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Δ.Δ. Παξ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 412/2013 
Αξ. 4735, 29.11.2013  
 
Αξηζκόο 412                          

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΦΗΛΟΓΧΡΖΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΤΚΧΗΑ ΣΟΤ 2013 

  
1. πλνπηηθφο ηίηινο. 

ΜΔΡΟ Η – ΔΡΜΖΝΔΗΑ 
2. Δξκελεία. 

ΜΔΡΟ ΗΗ – ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 
3. Ίδξπζε Σακείνπ πληάμεσλ θαη Φηινδσξεκάησλ 
4. Έδξα ηνπ Σακείνπ. 
5. θνπνί ηνπ Σακείνπ. 
6. Μέιε. 
7. Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή. 
8. Θεηεία Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο 
9. πλεδξηάζεηο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο. 
10. Λνηπνί Καλφλεο Λεηηνπξγίαο Σακείνπ. 
11. Σήξεζε Βηβιίσλ. 
12. Γεληθέο πλειεχζεηο. 
13. Σήξεζε Λνγαξηαζκψλ. 
14. Δπελδχζεηο Κεθαιαίσλ. 
15. Γηαρεηξηζηήο θαη Θεκαηνθχιαθαο. 
16. Γηαζπλνξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
17. Γέζκεπζε Μειψλ. 
18. Σξνπνπνηήζεηο Καλνληζκψλ. 
19. Δηήζηνη ινγαξηαζκνί θαη Δηήζηεο Δθζέζεηο Σακείνπ. 
20. Παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζηα Μέιε θαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Σακείνπ. 
21. Γήισζε Δπελδπηηθήο Πνιηηηθήο. 
22. Έγγξαθα ππνβαιιφκελα ζηνλ Έθνξν Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ. 
23. Γηάιπζε. 
24. Δθθαζάξηζε Σακείνπ. 
25.  Τπνρξεψζεηο  ηνπ Γήκνπ. 
26. Δηζθνξέο Τπαιιήισλ 
27. Δηζθνξέο γηα πξνεγνχκελε ππεξεζία θαη ρξνληθή πεξίνδνο εθινγήο. 
28. Δπηζηξνθή εηζθνξψλ 
29. Δθαξκνγή ηνπ Μέξνπο IV θαη άιισλ Καλνληζκψλ ζε γπλαίθεο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο θαη ζε γπλαίθεο 

ζπληαμηνχρνπο. 
30. Δηδηθέο  δηαηάμεηο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 5 θαη 93 ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

Νφκνπ ζε νξηζκέλνπο ππαιιήινπο θαη ζπληαμηνχρνπο. 
31. Απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο. 
32. Δθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ 26-28 θαη 64-70. 
33. Δμνπζία γηα παξάηαζε ρξφλνπ. 
34. Άζθεζε εμνπζηψλ ηνπ Γήκνπ. 
35. Βεβαίσζε δσήο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
36. Ζιηθία ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο. 
37. Τπνινγηζκφο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο 
38. Αλαγλψξηζε πξνεγνχκελεο ππεξεζίαο. 
39. Μείσζε σθειεκάησλ. 
40. Σηκαξηζκηθή αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ. 
41. Γεληθή αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ. 
42. Οη ζπληάμεηο θαη ηα θηινδσξήκαηα δελ εθρσξνχληαη. 
43. Καηαβνιή ζχληαμεο κε ηελ θαηαδίθε ηνπ ζπληαμηνχρνπ. 
44. Δπζχλε θαη ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή σθειεκάησλ. 

 
ΜΔΡΟ ΗΗΗ – ΤΝΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΦΗΛΟΓΧΡΖΜΑΣΑ Δ ΜΔΛΖ 

 
45. Πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο σθειεκάησλ. 
46. Σξφπνο ππνινγηζκνχ ζχληαμεο θαη εθάπαμ πνζνχ. 
47. Αλψηαην πνζνζηφ ζχληαμεο. 
48. Φηινδψξεκα κε ηελ αθππεξέηεζε πξηλ απφ ηελ ζπκπιήξσζε 5ρξνλεο ππεξεζίαο. 
49. Φηινδψξεκα γάκνπ ή ηεθλνγνλίαο. 
50. Αθππεξέηεζε ιφγσ επηθείκελνπ δηνξηζκνχ ζε νξγαληζκφ ή ζηε δεκφζηα ππεξεζία. 
51. Αθππεξέηεζε γηα αλάιεςε δεκφζηνπ ιεηηνπξγήκαηνο. 
52. Οηθεηνζειήο πξφσξε αθππεξέηεζε. 
53. Αχμεζε ηεο ζχληαμεο ζε πεξίπησζε αθππεξέηεζεο ιφγσ αζζέλεηαο. 
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54. Δηδηθέο δηαηάμεηο ζε ζρέζε κε ηνπο αθππεξεηνχληεο ιφγσ αζζέλεηαο. 
55. χληαμε ζε πεξίπησζε αθππεξέηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο. 
56. Αχμεζε ηεο ζχληαμεο ζε πεξηπηψζεηο αθππεξέηεζεο ιφγσ πιήξνπο αλαπεξίαο. 
57. πληάμεηο ζε εμαξηψκελα πξφζσπα Μέινπο πνπ πέζαλε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο ηνπ. 
58. Φηινδψξεκα φηαλ ην Μέινο πεζάλεη ζηελ ππεξεζία ή κεηά ηελ αθππεξέηεζε. 
59. χληαμε κε ηελ αθππεξέηεζε ιφγσ θαηάξγεζεο ηεο ζέζεο ή αλαδηνξγάλσζεο. 
60. Αθππεξέηεζε ιφγσ αλαίηηαο ππεξεζηαθήο αλεπάξθεηαο ή αθαηαιιειφηεηαο 
61. Σεξκαηηζκφο ππεξεζίαο γηα εμεηδηθεπκέλνπο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 
62. πληαμηνδνηηθά σθειήκαηα ζε πεξίπησζε πεηζαξρηθήο πνηλήο αλαγθαζηηθήο αθππεξέηεζεο. 
63. Πξνυπεξεζία ζην Γεκφζην. 

 
ΜΔΡΟ IV – ΤΝΣΑΞΔΗ Δ ΥΖΡΔ ΚΑΗ ΣΔΚΝΑ 

 
64. χληαμε ζε ρήξεο θαη ηέθλα. 
65. Δμάξηεζε ζπληάμεσλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ απνζαλφληνο. 
66. χληαμε ρήξαο. 
67. Πνζνζηφ ηεο ζχληαμεο ρήξαο. 
68. Δμνπζία ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα αλαζεψξεζε ηεο ειάρηζηεο ζχληαμεο ρήξαο. 
69. πληάμεηο ηέθλσλ. 
70. Πνζνζηφ, θαη ηξφπνο θαηαβνιήο ζπληάμεσλ ηέθλσλ. 
71. Καηαξγνχκελνη Καλνληζκνί. 
72. Με πξνλννχκελα ζηνπο Καλνληζκνχο. 
73. Έλαξμε ηζρχνο. 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΖΜΧΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1985 ΔΧ 2013 

______________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 85 θαη 87 
 

 
111 ηνπ 1985 

1 ηνπ 1986 
8 ηνπ 1986 

25 ηνπ 1986 
39 ηνπ 1986 
50 ηνπ 1986 

114 ηνπ 1986 
121 ηνπ 1986 
149 ηνπ 1986 

14 ηνπ 1987 
63 ηνπ 1987 

165 ηνπ 1987 
320 ηνπ 1987 

39 ηνπ 1988 
204 ηνπ 1988 
119 ηνπ 1990 
143 ηνπ 1991 
190 ηνπ 1991 
223 ηνπ 1991 

40(Η) ηνπ 1992 
54(Η) ηνπ 1992 
87(Η) ηνπ 1992 
23(Η) ηνπ 1994 
37(Η) ηνπ 1995 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη 
δπλάκεη ησλ άξζξσλ  85 θαη 87 ησλ πεξί Γήκσλ Νφκσλ ηνπ 1985 έσο 2013 κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, εθδίδεη ηνπο πην θάησ Καλνληζκνχο: 

8(Η) ηνπ 1996 
65(Η) ηνπ 1996 
85(Η) ηνπ 1996 
20(Η) ηνπ 1997 

112(Η) ηνπ 2001 
127(Η) ηνπ 2001 
128(Η) ηνπ 2001 
139(Η) ηνπ 2001 
153(Η) ηνπ 2001 

23(Η) ηνπ 2002 
227(Η) ηνπ 2002 

47(Η) ηνπ 2003 
236(Η) ηνπ 2004 

53(Η) ηνπ 2005 
86(Η) ηνπ 2005 
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118(Η) ηνπ 2005 
127(Η) ηνπ 2005 
137(Η) ηνπ 2006 
157(Η) ηνπ 2006 

25(Η) ηνπ 2007 
147(Η) ηνπ 2007 
153(Η) ηνπ 2007 

19(Η) ηνπ 2008 
73(Η) ηνπ 2008 
51(Η) ηνπ 2009 
97(Η) ηνπ 2009 
48(Η) ηνπ 2010 

121(Η) ηνπ 2010 
30(I) ηνπ 2011 

137(Η) ηνπ 2011 
217(I)  ηνπ 2012 

95(Η) ηνπ 2013. 
  

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί πληάμεσλ θαη Φηινδσξεκάησλ Γεκνηηθνί 
Καλνληζκνί ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο  ηνπ 2013. 

  
 ΜΔΡΟ Η-ΔΡΜΖΝΔΗΑ 
  
Δξκελεία. 2. ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 
  
 «αλαινγηζηήο» ζεκαίλεη εηαίξνλ (fellow) ελφο απφ ηα ζψκαηα επαγγεικαηηψλ αλαινγηζηψλ 

αλαγλσξηζκέλσλ θαηά λφκν ζπλδέζκσλ ή ζσκάησλ αλαινγηζηψλ θαηά ηνλ νπζηψδε ρξφλν.  Οη 
ζχλδεζκνη ή ηα ζψκαηα απηά πξέπεη λα είλαη πιήξε κέιε ηνπ Γηεζλνχο Αλαινγηζηηθνχ πλδέζκνπ 
(International Actuarial Association) ή ηνπ European Actuarial Consultive Group (Groupe 
Consultatif des Associations D’Actuaires dans les Pays des Communautes Europeenees) πνπ 
δηνξίζηεθε απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή γηα λα εθηειεί θαζήθνληα αλαινγηζηή. 

  
 

208(Η) ηνπ 2012. 
 

«Έθνξνο Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη 
ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί ηεο Ίδξπζεο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ Σακείσλ 
Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ Νφκν ηνπ 2012 φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη 
ή αληηθαζίζηαηαη· 

59(Η) ηνπ 2010 
114(Η) ηνπ 2010 

126(Η) ηνπ 2010. 

«αζθαιηζηέεο απνδνρέο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ Νφκν ηνπ 2010 σο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

 «αθππεξέηεζε» ζεκαίλεη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο φιεο απαζρφιεζεο ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, θαηά 
ή πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο· 

 «Γήκαξρνο» ζεκαίλεη ην Γήκαξρν ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο
. 

 «Γήκνο» ζεκαίλεη ηνλ Γήκν Λεπθσζίαο, πνπ ζπζηάζεθε κε βάζε ηνπο πεξί Γήκσλ Νφκνπο ηνπ 
1985 έσο 2013, σο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη

. 

1 ηνπ 1990 
71 ηνπ 1991 

211 ηνπ 1991 
27(Η) ηνπ 1994 
83(Η) ηνπ 1995 
60(Η) ηνπ 1996 

109(Η) ηνπ 1996 
69(Η) ηνπ 2000 

156(Η) ηνπ 2000 
4(Η) ηνπ 2001 

94(Η) ηνπ 2003 
128(Η) ηνπ 2003 
183(Η) ηνπ 2003 

31(Η) ηνπ 2004 
218(Η) ηνπ 2004 

68(Η) ηνπ 2005 
79(Η) ηνπ 2005 

105(Η) ηνπ 2005 
96(Η) ηνπ 2006 

107(Η) ηνπ 2008 
137(Η) ηνπ 2009 

194(Η) ηνπ 2011. 

