δηθαηνύρν δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Νόκσλ ηνπ 2010 έσο (Αξ. 
2) ηνπ 2014, δελ αθαηξείηαη ε εηζθνξά πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνύκελεο 
παξαγξάθνπ. 

 
 
 
 

Σηκαξηζκηθή αύμεζε 
ζπληάμεσλ. 

26. Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηζρύεη ζηε 
Γεκνθξαηία θαη εθαξκόδεηαη ζύζηεκα ηηκαξηζκηθήο αύμεζεο ζπληάμεσλ, ν Οξγαληζκόο πηνζεηεί 
θαη εθαξκόδεη ζε ζρέζε κε ηε ζύληαμε ζπληαμηνύρνπ ππαιιήινπ θαη εμαξησκέλνπ ηνπ, ηε 
κέζνδν ππνινγηζκνύ ησλ ηηκαξηζκηθώλ απμήζεσλ ζηε ζύληαμε δεκόζηνπ ππαιιήινπ θαη 
εμαξησκέλνπ ηνπ, ηελ νπνία ε Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο εθάζηνηε εθαξκόδεη, ζύκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί πληάμεσλ Νόκσλ ηνπ 1997 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2012 θαη ηνπο Καλνληζκνύο 
πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηώλ. 

Δηδηθέο 
δηαηάμεηο ζε 
ζρέζε κε ηελ  
εθαξκνγή 
ησλ άξζξσλ 5 
θαη 88 ηνπ πεξί 
Κνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ 
Νόκνπ ζε 
νξηζκέλνπο 
ππαιιήινπο θαη 
ζπληαμηνύρνπο. 

27.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (2), ππάιιεινο ν νπνίνο πξηλ ηελ 
αθππεξέηεζή ηνπ ζπκπιεξώλεη ζπληάμηκε ππεξεζία όρη ιηγόηεξε ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) 
κελώλ, από ηελ εκεξνκελία πνπ ζπκπιεξώλεη ηελ ελ ιόγσ ππεξεζία παύεη λα ζεσξείηαη όηη 
ππάγεηαη ζε επαγγεικαηηθό ζρέδην ζπληάμεσλ θαη νη δηαηάμεηο ηεο επηθύιαμεο ηνπ εδαθίνπ (1) 
ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 88 ησλ πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Νόκσλ 
ηνπ 2010 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014 παύνπλ λα εθαξκόδνληαη ζηελ πεξίπησζή ηνπ, από ηελ πξώηε 
εκέξα ηνπ κήλα  ν νπνίνο αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία απηή. 

    (2)  ε πεξίπησζε ππαιιήινπ θαη ζπληαμηνύρνπ γηα ηνλ νπνίν εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ (1), δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 88 ησλ 
πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Νόκσλ ηνπ 2010 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014  αλαθνξηθά κε 
νπνηαδήπνηε ζπληάμηκε ππεξεζία, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο απηόο ζεσξείηαη όηη δελ ππάγεηαη ζε 
επαγγεικαηηθό ζρέδην ζπληάμεσλ. 

  
Πηζηνπνίεζε 
αλαπεξίαο 
ή αζζέλεηαο. 

28.  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξίζηαηαη αλάγθε πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο ή αζζέλεηαο 
γηα ζθνπνύο θαηαβνιήο ζύληαμεο ιόγσ αλαπεξίαο ή αζζέλεηαο, αξκόδην λα απνθαζίζεη είλαη 
ηαηξηθό ζπκβνύιην. 

  
Δπηθύιαμε εμνπζηώλ. 29.  Κακηά δηάηαμε ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ δελ επεξεάδεη ή πεξηνξίδεη κε νπνηνδήπνηε 

ηξόπν ην δηθαίσκα ή ηελ εμνπζία ηνπ Οξγαληζκνύ λα απνιύεη, ηεξκαηίδεη, αλαζηέιιεη ή 
ηξνπνπνηεί ηελ απαζρόιεζε ή ηηο ππεξεζίεο ππαιιήινπ, ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ όξσλ ηεο 
ππεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε ηζρπόλησλ Καλνληζκώλ ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ησλ Νόκσλ ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 

Καηάξγεζε 
Καλνληζκώλ. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην(Η): 
21.4.2000. 

30.  Οη πεξί Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ ήκαλζεο Αληηθεηκέλσλ από Πνιύηηκα Μέηαιια 
(πληάμεηο θαη Φηινδσξήκαηα) Καλνληζκνί ηνπ 2000 θαηαξγνύληαη από ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο ηεο ηζρύνο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ. 
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