«Γεκφζηα Τπεξεζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί Γεκνζίαο 
Τπεξεζίαο Νφκν ηνπ 1990 θαη πεξηιακβάλεη ην Γεληθφ Διεγθηή, ην Γεληθφ Λνγηζηή θαη ηνπο 
Βνεζνχο ηνπο∙ 
 

1 ηνπ 1990 
71 ηνπ 1991 

«δεκφζηνο ππάιιεινο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί Γεκνζίαο 
Τπεξεζίαο Νφκν ηνπ 1990· 



2627 
 

211 ηνπ 1991 
27(Η) ηνπ 1994 
83(Η) ηνπ 1995 
60(Η) ηνπ 1996 

109(Η) ηνπ 1996 
69(Η) ηνπ 2000 

156(Η) ηνπ 2000 
4(Η) ηνπ 2001 

94(Η) ηνπ 2003 
128(Η) ηνπ 2003 
183(Η) ηνπ 2003 

31(Η) ηνπ 2004 
218(Η) ηνπ 2004 

68(Η) ηνπ 2005 
79(Η) ηνπ 2005 

105(Η) ηνπ 2005 
96(Η) ηνπ 2006 

107(Η) ηνπ 2008 
137(Η) ηνπ 2009 

194(Η) ηνπ 2011. 

 
 
 
 
 
 

  
 «Ηαηξηθφ πκβνχιην» ζεκαίλεη ην Ηαηξηθφ πκβνχιην πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ 45(δ) ησλ 

παξφλησλ Καλνληζκψλ· 
  
 «θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη ην θξάηνο πνπ είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή/θαη ζπκβαιιφκελν 

κέξνο ζηε πκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν, ε νπνία ππνγξάθηεθε ζην Οπφξην 
ηελ 2 Ματνπ 1992 θαη πξνζαξκφζηεθε απφ ην Πξσηφθνιιν, ην νπνίν ππνγξάθηεθε ζηηο 
Βξπμέιιεο ηελ 17 Μαΐνπ 1993 θαη φπσο πεξαηηέξσ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
 
«θξάηνο κέινο θαηαγσγήο» ζεκαίλεη ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν ην Σακείν έρεη ηελ έδξα ηνπ· 
 
«θξάηνο κέινο ππνδνρήο» ζεκαίλεη ην θξάηνο κέινο, ηνπ νπνίνπ ε θνηλσληθή θαη εξγαηηθή 
λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο δηέπεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ρξεκαηνδνηνχζαο 
επηρείξεζεο θαη κειψλ· 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«θαηαξγεζέληεο Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο Καλνληζκνχο πνπ θαηαξγήζεθαλ δπλάκεη ηνπ 
Καλνληζκνχ 71· 
 
«θπβεξλεηηθφ ηαηξηθφ ζπκβνχιην» ζεκαίλεη ζπκβνχιην απνηεινχκελν απφ ηαηξηθνχο ιεηηνπξγνχο 
ην νπνίν ζπγθαιείηαη απφ ην Γηεπζπληή ησλ Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ κε αίηεζε ηνπ Σακείνπ· 
 
«κηζζφο» ζεκαίλεη ηνλ εηήζην κηζζφ θαη πεξηιακβάλεη ην ηηκαξηζκηθφ επίδνκα αιιά δελ 
πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε άιιν επίδνκα· 

  
 

 
 

113(Η) ηνπ 2011. 

«λενεηζεξρφκελνο ππάιιεινο» γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, είλαη ν ππάιιεινο 
πνπ δηνξίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζε κφληκε ζέζε ζηελ θξαηηθή ππεξεζία ή ηνλ επξχηεξν δεκφζην 
ηνκέα, θαηά ηελ 1

ε
  Οθησβξίνπ 2011, θαη δελ έρεη ππεξεηήζεη ζε νπνηαλδήπνηε ζέζε πξηλ ηελ ελ 

ιφγσ εκεξνκελία, φπσο πξνλνείηαη ζηνλ πεξί πληαμηνδνηηθψλ Χθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ 
Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα Πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αξρψλ 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νφκν ηνπ 2011· 

  
1 ηνπ 1986 
8 ηνπ 1986 

25 ηνπ 1986 
39 ηνπ 1986 
50 ηνπ 1986 

114 ηνπ 1986 
121 ηνπ 1986 
149 ηνπ 1986 

14 ηνπ 1987 
63 ηνπ 1987 

165 ηνπ 1987 
320 ηνπ 1987 

39 ηνπ 1988 
204 ηνπ 1988 
119 ηνπ 1990 
143 ηνπ 1991 
190 ηνπ 1991 
223 ηνπ 1991 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Γήκσλ Νφκνπο ηνπ 1985 έσο 2012, σο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 
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40(Η) ηνπ 1992 
54(Η) ηνπ 1992 
87(Η) ηνπ 1992 
23(Η) ηνπ 1994 
37(Η) ηνπ 1995 

8(Η) ηνπ 1996 
65(Η) ηνπ 1996 
85(Η) ηνπ 1996 
20(Η) ηνπ 1997 

   112(Η) ηνπ 2001 
   127(Η) ηνπ 2001 

128(Η) ηνπ 2001 
139(Η) ηνπ 2001 
153(Η) ηνπ 2001 

23(Η) ηνπ 2002 
227(Η) ηνπ 2002 

47(Η) ηνπ 2003 
236(Η) ηνπ 2004 

53(Η) ηνπ 2005 
86(Η) ηνπ 2005 

118(Η) ηνπ 2005 
127(Η) ηνπ 2005 
137(Η) ηνπ 2006 
157(Η) ηνπ 2006 

25(Η) ηνπ 2007 
147(Η) ηνπ 2007 
153(Η) ηνπ 2007 

19(Η) ηνπ 2008 
73(Η) ηνπ 2008 
51(Η) ηνπ 2009 
97(Η) ηνπ 2009 
48(Η) ηνπ 2010 
30(Η) ηνπ 2011 

137(Η) ηνπ 2011 
217(Η) ηνπ 2012 
95(Η) ηνπ 2013. 

 «ρεηηθή Ννκνζεζία» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Ίδξπζεο, ησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ 
Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ Νφκν ηνπ 2012, σο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
 
«νδεγία 2002/83/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν «νδεγία 
2002/83/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5

εο
 Ννεκβξίνπ 2002, ζρεηηθά 

κε ηελ αζθάιηζε δσήο» φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
 
«νδεγία 93/22/ΔΟΚ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν «νδεγία 93/22/ΔΟΚ 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10

εο
 Μαΐνπ 1993 ζρεηηθά κε ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

θηλεηψλ αμηψλ» φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
 
«νδεγία 85/611/ΔΟΚ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν «νδεγία 
85/611/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20

εο
 Γεθεκβξίνπ 1985 γηα ην ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ 
επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο (ΟΔΚΑ)» φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
 
«νδεγία 2000/12/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ  θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
20

εο
 Μαξηίνπ 2000 ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ» φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
 
«Οξγαληζκφο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ δηθαίνπ ή άιιν νξγαληζκφ 
δεκφζηνπ δηθαίνπ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, πνπ ηδξχζεθε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ κε 
εηδηθφ λφκν ηνπ νπνίνπ ηα θεθάιαηα είλαη εγγπεκέλα απφ ηε Γεκνθξαηία θαη πεξηιακβάλεη 
νπνηαδήπνηε αξρή ηνπηθήο δηνίθεζεο, ηελ Έλσζε Γήκσλ Κχπξνπ θαζψο θαη ην Σακείν 
Δμειέγμεσλ Δπηζεσξήζεσο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ· 
 
«νξηζζείζα εκεξνκελία» ζεκαίλεη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ· 
 
«πκβνχιην» ζεκαίλεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ· 
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«ζπληάμηκεο απνιαβέο» ζεκαίλεη ηνλ εηήζην βαζηθφ κηζζφ θαη ην ηηκαξηζκηθφ επίδνκα πνπ 
θαηαβάιινληαη ζηνλ ππάιιειν θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ, αιιά δελ 
πεξηιακβάλεη ην δέθαην ηξίην κηζζφ ή νπνηνδήπνηε άιιν επίδνκα ή άιιεο απνιαβέο 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο· 
 

 «ζπληάμηκε ζέζε» ζεκαίλεη κφληκε ζέζε πνπ θεξχρζεθε απφ ην πκβνχιην κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ζπληάμηκε

. 

 
«ζπληάμηκνο ππάιιεινο» ζεκαίλεη ππάιιειν ηνπ Γήκνπ πνπ θαηέρεη ζπληάμηκε ζέζε· 
 
«ζπληαμηνχρνο» ζεκαίλεη πξφζσπν ζην νπνίν ρνξεγήζεθε ζχληαμε δπλάκεη ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ ή ησλ θαηαξγεζέλησλ Καλνληζκψλ κε ηελ αθππεξέηεζε ηνπ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ 
Γήκνπ

. 

 
 «Σακείν» ζεκαίλεη ην Σακείν πληάμεσλ θαη Φηινδσξεκάησλ, ην νπνίν ηδξχζεθε δπλάκεη ησλ 

παξφλησλ Καλνληζκψλ ή ησλ θαηαξγεζέλησλ Καλνληζκψλ· 
 

 
 

 
 
 
 

20 ηνπ 1964 
49 ηνπ 1964 
68 ηνπ 1964 
26 ηνπ 1965 
27 ηνπ 1965 
44 ηνπ 1965 
5 ηνπ 1966 

14 ηνπ 1966 
41 ηνπ 1966 
76 ηνπ 1966 
38 ηνπ 1967 
70 ηνπ 1967 
66 ηνπ 1968 
95 ηνπ 1968 
24 ηνπ 1975 
56 ηνπ 1975 
33 ηνπ 1976 
16 ηνπ 1977 
22 ηνπ 1978 
88 ηνπ 1979 
81 ηνπ 1981 
52 ηνπ 1984 
89 ηνπ 1986 

131 ηνπ 1989 
2 ηνπ 1992 

55(Η) ηνπ 1995 
42(Η) ηνπ 1996 
66(Η) ηνπ 1996 
73(Η) ηνπ 1997 
69(Η) ηνπ 1998 
41(Η) ηνπ 1999 
28(Η) ηνπ 2000 
86(Η) ηνπ 2000 
31(Η) ηνπ 2003 
42(Η) ηνπ 2003 

123(Η) ηνπ 2005 
45(Η) ηνπ 2006 

88(Η) ηνπ 2007. 

«ηέθλα» ζεκαίλεη ηα λφκηκα ή λνκηκνπνηεζέληα ή εμψγακα ή αλαγλσξηζζέληα ή επηγελφκελα ή 
πηνζεηεζέληα ή θπζηθά ηέθλα ηεο ζπδχγνπ εθφζνλ δελ ππεξβαίλνπλ ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπο ή ην εηθνζηφ πέκπην εάλ θνηηνχλ ζε ζρνιή, θνιιέγην, παλεπηζηήκην ή άιιν 
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ή εμαζθνχληαη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν  ζε νπνηνδήπνηε επηηήδεπκα, 
επάγγεικα ή ηέρλε θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ απαηηνχλ απφ απηά λα αθηεξψλνπλ ζηελ θνίηεζε ή 
εμάζθεζε ηνπο ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ ηνπο ή βξίζθνληαη ζε ελεξγφ ππεξεζία ζηελ Δζληθή Φξνπξά 
δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο Δζληθήο Φξνπξάο Νφκνπ ηνπ 1964, θαη πεξηιακβάλεη θαη ηα επηγελφκελα 
ηέθλα. 
 

 «ηηκαξηζκηθφ επίδνκα» ζεκαίλεη ην ηηκαξηζκηθφ επίδνκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπληάμηκεο 
απνιαβέο. 
 
«ππάιιεινο» ζεκαίλεη θάζε πξφζσπν πνπ εξγνδνηείηαη απφ ην Γήκν, αιιά δελ πεξηιακβάλεη 
νπνηνδήπνηε εξγνδνηνχκελν απφ ην Γήκν εθηάθησο ή κεξηθψο ή δηνξηδφκελν κε ζχκβαζε ή 
εξγάηε ή ηερληθφ εξγάηε ή κέινο ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο

. 
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 «ππεξεζία» ζεκαίλεη ππεξεζία ππαιιήινπ ζην Γήκν είηε πξηλ είηε κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαζψο θαη ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν ππάιιεινο 
ιακβάλεη κηζζφ γηα εθηέιεζε θαζεθφλησλ ζε ζέζε ζην Γήκν κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ 
εγθαηαιείπεη ηε ζέζε απηή,  κε ηελ αθαίξεζε νπνηαζδήπνηε πεξηφδνπ απνπζίαο κε άδεηα ρσξίο 
απνιαβέο, πεξηιακβάλεη δε θαη ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε θαη ζπλερηδφκελε ππεξεζία ζην νηθείν 
πκβνχιην Βειηηψζεσο, ην νπνίν πξνυπήξρε ηνπ Γήκνπ, ή ζηελ νηθεία Κεληξηθή Τπεξεζία ησλ 
πκβνπιίσλ Βειηηψζεσο ηεο Δπαξρίαο απφ ηελ νπνία ν ππάιιεινο έρεη κεηαθεξζεί ζην Γήκν θαη 
επίζεο πεξηιακβάλεη θαη ππεξεζία ζηελ Γεκφζηα Τπεξεζία ή ζε άιιν Οξγαληζκφ· 

  
 «ππεξεζία κε εηζθνξέο» ζεκαίλεη ππεξεζία κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία γηα ηελ νπνία 

θαηαβιήζεθαλ πεξηνδηθέο εηζθνξέο, φπσο πξνλνείηαη ζηνλ Καλνληζκφ 26, ή ππεξεζία γηα ηελ 
νπνία θαηαβιήζεθαλ αξρηθέο εηζθνξέο ή έγηλε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαβνιή ηειηθψλ εηζθνξψλ κε 
αθαηξέζεηο απφ ην εθάπαμ επί ηεο ζπληάμεσο θηινδψξεκα, φπσο πξνλνείηαη ζηνλ Καλνληζκφ 27

.
 

  
 «ππεξεζία ρσξίο εηζθνξέο» ζεκαίλεη ππεξεζία γηα ηελ νπνία αξρηθέο ή ηειηθέο εηζθνξέο, φπσο 

νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 27, δελ θαηαβάιινληαη
.
 

 «Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ· 
  
 «σθέιεκα» ή «σθειήκαηα» ζεκαίλεη ζχληαμε ή ζχληαμε θαη εθάπαμ πνζφ ή θηινδψξεκα. 
  
 ΜΔΡΟ ΗΗ – ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
  
Ίδξπζε 
Σακείνπ  
πληάμεσλ θαη 
Φηινδσξεκάησλ. 

3.  Ηδξχεηαη ηακείν, θαινχκελν «Σακείν πληάμεσλ θαη Φηινδσξεκάησλ Γήκνπ Λεπθσζίαο», γηα 
ηελ ρνξήγεζε ζπληάμεσλ θαη θηινδσξεκάησλ ή άιισλ σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο κε βάζε ηνπο 
παξφληεο Καλνληζκνχο. 

  
Έδξα ηνπ ηακείνπ. 4.  Ζ έδξα ηνπ Σακείνπ είλαη ζηελ Λεπθσζία. 
  
θνπνί Σακείνπ. 5.  θνπνί ηνπ Σακείνπ είλαη: 

 
(1)  Να παξέρεη ζπληάμεηο θαη σθειήκαηα ή άιια βνεζήκαηα ζηα κέιε ηνπ Σακείνπ ζε πεξίπησζε 
αθππεξέηεζεο, κφληκεο αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία, ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο, ή δηάιπζεο ηνπ 
Σακείνπ ή ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ή λφκηκνπο θιεξνλφκνπο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κέινπο, 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 

  
 (2) Να δέρεηαη εηζθνξέο, δσξεέο, ζπλδξνκέο, θηινδσξήκαηα, θιεξνδνηήκαηα θαη άιιεο θαηαζέζεηο 

γηα ζθνπνχο ηνπ Σακείνπ· 
  
 (3) Να δηεμάγεη νηθνλνκηθέο ή άιιεο πξάμεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνλννπκέλσλ ζθνπψλ θαη 

θαλνληζκψλ ηνπ Σακείνπ. 
  
      Μέιε. 
 

113 (Η) ηνπ 2011. 

6.-(1) Μέινο ηνπ Σακείνπ ζα είλαη θάζε κφληκνο θαη ζπληάμηκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ αλεμαξηήησο 
θχινπ ν νπνίνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, θαη δελ πεξηιακβάλεη 
λενεηζεξρφκελνλ ππάιιεινλ, απφ ηελ 1

ελ
 Οθησβξίνπ 2011, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί 

πληαμηνδνηηθψλ Χθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ 
Γεκφζηνπ Σνκέα Πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο 
Δθαξκνγήο) Νφκν ηνπ 2011.  

  
 Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ έλα κέινο ηνπ Σακείνπ απνιπζεί απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη 

εληφο δηαζηήκαηνο 6 κελψλ απφ ηελ απφιπζε ηνπ επαλαπξνζιεθζεί, γίλεηαη ακέζσο κέινο ηνπ 
Σακείνπ. 

  
 (2) Μέινο παχεη λα είλαη κέινο ηνπ Σακείνπ απφ ηελ εκέξα πνπ ηεξκαηίδεηαη ε ππεξεζία ηνπ ζηνλ 

Γήκν είηε θαηφπηλ απφιπζεο ηνπ απφ ηνλ Γήκν είηε θαηφπηλ νηθεηνζεινχο παξαίηεζήο ηνπ απφ ηνλ 
Γήκν, είηε θαηφπηλ αθππεξέηεζήο ηνπ απφ ηνλ Γήκν.  
 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ζηνηρεηνζεηείηαη ή πξφθεηηαη λα ζηνηρεηνζεηεζεί δηθαίσκα γηα 
ζπληαμηνδνηηθφ σθέιεκα ηφηε εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ ηακείνπ αλεμάξηεηα 
αλ έρνπλ ηεξκαηηζζεί νη ππεξεζίεο ηνπ ζην Γήκν θαζ΄νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

  
  (3) Καλέλα κέινο δελ δηθαηνχηαη λα απνρσξήζεη απφ ην Σακείν εθφζνλ βξίζθεηαη ζηελ ππεξεζία 

ηνπ Γήκνπ. 
  
 
Γηαρεηξηζηηθή 
Δπηηξνπή. 

7.-(1) Σν Σακείν ζα δηνηθεί 9κειήο Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ 7 κέιε πνπ 
ζα νξίδνληαη απφ ηνλ Γήκν θαη 2 κέιε πνπ ζα εθιέγνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ 
Σακείνπ.  Ο Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο θαη ν Σακίαο ζα πξνέξρνληαη απφ ηα κέιε πνπ νξίδεη ν 
Γήκνο θαη νη νπνίνη ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο. 
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(2)  ια ηα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη λα είλαη έληηκα πξφζσπα θαη ζα πξέπεη 
λα επηθνπξνχληαη απφ πξνζιεθζέληεο ζπκβνχινπο κε ηα θαηάιιεια επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη 
εκπεηξία, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζε νδεγίεο πνπ εθδίδεη ν Έθνξνο Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ 
πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα απαξαίηεηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη 
εκπεηξία δελ θαιχπηνληαη απφ θαλέλα κέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ή θαιχπηνληαη κφλν ελ 
κέξεη απφ έλα ή θαη πεξηζζφηεξα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (2), έληηκν πξφζσπν ζεσξείηαη ην πξφζσπν, ην νπνίν 
ζέβεηαη ηα φξηα ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη ηεο λνκηκφηεηαο θαη δελ ζπκκεηείρε ζε 
ππνζέζεηο ή εθθξεκνχζεο ππνζέζεηο πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν δηνηθεηηθνχ ή πεηζαξρηθνχ 
ειέγρνπ ή επηβνιή δηνηθεηηθψλ ή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ απφ πξνεγνχκελνπο εξγνδφηεο ή 
επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ζπιιφγνπο ζηελ Κχπξν ή ην εμσηεξηθφ γηα ζνβαξέο δηνηθεηηθέο ή 
πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ ζε απηψλ αλαηηζεκέλσλ θαζεθφλησλ ή γηα 
παξαβάζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ ή ηνπ θψδηθα 
δενληνινγίαο θαη επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο 
νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 18 ηεο ρεηηθήο Ννκνζεζίαο. 

  
 (4)  Γηθαίσκα ππνςεθηφηεηαο ζηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή έρεη θάζε κέινο ηνπ Σακείνπ.  

(5) Έλα κέινο γηα λα ζεσξείηαη ππνςήθην γηα εθινγή πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη ζηελ πλέιεπζε, λα 
ππνδεηρζεί απφ άιιν παξεπξηζθφκελν κέινο θαη λα ππνζηεξηρζεί απφ ηξίην κέινο πνπ επίζεο 
παξεπξίζθεηαη ζηελ πλέιεπζε. 
 
(6) Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη απφ ηα κέιε πνπ ζα εθιεγνχλ ηφηε ε εθινγή γίλεηαη κε 
κπζηηθή ςεθνθνξία.  ε ηέηνηα πεξίπησζε εθιέγεηαη Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ε νπνία βνεζά ηνλ 
Πξφεδξν ζηελ δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ θαη ζηελ δηαινγή ησλ ςήθσλ. 

  
 (7) Σεξείηαη απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή Μεηξψν Μειψλ ηνπ Σακείνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 
     (α) ην νλνκαηεπψλπκν θάζε κέινπο. 
   (β) ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ, 
   (γ) ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ, 
   (δ) ηηο εκεξνκελίεο εηζδνρήο θαη απνρψξεζεο ηνπ, 
    (ε) ηνλ αξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ, θαη 
  (ζη) ηελ δηεχζπλζε δηακνλήο ηνπ θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θαζνξίδεηαη βάζεη 

Καλνληζκψλ πνπ εθδίδεη ν Έθνξνο Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ 
Παξνρψλ. 

  
 (8) Σν Σακείν δηαηεξεί ινγαξηαζκφ ζε ηξάπεδα ή ζε ηακηεπηήξην ζην φλνκα ηνπ. 
  
 (9) Γηθαίσκα ππνγξαθήο γηα πιεξσκή νπνηνπδήπνηε πνζνχ απφ ην Σακείν ή γηα δέζκεπζε ηνπ, 

ζα έρνπλ απφ θνηλνχ ν Πξφεδξνο κε ηνλ Γξακκαηέα. 
  
 (10)  Καλέλα ρξεκαηηθφ πνζφ δχλαηαη λα απνζπξζεί απφ ην Σακείν παξά κφλν απνθιεηζηηθά γηα 

ηνπο ζθνπνχο πνπ πξνλννχληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο 
Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο. 

  
 (11) Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ επηκειείηαη ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Σακείνπ θαη 

αληηπξνζσπεχεη απηφ δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο.  
  
 (12) Γηθαηνπξαμία ε νπνία επηρεηξείηαη απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο εμνπζίαο ηεο δεζκεχεη ην Σακείν. 
  
 (13) Σν Σακείν επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ πνπ ην αληηπξνζσπεχνπλ, 

εθφζνλ ε πξάμε  ή ε παξάιεηςε έιαβε ρψξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλαηηζεκέλσλ ζε απηά 
θαζεθφλησλ θαη ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε απνδεκίσζεο.  Δπζχλεηαη πξνζσπηθά θαη ην ππαίηην 
πξφζσπν.   

  
Θεηεία 
Γηαρεηξηζηηθήο 
Δπηηξνπήο. 

8.-(1) Ζ ζεηεία ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ζα είλαη 5εηήο θαη ε εθινγή πξνο αλάδεημε ησλ λέσλ 
κειψλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο, ησλ εθιεγνκέλσλ απφ ηα κέιε ηνπ Σακείνπ ζα γίλεηαη εληφο 
ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ πνπ έπεηαη ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηεο: 

  
 Ννείηαη φηη, ε ζεηεία ηεο πξψηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ 

παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη ηνλ θαηαξηηζκφ απηήο ζε ζψκα.  Ζ ιήμε δε ηεο ζεηείαο ηεο επέξρεηαη 
εληφο ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ πνπ έπεηαη ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ ππεξεηνχληνο Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 
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(2)  Σα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ε ζεηεία ηνπο ιήγεη δηθαηνχληαη λα επαλεθιεγνχλ.   
  
 (3) Ο Πξφεδξνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηα κέιε πνπ νξίδνληαη απφ 

ηνλ Γήκν κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί νπνηεδήπνηε ν Γήκνο ζειήζεη ηνχην ή λα επαλαδηνξηζηεί. 
  
 (4) ε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο ζηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή πνπ θαηέρεηαη απφ πξφζσπν 

εθιεγκέλν απφ ηα κέιε ηνπ Σακείνπ, ζα γίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθή εθινγή απφ ηα κέιε ηνπ Σακείνπ 
κε ζεηεία κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ απνρσξνχληνο κέινπο. 

  
πλεδξηάζεηο 
Γηαρεηξηζηηθήο 
Δπηηξνπήο. 

9.-(1) Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη  θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γξακκαηέα 
θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Πξνέδξνπ ή κεηά απφ αίηεκα δχν κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, ηφζν ζπρλά φζν 
είλαη αλαγθαίν γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο. 
 
Ννείηαη φηη, ζα θαινχληαη θαη ζα ιακβάλνπλ ρψξα ηνπιάρηζηνλ δχν ζπλεδξίεο ην ρξφλν κεηαμχ 
δηαζηήκαηνο φρη ιηγφηεξν ησλ 6 κελψλ.   

  
 (2) Οη απνθάζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ζα είλαη έγθπξεο φηαλ θαηά ηελ ζπλεδξία πνπ 

ιήθζεθαλ νη απνθάζεηο παξεπξίζθνληαλ ηνπιάρηζηνλ 6 κέιε απηήο θαη ιήθζεθαλ θαηά 
πιεηνςεθία.  ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν Πξφεδξνο έρεη ηελ ληθψζα ςήθν. 

  
 (3) Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ζα αζρνιείηαη κε φιεο ηηο ππνζέζεηο ηνπ Σακείνπ θαη ζα είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλε λα πιεξψλεη απφ ην Σακείν φια ηα έμνδα δηαρείξηζεο θαη λα δηελεξγεί φιεο ηηο 
πιεξσκέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ Σακείνπ θαη επηπιένλ ζα κεξηκλά ψζηε: 

 
(α) λα θαηαηίζεληαη φια ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζην Σακείν ζε ινγαξηαζκνχο 

πξνζεζκίαο ή ηξερνχκελνπο, ζε νπνηαδήπνηε Δκπνξηθή Σξάπεδα, Σξαπεδηθφ Ίδξπκα ή 
πλεξγαηηθφ Σακηεπηήξην επ΄νλφκαηη ηνπ Σακείνπ· 

 
(β) λα επελδχνληαη ηα ρξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία δελ είλαη αλαγθαία γηα ηξέρνπζαο θχζεο 

πιεξσκέο, ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο, ζε ρξεφγξαθα, νκφινγα  ή άιιεο 
Κπβεξλεηηθέο ή Σξαπεδηθέο αμίεο, ή θαη άιισο πσο φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο  πνπ ζεσξεί δίθαηνπο θαη πξέπνληεο, κε βάζε ηε Γήισζε Αξρψλ 
Δπελδπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Σακείνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ζρεηηθή 
Ννκνζεζία θαη Καλνληζκνχο: 

 
 Ννείηαη φηη, πξνο ηνλ ζθνπφ ηνχην ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα ζπκβνπιεχεηαη 

ζπκβνχινπο επελδχζεσλ αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη αμίαο έλαληη ακνηβήο· 
 
(γ) λα κελ πξνβαίλεη ζε ππνζήθεπζε, επηβάξπλζε, δέζκεπζε, ή δηθαίσκα επίζρεζεο 

αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε πεξηνπζία ηνπ Σακείνπ· 
 
(δ) λα ηεξνχληαη πιήξεηο θαη αθξηβείο ινγαξηαζκνί ηνπ Σακείνπ θαη φισλ ησλ εηζπξάμεσλ ζε 

ζρέζε κε απηφ· 
 
(ε) λα εηνηκάδνληαη εηήζηνη ινγαξηαζκνί ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ λα 

εθζέηνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Σακείνπ, νη νπνίνη θαηαξηίδνληαη κέρξη ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο· 

 
(ζη) Να δηνξίδνληαη αλεμάξηεηνη εγθεθξηκέλνη ειεγθηέο πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεληθνχ Διεγθηή 

ηεο Γεκνθξαηίαο, νη νπνίνη λα αζθνχλ έιεγρν  επί φισλ ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Σακείνπ θαη 
λα ζπληάζζνπλ πιήξε έθζεζε γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Σακείνπ ζε ζρέζε κε θάζε 
έηνο. 

 
(ε) λα αλαηίζεηαη ζε εγθεθξηκέλν αλαινγηζηή αλά ηξηεηία ε εθπφλεζε αλαινγηζηηθήο εθηίκεζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Σακείνπ ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ κειινληηθψλ 
σθειεκάησλ ησλ ππαιιήισλ ή ζε ζρέζε κε απηνχο . 

  
  (4) ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ πξνεδξεχεη ν Αληηπξφεδξνο θαη απηνχ 

απφληνο ή θσιπνκέλνπ, πξνεδξεχεη ην νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ απηή 
απνθαζίδεη θαη ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηα κέιε πνπ έρεη νξίζεη ν Γήκνο. 

  
  (5) Οη απνθάζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ εγείξεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε ζπλεδξίαζε ηεο ιακβάλεηαη κε απιή πιεηνςεθία θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν 
Πξφεδξνο έρεη δεχηεξε ή ληθψζα ςήθν. 

 
(6) ηαλ κέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο παξαιείςεη λα παξεπξίζθεηαη ζε ηξείο θαηά ζπλέρεηα 
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο αδηθαηνιφγεηα, απηφ ην κέινο κε απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 
κειψλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο, παχεη απφ κέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ν 
Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο ή ν Γξακκαηέαο θαιεί ηελ ελδηαθεξφκελε πιεπξά λα ππνδείμεη λέν 
Μέινο.   
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 (7) Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηεξεί βηβιίν πξαθηηθψλ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη πιήξσο θαη 

επαθξηβψο νη απνθάζεηο ηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ δηνξηζκφ αμησκαηνχρσλ ή ππαιιήισλ θαη ηνπ 
ειεγθηή ηνπ Σακείνπ, ηνπ Αλαινγηζηή θαη άιισλ αλαγθαίσλ ζπκβνχισλ, ηελ πιεξσκή ή είζπξαμε 
ρξεκάησλ, ηελ απφθηεζε ή δηάζεζε πεξηνπζίαο, ηελ επέλδπζε ρξεκάησλ θαη γεληθά θάζε πξάμε ή 
ελέξγεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ. 

  
Λνηπνί θαλφλεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Σακείνπ. 

10.-(1) Σν Σακείν εθαξκφδεη ηνπο ζεζπηζκέλνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ 
ζρεδίσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη ελεκεξψλεη επαξθψο ηα κέιε ηνπ γηα ηνπο θαλφλεο απηνχο.  
 
(2) ια ηα ηερληθά απνζεκαηηθά ππνινγίδνληαη θαη πηζηνπνηνχληαη απφ αλαινγηζηή ή, απφ άιιν 
πξφζσπν πνπ θαηέρεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη πνπ ν Έθνξνο Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ 
πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ θξίλεη σο θαηάιιειν, ζηε βάζε αλαινγηζηηθψλ κεζφδσλ 
αλαγλσξηζκέλσλ απφ απηή.  
 
(3) Σα κέιε πιεξνθνξνχληαη επαξθψο ζε φηη αθνξά ηνπο φξνπο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζρεδίνπ θαη 
ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά: 

   
  (α)  ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζπληαμηνδνηηθφ 

ζρέδην,  
   
  (β)  ζηνπο νηθνλνκηθνχο, ηερληθνχο θαη άιινπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

ζπληαμηνδνηηθφ ζρέδην θαη  
   
  (γ)  ζηε θχζε θαη ηελ θαηαλνκή απηψλ ησλ θηλδχλσλ. 
   
 (4) ηαλ ζπληξέρεη αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ, ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ θαη ησλ 

δηθαηνχρσλ ηνπ, ην Σακείν κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ζηνλ Έθνξν Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ 
πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ γηα ηελ έγθξηζε ηεο αλάζεζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ, νιηθά ή κεξηθά ζε 
πξφζσπα ηα νπνία ζα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.  
 
(5) ε πεξίπησζε δηαζπλνξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ ζα εγθξίλνληαη 
πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ Έθνξν Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ. 

  
Σήξεζε Βηβιίσλ. 11.-(1) Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ ηεξεί ή θξνληίδεη φπσο ηεξνχληαη: 

 
(2) βηβιία πξαθηηθψλ ζηα νπνία ζα θαηαγξάθνληαη ηα πξαθηηθά θαη νη απνθάζεηο ηεο θαη νη 
απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο ησλ κειψλ,  
 
(3) ην Μεηξψν ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ,  
 
(4) θαλνληθά ινγηζηηθά βηβιία ηα νπνία δείρλνπλ ζαθή εηθφλα ησλ δηθαηνπξαμηψλ θαη δνζνιεςηψλ 
σο θαη απνδεηθηηθά ησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ηνπ Σακείνπ ηα νπνία ελ πάζε πεξηπηψζεη ζα 
πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα,  
 
(5) νπνηαδήπνηε άιια βηβιία θαη ινγαξηαζκνί πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο 
ή/θαη φπσο ήζειε θαζνξηζζεί λνκνζεηηθά ή/θαη κε νδεγίεο ηνπ Δθφξνπ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ 
πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ ή/θαη πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 
Σακείνπ.  

  
Γεληθέο  
πλειεχζεηο. 

12.-(1) Οη Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ δχλαληαη λα είλαη Σαθηηθέο Γεληθέο 
πλειεχζεηο ή Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο. 

  
 (2) Οη Σαθηηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο ζα γίλνληαη κία θνξά ην ρξφλν εληφο ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ θαη ζε απηέο ζα εθιέγεηαη ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαη ζα δηνξίδνληαη νη Διεγθηέο.  Ζ 
εθινγή ηεο Γηαρεηξηζηήο Δπηηξνπήο ζα γίλεηαη αλά πεληαεηία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ 
θαλνληζκψλ 7 θαη 8. 

 
(3) Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο θαινχληαη νπνηεδήπνηε ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή 

ζεσξήζεη απηφ εχινγν ή φηαλ ην 50% ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ δεηήζεη απηφ εγγξάθσο απφ ηε 
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, αλαγξάθνληαο ζηελ αίηεζή ηνπο ην ζθνπφ θαη ηα ζέκαηα ηεο Έθηαθηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο. 

(4)  Γίδεηαη πξνεηδνπνίεζε 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζηα Μέιε ηνπ Σακείνπ θαζψο θαη 
ζηνλ Γήκν πξνηνχ θιεζεί Γεληθή πλέιεπζε θαη ζε απηήλ λα θαζνξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο 
ηεο πλέιεπζεο θαη ηα ζέκαηα ηεο ζπδήηεζεο πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηε πλέιεπζε. 

(5)  ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαλέλα ζέκα δελ ζπδεηείηαη εθηφο εάλ ππάξρεη απαξηία θαηά ηελ 
έλαξμε ηεο πλέιεπζεο.  Γηα λα ππάξμεη απαξηία απαηηείηαη ην 75% ζπλ έλα ησλ κειψλ ηνπ 
Σακείνπ θαη ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο ή ν αληηθαηαζηάηεο ηνπο, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη απφ 
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ηνλ Πξφεδξν θαη ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηα κέιε πνπ δηνξίδεη ν Γήκνο γηα λα είλαη παξψλ ζηε 
πλέιεπζε. 

(6)  Αλ κέζα ζε κηζή (1/2) ψξα απφ ηελ νξηζζείζα ψξα γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε δελ έρεη 
επηηεπρζεί απαξηία, ε ζπλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα ηελ επφκελε εβδνκάδα ηελ ίδηα κέξα θαη ψξα, 
θαη νπνηνζδήπνηε αξηζκφο κειψλ είλαη παξψλ ζα απνηειεί απαξηία, κε ηνλ Πξφεδξν, ή ηνλ 
Αληηπξφεδξν ή ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπο ν νπνίνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ν νπνίνο 
πξνέξρεηαη απφ ηα κέιε πνπ δηνξίδεη ν Γήκνο γηα λα είλαη παξφληα: 

  
        Ννείηαη φηη, ε Γεληθή πλέιεπζε δελ αλαβάιιεηαη γηα ηελ εξρφκελε εβδνκάδα αιιά ζεσξείηαη 

δηαιπζείζα αλ ζπγθιεζεί θαηά παξάθιεζε ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ:  
 
       Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, αλ ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλεθιήζε απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή γηα 
επείγνληα ζέκαηα, θαη ην γεγνλφο απηφ αλαγξαθφηαλ ζηελ πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε ηεο 
πλέιεπζεο, ηφηε, ζε κηζή (1/2)  ψξα νπνηνζδήπνηε αξηζκφο ησλ κειψλ είλαη παξψλ, ζα απνηειεί 
απαξηία, κε ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Αληηπξφεδξν ή ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπο ν νπνίνο θαζνξίδεηαη απφ 
ηνλ Πξφεδξν θαη ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηα κέιε πνπ δηνξίδεη ν Γήκνο γηα λα είλαη παξφληα. 
 
     (7)  Άλεπ επεξεαζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 6 θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαλνληζκψλ 18 θαη 
23 δελ ιακβάλεηαη θακία απφθαζε εθηφο θαη εάλ θαηά ηελ ςεθνθνξία ππάξρεη πιεηνςεθία ηνπ 
50% ζπλ 1 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ. 
 
     (8) Κάζε κέινο ηνπ Σακείνπ, έρεη δηθαίσκα κηαο κφλν ςήθνπ θαη πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη 
απηνπξνζψπσο. 

     (9) Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηεξεί βηβιίν πξαθηηθψλ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη πιήξσο  θαη 
επαθξηβψο γηα θάζε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ: 

  
 (α) ν αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ παξεπξέζεθαλ, 

(β) ν ηξφπνο ςεθνθνξίαο θαη ην απνηέιεζκα απηήο, 

(γ) ν ηξφπνο εθινγήο θαη ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο εθάζηνηε  εθιεγφκελεο Γηαρεηξηζηηθήο 
Δπηηξνπήο, 

(δ) νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ  παξφλησλ Καλνληζκψλ, 

(ε) θαη γεληθά φιεο νη εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
  
Σήξεζε  
Λνγαξηαζκψλ. 

13.-(1) Σεξνχληαη νη απαηηνχκελνη ινγαξηαζκνί θαη άιια ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ, ζηνλ ηφπν φπνπ 
βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Σακείνπ, απφ ηνλ  Σακία θαη θιείλνληαη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ θάζε 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 
 

 
 
 
 

     (2)  Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ ηεξεί αηνκηθφ ινγαξηαζκφ γηα θάζε κέινο ηνπ 
Σακείνπ πνπ παξνπζηάδεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ ινγαξηαζκνχ, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηνλ 
αξηζκφ ηαπηφηεηαο ηνπ κέινπο θαη ην εθάζηνηε πνζνζηφ εηζθνξάο ηνπ κέινπο.   

Δπελδχζεηο 
Κεθαιαίσλ. 
 

 

14.-(1) Σα ρξήκαηα ηνπ Σακείνπ επελδχνληαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηεο ρεηηθήο Ννκνζεζίαο θαη ηηο επηηαγέο ηεο ζπλεηήο δηαρείξηζεο θαη ηδηαίηεξα ζχκθσλα 
κε ηνπο πην θάησ θαλφλεο:  

  (α)  Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ επελδχνληαη κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε 
ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ θαη ησλ δηθαηνχρσλ: 

  Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πηζαλήο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ην Σακείν ή ν θνξέαο πνπ 
ρεηξίδεηαη ην ραξηνθπιάθην ηνπ εμαζθαιίδεη φηη ε επέλδπζε γίλεηαη απνθιεηζηηθά πξνο ην 
ζπκθέξνλ ησλ κειψλ θαη ησλ δηθαηνχρσλ· 

  (β)  Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ επελδχνληαη θαηά ηξφπν, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
αζθάιεηα, πνηφηεηα, ξεπζηφηεηα θαη θεξδνθνξία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζην ζχλνιν ηνπ: 

  Ννείηαη φηη, ην ελεξγεηηθφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ηερληθψλ απνζεκαηηθψλ 
επελδχεηαη θαηά ηξφπν πξνζηδηάδνληα ζηε θχζε θαη ηε δηάξθεηα ησλ πξνζδνθψκελσλ 
ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ· 

  (γ)  ην ελεξγεηηθφ επελδχεηαη πξσηίζησο ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο, ελψ ην ηκήκα πνπ 
επελδχεηαη ζε ζηνηρεία κε εηζεγκέλα πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, παξακέλεη ζε θάζε πεξίπησζε, ζε ζπλεηά επίπεδα·  

  (δ)   Ζ επέλδπζε ζε παξάγσγα κέζα είλαη δπλαηή φηαλ ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ησλ 
επελδπηηθψλ θηλδχλσλ ή δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ: 

   (i)     Ζ εθηίκεζε ησλ παξαγψγσλ γίλεηαη κε ζχλεζε, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ 
αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ ηα παξάγσγα πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ απνηίκεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Σακείνπ. 
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(ii)    Σν Σακείν απνθεχγεη ηελ ππεξβνιηθή έθζεζε ζηνπο θηλδχλνπο ηνπ ελφο θαη 
κνλαδηθνχ αληηζπκβαιινκέλνπ, θαζψο θαη άιισλ πξάμεσλ, κε αληηθείκελν 
παξάγσγα κέζα.  

  (ε)   Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη δηαθνξνπνηεκέλα φπσο αξκφδεη θαη θαηά ηξφπν, έηζη 
ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ππέξκεηξε εμάξηεζε απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ 
ζηνηρείν ηνπ ή θάπνην ζπγθεθξηκέλν εθδφηε ή φκηιν επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ε ζπζζψξεπζε 
θηλδχλσλ ζην ραξηνθπιάθην ζπλνιηθά: 

    
   (i) Οη επελδχζεηο ζε ζηνηρεία εθδνζέληα απφ ηνλ ίδην ηνλ εθδφηε ή απφ εθδφηεο νη 

νπνίνη αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν, δελ εθζέηνπλ ην Σακείν ζε ζπζζσξεπκέλνπο 
θηλδχλνπο.  

  (ζη)  Ζ επέλδπζε ζηνλ Γήκν δελ ππεξβαίλεη ην πέληε επί ηνηο εθαηφλ (5%) ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ.  

  
     (δ)  Οη απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (ε) δελ εθαξκφδνληαη ζε επελδχζεηο ζε 

θξαηηθά νκφινγα.   
  
      (2) Σν Σακείν δελ δηθαηνχηαη λα δαλείδεηαη ή λα ελεξγεί σο εγγπεηήο ππέξ ηξίησλ: 

 
Ννείηαη φηη δαλεηνιεπηηθέο πξάμεηο επηηξέπνληαη ζε απηφ φηαλ νη ελ ιφγσ πξάμεηο  δηελεξγνχληαη 
κε ζχλεζε θαη κφλν ζε πξνζσξηλή βάζε γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο. 
 
     (3)  Σν Σακείν δχλαηαη λα επελδχεη ζηηο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ επηιέγεη.  
     (4)  Σν Σακείν δχλαηαη λα επελδχεη κέρξη εβδνκήληα επί ηνηο εθαηφλ (70%) ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 
θαιχπηεη ηα ηερληθά απνζεκαηηθά ή ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, γηα ζπληαμηνδνηηθά ζρέδηα, ζηα 
νπνία ηα κέιε θέξνπλ ηνλ θίλδπλν επελδχζεσλ ζε κεηνρέο, δηαπξαγκαηεχζηκα αμηφγξαθα 
εμνκνηνχκελα πξνο κεηνρέο θαη ζε εηαηξηθά νκφινγα εηζεγκέλα πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε 
νξγαλσκέλεο αγνξέο θαζψο θαη λα απνθαζίδεη γηα ην κεξίδην ησλ ελ ιφγσ αμηφγξαθσλ ζην 
επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην. 
 
     (5)  Ο Έθνξνο Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ δχλαηαη λα επηβάιεη 
ρακειφηεξν φξην ζην Σακείν φηαλ απηφ θαηαβάιιεη ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο κε εγγχεζε 
καθξνπξφζεζκσλ επηηνθίσλ, ην νπνίν θέξεη ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν θαη ελεξγεί σο εγγπεηήο. 
 
     (6) Σν Σακείν δχλαηαη λα επελδχεη κέρξη ηξηάληα επί ηνηο εθαηφλ (30%) ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 
θαιχπηεη ηα ηερληθά απνζεκαηηθά ζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εθπεθξαζκέλα ζε λνκίζκαηα 
δηαθνξεηηθά απφ εθείλα, ζηα νπνία είλαη εθπεθξαζκέλεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ. 
 
     (7) Σν Σακείν δχλαηαη λα επελδχεη ζε επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα.  
 
     (8) Καλέλα δάλεην νπνηαζδήπνηε κνξθήο ρνξεγείηαη απφ ην Σακείν πξνο ηνλ Γήκν ν νπνίνο 
εηζθέξεη ζην Σακείν. 
 
     (9) Οη επελδχζεηο ηνπ Σακείνπ πξέπεη λα είλαη ειεχζεξεο απφ ππνζήθε, επηβάξπλζε, 
δέζκεπζε, ή δηθαίσκα επίζρεζεο. 

  
Γηαρεηξηζηήο θαη      
ζεκαηνθχιαθαο. 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.L. 375 ηεο 
31.12.1985  ζ. 3. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.L. 141 ηεο 
11.6.1993  ζ. 27. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Ο.J.L. 126 ηεο 
26.5.2000  ζ. 30. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.L. 345 ηεο 
19.12.2000  ζ. 1. 

15.-(1) Σν Σακείν δχλαηαη λα νξίδεη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, 
δηαρεηξηζηέο επελδχζεσλ εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιιν θξάηνο-κέινο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ αληίζηνηρε 
άδεηα επελδχζεσλ απφ λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο Οδεγίεο 
85/611/ΔΟΚ, 93/22/ΔΟΚ, 2000/12/ΔΚ θαη 2002/83/ΔΚ.  
 
 

  
 
 

     (2)  Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ, ην Σακείν κπνξεί λα δηνξίδεη 
ζεκαηνθχιαθεο πνπ εδξεχνπλ ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη πνπ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή άδεηα 
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Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.L. 141 ηεο 
11.6.1993  ζ. 27. 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Ο.J.L. 126 ηεο 
26.5.2000  ζ. 30. 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.L. 375 ηεο 
31.12.1985  ζ. 3. 

ζεκαηνθχιαθα απφ ην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηνπο πνπ πξνβιέπεηαη δπλάκεη 
λνκνζεζίαο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο Οδεγίεο 93/22/ΔΟΚ ή 
2000/12/ΔΚ νη νπνίνη έρνπλ άδεηα ζεκαηνθχιαθα θαηά ηα λνκνζεηήκαηα ηνπ θξάηνπο κέινπο 
θαηαγσγήο ηνπο πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ. 

  
Γηαζπλνξηαθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

16.-(1) Σν Σακείν έρεη δηθαίσκα λα δερζεί ρξεκαηνδφηεζε απφ επηρείξεζε άιινπ θξάηνπο κέινπο.  

  
      (2)  Σν Σακείν ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα δερζεί ρξεκαηνδφηεζε απφ ρξεκαηνδνηνχζα 

επηρείξεζε πνπ εδξεχεη ζε άιιν θξάηνο κέινο, ζα πξέπεη λα ιάβεη ηελ έγθξηζε απφ ηνλ Έθνξν 
Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ. 

  
  (α)  ηαλ ην Σακείν πξνηίζεηαη λα δερζεί ρξεκαηνδφηεζε απφ λέα ρξεκαηνδνηνχζα 

επηρείξεζε άιινπ θξάηνπο κέινπο, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Έθνξν Σακείσλ 
Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ ηελ πξφζεζε ηνπ απηή παξέρνληαο θαη ηηο 
αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

    
   (i) ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, 

(ii) ηελ επσλπκία ηεο ρξεκαηνδνηνχζαο επηρείξεζεο, 
(iii)  ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζα δηαρεηξηζζεί 

ην Σακείν γηα ινγαξηαζκφ ηεο ρξεκαηνδνηνχζαο επηρείξεζεο. 
   
  (β)  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Έθνξνο Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ 

Παξνρψλ δελ πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
εδάθην 2 ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο απνδνρήο ην Σακείν έρεη δηθαίσκα 
άζθεζεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

  
      (3) Μφιηο ην Σακείν ιάβεη απφ ηνλ Έθνξν Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ 

Παξνρψλ ηελ αλαθνίλσζε ζε ζρέζε  κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απηή έρεη ιάβεη απφ ηελ Αξκφδηα 
Αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, ή αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία δηαβίβαζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο απφ ηνλ Έθνξν Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ, ην Σακείν 
δχλαηαη λα αξρίζεη λα δηαρεηξίδεηαη ην ζπληαμηνδνηηθφ ζρέδην πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ επηρείξεζε 
ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληθή θαη εξγαηηθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο 
απηνχ ζρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο ζπληάμεηο θαη ηηο πξφλνηεο ηεο ρεηηθήο Ννκνζεζίαο. 

      (4) ηελ πεξίπησζε πνπ ην Σακείν ρξεκαηνδνηεζεί απφ επηρείξεζε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε 
ζε άιιν θξάηνο κέινο, ππφθεηηαη, ζηηο απαηηήζεηο παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ επηβάινπλ νη 
Αξκφδηεο Αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ζε Σακεία εγθαηεζηεκέλα ζην ελ ιφγσ θξάηνο 
κέινο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο ρεηηθήο Ννκνζεζίαο. 

  
Γέζκεπζε Μειψλ. 
 

17.  Κάζε κέινο ηνπ Σακείνπ κφιηο εγγξαθεί ιακβάλεη αληίγξαθν ησλ Καλνληζκψλ ηνπ Σακείνπ, 
θαη ππνγξάθεη αληίγξαθν απηψλ, ην νπνίν θαηέρεη ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή. 

  
Σξνπνπνηήζεηο 
Καλνληζκψλ. 

18.-(1) Οη παξφληεο Καλνληζκνί ηνπ Σακείνπ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ  θαη ε ηξνπνπνίεζε λα 
ηζρχεη θαη αλαδξνκηθά απφ ηελ ςήθηζε ηεο κεηά ηελ έγθξηζε θαη εγγξαθή ηεο ζην κεηξψν ηνπ 
Δθφξνπ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ, θαηφπηλ γξαπηήο αίηεζεο ηεο 
Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σακείνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηνλ Έθνξν Σακείσλ 
Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε 
απηή. Ζ ηξνπνπνίεζε γίλεηαη κεηά απφ απφθαζε Σαθηηθήο ή Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 
κειψλ ηνπ Σακείνπ.  Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο γηα λα είλαη έγθπξεο είλαη αλαγθαίν φπσο εγθξηζνχλ 
απφ ην 50% ζπλ έλα ηνπ ζπλφινπ ησλ Μειψλ ηνπ Σακείνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε.  

  
      (2) Ζ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ απαηηεί ηε ζχκθσλε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ. 
  
      (3) Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή γλσζηνπνηεί ζηνλ Έθνξν Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ 

πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ θάζε αιιαγή ζηα κέιε ηεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αιιαγή. 
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Δηήζηνη 
ινγαξηαζκνί θαη 
εηήζηεο εθζέζεηο 
ηνπ Σακείνπ. 

19.-(1)  Σν Σακείν θαηαξηίδεη εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη εηήζηεο εθζέζεηο. 

      (2)  Οη ινγαξηαζκνί θαη νη εθζέζεηο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαη αθξηβή 
εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Σακείνπ. Οη εηήζηνη ινγαξηαζκνί θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 
πεξηέρνληαη ζηηο εθζέζεηο ειέγρνληαη απφ ειεγθηή δηνξηδφκελν απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
Μειψλ ηνπ Σακείνπ. 

  
      (3) Ο ειεγθηήο δχλαηαη λα επηζεσξεί ηα βηβιία, έγγξαθα θαη ινγαξηαζκνχο ηνπ Σακείνπ θαη 

κπνξεί λα απαηηήζεη απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ή άιιν αμησκαηνχρν 
ηνπ Σακείνπ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ή επεμεγήζεσλ, ηηο νπνίεο ζεσξεί αλαγθαίεο γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο ηνπ. 

  
      (4) Ο ειεγθηήο εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη ηελ έθζεζε ηνπ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

πξνο ηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ε νπνία ηελ δεκνζηεχεη κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Σακείνπ κε 
ηξφπν ηνλ νπνίν ν Έθνξνο Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ ζεσξεί 
ηθαλνπνηεηηθφ.  

  
      (5)  Οη ινγαξηαζµνί ηνπ Σαµείνπ ππνγξάθνληαη απφ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ µέιε ηεο 

∆ηαρεηξηζηηθήο  Δπηηξνπήο,  µεηαμχ  ησλ  νπνίσλ θαη  έλα  (1)  ηνπιάρηζηνλ µέινο πνπ 
εθπξνζσπεί ηα µέιε ηνπ Σαµείνπ. 

  
Παξερφκελεο 
πιεξνθνξίεο ζηα 
Μέιε θαη ζηνπο 
δηθαηνχρνπο ηνπ 
Σακείνπ. 

20.-(1) Σα κέιε θαη νη δηθαηνχρνη ηνπ Σακείνπ, θαη, ή, νη εθπξφζσπνη ηνπο, ιακβάλνπλ:  
 
 

  (α)  θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπο, εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη εθζέζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην 
Σακείν είλαη ππεχζπλν  γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπληαμηνδνηηθά ζρέδηα, ιακβάλνπλ 
ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηελ έθζεζε γηα θάζε μερσξηζηφ ζρέδην· 

   
  (β)  νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε αιιαγέο ησλ θαλφλσλ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 

ζρεδίνπ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο· 
    
  (γ)  νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία πνπ θαζνξίδεηαη κε εθδηδφκελνπο θαλνληζκνχο θαη ή 

νδεγία ηνπ Δθφξνπ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ. 
   
      (2) Ζ γξαπηή δήισζε ησλ Αξρψλ πεξί επελδπηηθήο πνιηηηθήο πνπ θαηαξηίδεη ην Σακείν 

θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Σακείνπ, θαη, φπνπ είλαη εθαξκνζηέν, ζηνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπο θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο. 

  
      (3) Κάζε κέινο ιακβάλεη, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ, αλαιπηηθέο θαη νπζηαζηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε: 
  
  (α)  ην επηδησθφκελν επίπεδν ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, εθφζνλ απηφ εθαξκφδεηαη, 
   
  (β)  ην επίπεδν παξνρψλ, ζε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο, 
   
  (γ)  ηηο ιεπηνκέξεηεο κεηαθνξάο ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ζε άιιν Σακείν ζε 

πεξίπησζε ιήμεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο.  
  
      (4) Σα κέιε ιακβάλνπλ, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ ρξφλν, ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ Σακείνπ, θαζψο θαη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζε φηη αθνξά ζηελ 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Σακείνπ.  

  
      (5) Κάζε δηθαηνχρνο ιακβάλεη, θαηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε, ή φηαλ άιιεο παξνρέο θαζίζηαληαη 

πιεξσηέεο, ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο νθεηιφκελεο παξνρέο θαη ηηο αληίζηνηρεο επηινγέο 
γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

  
Γήισζε 
Δπελδπηηθήο 
Πνιηηηθήο. 

21.-(1) Σν Σακείν θαηαξηίδεη θαη επαλεμεηάδεη ηνπιάρηζηνλ αλά ηξηεηία, γξαπηή δήισζε  ησλ 
Αξρψλ πεξί επελδπηηθήο πνιηηηθήο: 

      Ννείηαη φηη, ε δήισζε αλαζεσξείηαη ακέζσο κεηά απφ νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή αιιαγή ηεο 
επελδπηηθήο πνιηηηθήο. 

  
      (2) Ζ πην πάλσ δήισζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ, κεηαμχ 

άιισλ, ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ, ηηο εθαξκνδφκελεο ηερληθέο δηαρείξηζεο 
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ηνπ θηλδχλνπ θαη ηε ζηξαηεγηθή θαηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, φζνλ αθνξά ζηε θχζε 
θαη ζηε δηάξθεηα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ζα πξέπεη λα 
ζπλάδεη κε ηηο εθάζηνηε νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (7) ηνπ άξζξνπ 32 ηεο 
ρεηηθήο Ννκνζεζίαο.  

  
Έγγξαθα 
Τπνβαιιφκελα 
ζηνλ Έθνξν 
Σακείσλ 
Δπαγγεικαηηθψλ 
πληαμηνδνηηθψλ 
Παξνρψλ. 

22. Σν Σακείν ππνβάιιεη ζηνλ Έθνξν Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ: 
 
 
 
 

  (α)  ηε δήισζε ησλ Αξρψλ πεξί επελδπηηθήο πνιηηηθήο,  
   
  (β)  εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ θαζνξίδεη ε ρεηηθή Ννκνζεζία, απφ ηε ιήμε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηελ εηήζηα έθζεζε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή, 

   
  (γ)  αλαινγηζηηθέο κειέηεο. 
  
Γηάιπζε. 23.-(1) Σν Σακείν δχλαηαη λα δηαιπζεί θαη λα εθθαζαξηζζεί. 
  
      (2) θαηφπηλ απφθαζεο πνπ ιήθζεθε κεηά απφ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ή Έθηαθηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ Σακείνπ θαηά ηελ νπνία είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ ην 75% ηνπ ζπλφινπ ησλ 
κειψλ ζπλ έλα, θαη ην πνζνζηφ ηνχην ησλ κειψλ έρεη ςεθίζεη ππέξ ηεο δηάιπζεο κε ηελ ζχκθσλε 
γλψκε ηνπ Γήκνπ. 

  
 
 
 

     (3) Απηνκάησο ην Σακείν δηαιχεηαη φηαλ ν Γήκνο παχεη λα πθίζηαηαη εθηφο εάλ ν Έθνξνο 
Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά.   

  
Δθθαζάξηζε 
Σακείνπ.  
 

24.-(1) Σν Σακείν απφ ηε δηάιπζε ηνπ ηειεί απηνδηθαίσο ζε εθθαζάξηζε κέρξη δε ηελ 
απνπεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο θαη γηα ηηο αλάγθεο απηήο ινγίδεηαη πθηζηάκελν. 
 
     (2) Ζ εθθαζάξηζε γίλεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ 
ππάξρεη Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, ν εθθαζαξηζηήο δηνξίδεηαη απφ ηνλ Έθνξν Σακείσλ 
Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ. 
 
     (3) Ο εθθαζαξηζηήο ππέρεη ζέζε δηνηθνχληνο ηνπ Σακείνπ ε δε εμνπζία ηνπ πεξηνξίδεηαη  ζηηο 
αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο. 

  
Τπνρξεψζεηο  

ηνπ Γήκνπ.  

25.-(1) Ο Γήκνο επηβαξχλεηαη θαη θαηαβάιιεη απφ ηηο πξνζφδνπο ηνπ επί κεληαίαο βάζεο, εηζθνξέο 
ζην Σακείν, σο πνζνζηφ επί ηνπ κηζζνχ θάζε ππαιιήινπ φπσο απηφ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηελ 
αλαινγηζηηθή κειέηε. 

  

 

113(Η) ηνπ 2011.  

 

     (2) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ νπνησλδήπνηε άιισλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ν Γήκνο, απφ ηελ 1
ελ

 
Οθησβξίνπ 2012, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί πληαμηνδνηηθψλ Χθειεκάησλ ησλ Κξαηηθψλ 
Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα Πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αξρψλ 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο) Νφκνπ ηνπ 2011, απνθφπηεη απφ ηηο κεληαίεο 
απνιαβέο θάζε κέινπο, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 3% (ηξία ηνηο εθαηφλ) επί ησλ εθάζηνηε 
κεληαίσλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ κέινπο, θαζψο θαη επί νπνησλδήπνηε ζπληάμηκσλ επηδνκάησλ, 
κέρξη ηελ ειηθίαλ αθππεξέηεζεο ηνπ κέινπο, αλεμάξηεηα ηνπ εάλ έρεη ζπκπιεξψζεη ηνπο 400 
(ηεηξαθφζηνπο) κήλεο ππεξεζίαο. Σν πνζφλ πνπ απνθφπηεηαη θαηαβάιιεηαη ζην Σακείνλ. 

      (3) Δάλ, ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα αλαινγηζηηθή κειέηε, φπσο ν αλαινγηζηήο πηζηνπνηεί ηελ 
χπαξμε ειιείκκαηνο ή πιενλάζκαηνο ζην Σακείν, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
Γήκνπ, κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηε ιήςε ηεο εθηίκεζεο θαη ηεο έθζεζεο, πξνβαίλεη ζε 
νπνηεζδήπνηε δηεπζεηήζεηο νη νπνίεο θαηά ηε γλψκε ηεο, είλαη ζθφπηκεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ειιείκκαηνο ή ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ πιενλάζκαηνο. 

  
      (4)  Αλ πηζηνπνηεζεί έιιεηκκα νη δηεπζεηήζεηο είλαη ηέηνηεο έηζη ψζηε φηη ν Γήκνο ζπλεηζθέξεη 

ζην Σακείν επηπξφζζεηα απφ ηηο ζπλεηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
θαλνληζκνχ 25(1), εηήζηεο ειιεηκκαηηθέο ζπλεηζθνξέο ηέηνηνπ πνζνχ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη φηη ζα 
θαιχπηεη ην έιιεηκκα ζε πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ην κέζν φξν ππεξεζίαο ησλ κειψλ ηνπ 
Σακείνπ.  

  
      (5) Αλ πηζηνπνηεζεί πιεφλαζκα, ηνχην δχλαηαη λα παξακείλεη ζην Σακείν. 
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Δηζθνξέο  Μειψλ. 26.-(1) Σα αθφινπζα πξφζσπα (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «εηζθνξείο») θαηαβάιινπλ 

εηζθνξέο κε βάζε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «πεξηνδηθέο 
εηζθνξέο») - 

  
  (α) Κάζε κέινο, ην νπνίν θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ήηαλ ζπληάμηκνο ππάιιεινο. 
   
  (β) Κάζε κέινο ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ (είηε θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία είηε χζηεξα 

απφ απηή), ην νπνίν θαζίζηαηαη ζπληάμηκνο ππάιιεινο ζ' νπνηνδήπνηε ρξφλν κεηά ηελ 
νξηζζείζα εκεξνκελία. 

  
      (2) Οη πεξηνδηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ θάζε κέινο κε βάζε ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ, απφ ηελ 1
ελ

 Οθησβξίνπ 2011 είλαη (2%) επί ησλ εθάζηνηε εηήζησλ ζπληάμηκσλ 
απνιαβψλ ηνπ.  Οη πεξηνδηθέο απηέο εηζθνξέο θαηαβάιινληαη ζην Σακείν: 

ζπληάμηκνο 
ππάιιεινο. 

 (α) ζε πεξίπησζε κέινπο ην νπνίν ππεξεηεί ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ 
νξηζζείζα εκεξνκελία, απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη κέρξηο φηνπ παχζεη λα είλαη 
ππάιιεινο,  

   
  (β) ζε πεξίπησζε κέινπο ην νπνίν γίλεηαη κέινο ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν κεηά ηελ 

νξηζζείζα εκεξνκελία, απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ζπληάμηκνο 
ππάιιεινο θαη κέρξηο φηνπ παχζεη λα είλαη ππάιιεινο. 

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

κέινπο θαηά πξνζέγγηζε ηνπ πιεζηέζηεξνπ πνιιαπιαζίνπ ηνπ ελφο ζελη. 
  
      (4) Αλ κέινο δηαηειεί κε άδεηα κε ειαηησκέλεο απνιαβέο ή δηαηειεί ζε δηαζεζηκφηεηα ή 

δηαηειεί κε άδεηα ρσξίο απνιαβέο ε νπνία ινγίδεηαη ζπληάμηκε ππεξεζία δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 
(6) ηνπ θαλνληζκνχ 37, απηφο εηζθέξεη θαηά ην πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ. Αλ Μέινο δηαηειεί κε άδεηα ρσξίο απνιαβέο, ε νπνία δε ινγίδεηαη 
ζπληάμηκε ππεξεζία δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ 37, απηφο δελ θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε εηζθνξά. 

  
      (5) Ζ ππνρξέσζε θαηαβνιήο πεξηνδηθψλ εηζθνξψλ δεκηνπξγείηαη εκεξήζηα θαη νη εηζθνξέο 

απηέο αθαηξνχληαη εθ ησλ πζηέξσλ θάζε κήλα απφ ηηο απνιαβέο ηνπ κέινπο. Αλ κέινο ζηε 
δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ άδεηαο ρσξίο απνιαβέο δελ θαηαβάιιεη ηηο εηζθνξέο ηνπ, ην πνζφ 
ησλ θαζπζηεξεκέλσλ εηζθνξψλ ηνπ αθαηξείηαη απφ ηηο απνιαβέο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ζ' 
απηφλ κεηά ηελ άδεηα απηή ζε δφζεηο πνπ ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή νξίδεη ζε θάζε πεξίπησζε. 

  
      (6) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (2), θαλέλα κέινο δελ είλαη ππνρξεσκέλν 

λα θαηαβάιεη πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξεο απφ ηεηξαθφζηεο κεληαίεο εηζθνξέο 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη νπνησλδήπνηε εηζθνξψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ή πνπ ζεσξνχληαη φηη 
θαηαβιήζεθαλ δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 27 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή ησλ θαηαξγεζέλησλ 
Καλνληζκψλ. 

  
Δηζθνξέο γηα 
πξνεγνχκελε 
ππεξεζία 
θαη ρξνληθή 
πεξίνδνο 
εθινγήο. 

27.-(1) Δάλ ην κέινο δελ έρεη ήδε αζθήζεη ην δηθαίσκα επηινγήο ηεο θαηαβνιήο πιεξσηέσλ 
εηζθνξψλ, θάζε εηζθνξέαο πνπ ππεξεηεί ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ νξηζζείζα 
εκεξνκελία θαη έρεη πξνεγνχκελε ζπληάμηκε ππεξεζία δχλαηαη, αλ ην επηζπκεί, λα αζθήζεη 
αλέθθιεηα δηθαίσκα επηινγήο φπσο θαηαβάιεη ηηο πιεξσηέεο εηζθνξέο γηα νπνηαδήπνηε ρξνληθή 
πεξίνδν ζπκπιεξσκέλσλ κελψλ ηέηνηαο πξνεγνχκελεο ππεξεζίαο. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε 
ζχληαμε γηα ηελ πξνεγνχκελε ππεξεζία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη ζην 
εδάθην (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ θαλνληζκνχ 67. 

  
      (2) Σν δηθαίσκα  επηινγήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) αζθείηαη κέζα ζε ρξνληθή 

πεξίνδν έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζχζηαζεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο κε έγγξαθν 
πνπ απεπζχλεηαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαη θαζνξίδεη ηε ρξνληθή πεξίνδν ππεξεζίαο γηα ηελ 
νπνία ν ππάιιεινο επηζπκεί λα θαηαβάιεη ηηο πιεξσηέεο εηζθνξέο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
επηζπκεί λα θαηαβάιεη ηηο εηζθνξέο απηέο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

59(Η) ηνπ 2010 
114(Η) ηνπ 2010 

126(Η) ηνπ 2010. 

      
(3) Οη εηζθνξέο γηα ππεξεζία πξηλ ηελ 6

ε
 Οθησβξίνπ 1980 είλαη ίζεο κε ην έλα θαη ηξία ηέηαξηα ηνηο 

εθαηφ (1.75%) ησλ εθάζηνηε ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ εηζθνξέα κε ηφθν ίζν πξνο ην εθάζηνηε 
βαζηθφ επηηφθην πνπ ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν ρξφλν πξνεγνχκελεο 
ππεξεζίαο θαη θαη' αλαινγία γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα πξνεγνχκελεο ππεξεζίαο γηα ηνπο 
νπνίνπο απηφο επηζπκεί λα θαηαβάιεη εηζθνξέο. 
 
(4)  Γηα πεξίνδν ππεξεζίαο κεηά ηελ 6ε Οθησβξίνπ 1980 θαη κέρξη ηελ  30

ε
 επηεκβξίνπ 2011 νη 

εηζθνξέο είλαη ίζεο κε ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ ελφο ηνηο εθαηφλ (0.75%) ησλ εηήζησλ ζπληάμηκσλ 
απνιαβψλ ηνπ εηζθνξέα κέρξη ην αλψηαην φξην ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ, θαη κε ην έλα θαη 
ηξία ηέηαξηα ηνηο εθαηφ (1.75%) ησλ εηήζησλ απνιαβψλ ηνπ πέξα απφ ην αλψηαην φξην ησλ 
αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ δπλάκεη ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ ηνπ 2010 θαη απφ ηελ  
1

ελ
 Οθησβξίνπ 2011 κε δχν ηνηο εθαηφλ (2%) ησλ εηήζησλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ. 
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      (5) Οη εηζθνξέο απηέο δχλαηαη λα θαηαβιεζνχλ σο εθάπαμ θαηά ην ρξφλν ηεο άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο επηινγήο (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «αξρηθή εηζθνξά») ή λα αθαηξεζνχλ απφ 
ην εθάπαμ επί ηεο ζπληάμεσο θηινδψξεκα θαηά ην ρξφλν ηεο αθππεξέηεζεο ή ηνπ ζαλάηνπ(πνπ 
ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ηειηθή εηζθνξά»). 
 
     (6) Αλ νπνηνζδήπνηε ππάιιεινο, ν νπνίνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ήηαλ ζπληάμηκνο ππάιιεινο, 
πεζάλεη κέζα ζε ρξνληθή πεξίνδν έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή ρσξίο λα  έρεη αζθήζεη 
δηθαίσκα επηινγήο δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1), ζεσξείηαη φηη άζθεζε ην δηθαίσκα απηφ γηα ην 
ζχλνιν ηεο πξνεγνχκελεο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ηνπ θαη νη θαηαβιεηέεο εηζθνξέο αθαηξνχληαη 
απφ ην θαηαβιεηέν εθάπαμ επί ζπληάμεσο θηινδψξεκα ζην λφκηκν δηθαηνχρν ηνπ δπλάκεη ηνπ 
Καλνληζκνχ 58. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (7) Κάζε ππάιιεινο ν νπνίνο έρεη πξνεγνχκελε ππεξεζία πνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί γηα 
ζθνπνχο ζχληαμεο θαη ν νπνίνο ζην κέιινλ γίλεηαη ζπληάμηκνο ππάιιεινο θαη επηζπκεί λα 
θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν ζπκπιεξσκέλσλ κελψλ ηέηνηαο 
πξνεγνχκελεο ππεξεζίαο δχλαηαη, κέζα ζε έλα κήλα αθφηνπ έγηλε ζπληάμηκνο ππάιιεινο ή κέζα 
ζε ηφζε πεξαηηέξσ ρξνληθή πεξίνδν φζε ην πκβνχιην επηηξέςεη ζε νπνηαδήπνηε εηδηθή 
πεξίπησζε, λα αζθήζεη αλέθθιεηα δηθαίσκα επηινγήο φπσο θαηαβάιεη ηηο θαζνξηζκέλεο εηζθνξέο 
γηα ηελ ππεξεζία απηή. ε ηέηνηα πεξίπησζε νη θαζνξηζκέλεο εηζθνξέο θαηαβάιινληαη κε ηνλ ίδην 
ηξφπν θαη θαηά ηνλ ίδην ρξφλν φπσο πξνλνείηαη ζηηο παξαγξαθνπο (3),(4) θαη (5)  θαη ε ζχληαμε 
γηα ηελ πξνεγνχκελε απηή ππεξεζία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη ζην 
εδάθην (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ θαλνληζκνχ 67. Ζ  επηινγή απηή γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (2). 

Δπηζηξνθή εηζθνξψλ. 28.-(1) Αλ εηζθνξέαο, ν νπνίνο θαηέβαιε πεξηνδηθέο εηζθνξέο πεζάλεη ή παχζεη λα είλαη 
ππάιιεινο θαη - 

  
  (α)  δελ είρε λπκθεπηεί θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο ππεξεζίαο ηνπ γηα ηελ νπνία 

θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο
.
 ή 

   
  (β) δε δηθαηνχηαη ζηε ρνξήγεζε ζχληαμεο δπλάκεη ηνπ Μέξνπο III, 
  
 ην ζχλνιν ησλ πεξηνδηθψλ εηζθνξψλ ηνπ θαη θάζε αξρηθή εηζθνξά πνπ θαηέβαιε επηζηξέθνληαη 

ζηνλ ίδην ή ζην λφκηκν δηθαηνχρν ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
  
      (2) Αλ ε/ν ζχδπγνο εηζθνξέα, ν νπνίνο θαηέβαιε πεξηνδηθέο εηζθνξέο πεζάλεη πξηλ απφ 

απηφλ (απηή) ή ν γάκνο ηνπο δηαιπζεί κε δηαδχγην θαη ν εηζθνξέαο πεζάλεη ζηελ ππεξεζία ή 
αθππεξεηήζεη, ρσξίο λα ζπλάςεη άιιν γάκν, νη πεξηνδηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ θαη θάζε 
αξρηθή εηζθνξά πνπ θαηαβιήζεθε επηζηξέθνληαη ζ' απηφλ ή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζην 
λφκηκν πξνζσπηθφ αληηπξφζσπφ ηνπ· 
 
    Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ αθππεξέηεζε ή ην ζάλαην εηζθνξέα ππάξρνπλ 
δηθαηνχρα ηέθλα, φπσο ν φξνο εξκελεχεηαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, νη εηζθνξέο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν δελ επηζηξέθνληαη. 
 
     (3) ηαλ γηα πξνεγνχκελε ππεξεζία εηζθνξέα ζα θαηαβαιιφηαλ ηειηθή εηζθνξά κε αθαίξεζε 
απφ ην εθάπαμ επί ηεο ζπληάμεσο θηινδψξεκα ιφγσ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο 
ή ιφγσ ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ κε ζχληαμε, δελ θαηαβάιιεηαη ε ηειηθή απηή εηζθνξά, αλ απηφο 
είλαη άγακνο θαηά ην ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ ή αλ δελ είλαη θαηαβιεηέα ζηε 
ρήξα ηνπ ζχληαμε. 
 
     (4) ε πεξίπησζε, πνπ κε βάζε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, εηζθνξέο πξέπεη λα επηζηξαθνχλ, 
απηέο επηζηξέθνληαη κε απιφ ηφθν πξνο ηφζν επηηφθην φζν ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή εθάζηνηε 
θαζνξίδεη. 

Δθαξκνγή ηνπ 
Μέξνπο IV θαη άιισλ 
Καλνληζκψλ ζε 
γπλαίθεο δεκνηηθνχο 
ππαιιήινπο θαη ζε 
γπλαίθεο 
ζπληαμηνχρνπο. 

29.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (2), ην Μέξνο IV θαη νπνηνηδήπνηε άιινη 
Καλνληζκνί πξνβιέπνπλ ηελ παξνρή ζχληαμεο ρήξαο θαη ηέθλσλ εθαξκφδνληαη απφ ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 1990 ηφζν ζε ππαιιήινπο φζν θαη ζε ζπληαμηνχρνπο.  Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηηο 
ιέμεηο «κέινο», «ππάιιεινο», «ζπληαμηνχρνο», «απνζαλψλ», «ρήξα», «ε ζχδπγνο» θαη 
«εηζθνξέαο» εξκελεχεηαη φηη πεξηιακβάλεη γπλαίθα ππάιιειν, γπλαίθα ζπληαμηνχρν, 
απνζαλνχζα, ρήξν, ην ζχδπγν, γπλαίθα εηζθνξέα, ελψ νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε ηέθλα 
εξκελεχεηαη φηη πεξηιακβάλεη θαη ηα ηέθλα γπλαίθαο ππαιιήινπ ή γπλαίθαο ζπληαμηνχρνπ. 

  
 
 
 
 
 
 

     (2) Οη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 26 θαηαβιεηέεο πεξηνδηθέο εηζθνξέο είλαη ίζεο πξνο ην 2% 
ησλ εθάζηνηε ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ησλ εηζθνξέσλ.  Οη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 27 θαηαβιεηέεο 
εηζθνξέο γηα πξνεγνχκελε ππεξεζία αθνξνχλ ππεξεζία πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1990 θαη 
είλαη ίζεο πξνο  έλα θαη ηξία ηέηαξηα ηνηο εθαηφλ (1.75%) ησλ εθάζηνηε εηήζησλ ζπληάμηκσλ 
απνιαβψλ  ησλ εηζθνξέσλ κέρξη ηελ 5

ελ
 Οθησβξίνπ 1980.  Απφ ηελ  6

ελ
 Οθησβξίνπ 1980 κέρξη 

ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ 2011 είλαη ίζεο πξνο ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ ελφο ηνηο εθαηφλ (0,75%) ησλ 
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59(Η) ηνπ 2010 
114(Η) ηνπ 2010 

126(Η) ηνπ 2010. 

εθάζηνηε εηήζησλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ησλ εηζθνξέσλ κέρξη ην αλψηαην φξην ησλ 
αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ, θαη ελα θαη ηξία ηέηαξηα ηνηο εθαηφλ (1,75%) ησλ εηήζησλ ζπληάμηκσλ 
απνιαβψλ ηνπ, πέξαλ απφ ην αλψηαην φξην ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ δπλάκεη ηνπ πεξί 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ ηνπ 2010. Καη  απφ ηελ 1

ελ
  Οθησβξίνπ 2011 είλαη ίζεο πξνο ην 

δχν ηνηο εθαηφλ (2%) ησλ εθάζηνηε εηήζησλ ζπληάμηκσλ  απνιαβψλ  ησλ εηζθνξέσλ. Σν χςνο 
ησλ εθάζηνηε αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
Νφκν ηνπ 2010.  

  
Δηδηθέο δηαηάμεηο  
ζε ζρέζε κε ηελ 
εθαξκνγή ησλ 
άξζξσλ 5 θαη 93 ηνπ 
πεξί Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ Νφκνπ 
ζε νξηζκέλνπο 
ππαιιήινπο. 
59(Η) ηνπ 2010 
114(Η) ηνπ 2010 
126(Η) ηνπ 2010. 

30.-(1) Τπάιιεινο ν νπνίνο πξηλ απφ ηελ αθππεξέηεζή ηνπ ζπκπιεξψλεη ζπληάμηκε ππεξεζία 
φρη ιηγφηεξε απφ 400 κήλεο παχεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ ππεξεζία απηή λα 
ζεσξείηαη φηη ππάγεηαη ζε επαγγεικαηηθφ ζρέδην ζπληάμεσλ θαη νη δηαηάμεηο ηεο επηθχιαμεο ηνπ 
εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
Νφκνπ ηνπ 2010, παχνπλ λα εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα 
ν νπνίνο αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία απηή. 

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

     (2) ηηο πεξηπηψζεηο κειψλ ζηα νπνία εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1) δελ 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ 
ηνπ 2010 αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ζπληάμηκε ππεξεζία θαηά ηελ νπνία ζεσξνχληαη φηη δελ 
ππάγνληαη ζε επαγγεικαηηθφ ζρέδην ζπληάμεσλ. 

  
Απαιιαγή απφ ην θφξν 
εηζνδήκαηνο. 

31. Οπνηνδήπνηε θηινδψξεκα ή εθάπαμ πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επηβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

  
Δθαξκνγή ησλ 
Καλνληζκψλ 26—28 
 θαη 64 — 70. 

32. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, νη θαλνληζκνί 26 έσο 28 θαη 64 έσο 
70 εθαξκφδνληαη-  

   
  (α) ζε θάζε κέινο, ην νπνίν θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ήηαλ ζπληάμηκνο 

ππάιιεινο· 
   
    Ννείηαη φηη ην κέινο ην νπνίν, κε βάζε ηνπο θαηαξγεζέληεο θαλνληζκνχο, 

άζθεζε δηθαίσκα λα κελ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζχληαμε ρήξαο θαη 
ηέθλσλ δχλαηαη κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ λα αζθήζεη αλέθθιεηα κε έγγξαθν απεπζπλφκελν πξνο ηε 
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δηθαίσκα επηινγήο λα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ησλ 
θαλνληζκψλ 26,27,28,64,65,67,68,69 θαη 70· 

   
  (β) ζε θάζε ππάιιειν (είηε θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία είηε χζηεξα απφ απηή) ν 

νπνίνο γίλεηαη ζπληάμηκνο κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία. 
   
Δμνπζία γηα 
παξάηαζε 
ρξφλνπ. 
 

33. πνπ θαζνξίδεηαη νπνηαδήπνηε πεξίνδνο ή εκεξνκελία ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ε 
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή κπνξεί χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζε πξνο απηήλ, αλεμάξηεηα αλ ε 
πεξίνδνο απηή έρεη εθπλεχζεη ή αλ ε εκεξνκελία απηή έρεη παξέιζεη, λα παξαηείλεη ηελ πεξίνδν 
απηή ή λα νξίζεη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο ή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 
επηινγήο. 

  
 
 
Άζθεζε εμνπζηψλ  
ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ  
Σακείνπ. 
 

 
 
34.-(1)  Οηηδήπνηε απαηηείηαη ή γηα ην νπνίν παξέρεηαη εμνπζία απφ ηνπο παξφληεο 
θαλνληζκνχο ή ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο λα γίλεη απφ ην Γήκν κπνξεί λα γίλεη 
απφ ην Γήκαξρν ή νπνηαδήπνηε επηηξνπή απνηεινχκελε απφ κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
εμνπζηνδνηεκέλα γη' απηφ απφ ην πκβνχιην. 

  
Βεβαίσζε 
δσήο θαη 
απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία. 
 

35. Κάζε ζπληαμηνχρνο, ρήξα ή ηέθλν κεηά ηελ απφθηεζε δηθαηψκαηνο παξνρήο εηήζηαο ζχληαμεο 
παξνπζηάδεη απφ θαηξφ ζε θαηξφ απφδεημε φηη βξίζθεηαη ζηε δσή. Γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο 
ζχληαμεο ρήξαο θαη ηέθλσλ ή ρήξαο ή ηέθλσλ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
ή ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαζνξίδεη. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνο 
ζπκκφξθσζε, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα αλαζηείιεη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ 
πιεξσκή, αλ ην ζεσξεί πξέπνλ. 

  
Ζιηθία ππνρξεσηηθήο 
αθππεξέηεζεο. 

36.-(1)   Ζ ειηθία ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο φισλ ησλ  κειψλ -ππαιιήισλ, είλαη ην 63
ν
 έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπο. 
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      (2) Κάζε κέινο-ππάιιεινο αθππεξεηεί ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην κήλα 

θαηά ηνλ νπνίν ζπκπιεξψλεηαη ε ειηθία ηεο ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζήο ηνπ. 
  
      (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ην πκβνχιην δχλαηαη, αλ ην 

ζεσξεί επηζπκεηφ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ, λα επηηξέςεη ζε ππάιιειν λα παξακείλεη ζηελ 
ππεξεζία κεηά ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζήο ηνπ γηα 
πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ πκβνπιίνπ ην νπνίν πήξε ηε ζρεηηθή 
απφθαζε ή ηνλ έλα ρξφλν, αλαιφγσο ηνπ πνηα πεξίνδνο είλαη ε κηθξφηεξε. 
 
     (4) Ζ ειηθία πξνζψπνπ ζεσξείηαη ζπκπιεξσκέλε θαηά ηελ εκεξνκελία επεηείνπ ηεο γέλλεζεο 
ηνπ. 
 
     (5) Σν πκβνχιην δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα απαηηήζεη απφ ππάιιειν ή λα 
επηηξέςεη ζ’ απηφλ λα αθππεξεηήζεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο θαηά πέληε έηε κηθξφηεξεο ηεο 
ειηθίαο ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο ή ζε νπνηνδήπνηε κεηαγελέζηεξν ρξφλν: 
 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε κέινπο-ππαιιήινπ πνπ βξηζθφηαλ ζηελ ππεξεζία θαηά ηελ ή κεηά 

ηελ 27.10.2006 θαη ππνβάιιεη αίηεζε γηα αθππεξέηεζε κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ 60 
ρξφλσλ ή ζε νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο 
αθππεξέηεζήο ηνπ, ην πκβνχιην ππνρξενχηαη λα επηηξέςεη ζ’ απηφλ λα αθππεξεηήζεη: 
 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε γπλαίθαο ππαιιήινπ  ην πκβνχιην δχλαηαη λα επηηξέςεη 
ζ’ απηή λα αθππεξεηήζεη ιφγσ γάκνπ ή επηθείκελνπ γάκνπ ή ηεθλνγνλίαο ή πηνζέηεζεο απφ απηήλ 
ηέθλνπ ειηθίαο φρη κεγαιχηεξεο ησλ έμη ρξφλσλ. 

 
  
Τπνινγηζκφο 
ζπληάμηκεο ππεξεζίαο. 
 

37.- (1) Μφλν ππεξεζία ζε ζπληάμηκε ζέζε ινγίδεηαη σο ζπληάμηκε. 
 
     (2) ηαλ πεξίνδνο ππεξεζίαο ζε κε ζπληάμηκε ζέζε ή ππεξεζία πάλσ ζε πξνζσξηλή βάζε 
ή κε ζχκβαζε ή επί δνθηκαζία ή έθηαθηε ή σξνκίζζηα αθνινπζείηαη είηε ακέζσο είηε χζηεξα απφ 
δηαθνπή απφ ππεξεζία ζε ζπληάμηκε ζέζε θαη ν δηνξηζκφο ηνπ ππαιιήινπ ζε ζπληάμηκε ζέζε έρεη 
επηθπξσζεί, ε πεξίνδνο απηή ινγίδεηαη ζπληάμηκε. 

  
      (3) Οπνηαδήπνηε πεξίνδνο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία εηζπξάρζεθε ή δχλαηαη λα εηζπξαρζεί  

νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ πνζφ: 
   
  (α) απφ εηζθνξέο ηνπ Γήκνπ ζην Σακείν Πξνλνίαο πνπ πεξηιακβάλεη εηζθνξέο, ηφθνπο, 

δσξεέο, κεξίζκαηα ή νπνηαδήπνηε άιια πνζά πάλσ ζηηο εηζθνξέο, ή 
   
  (β) ππφ κνξθή ζχληαμεο ή θηινδσξήκαηνο ή απνδεκίσζεο δπλάκεη νπνηνπδήπνηε Νφκνπ 

ή Καλνληζκνχ ή Γεληθήο Γηαηάμεσο, 
  
 δελ ινγίδεηαη σο ζπληάμηκε ππεξεζία εθηφο εάλ ν ππάιιεινο επηιέμεη εγγξάθσο εληφο ηξηψλ 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία  δηνξηζκνχ ηνπ ζε ζπληάμηκε ζέζε ζηνλ Γήκν, φπσο, ζηελ πεξίπησζε 
ηνπ εδαθίνπ (α) πιεξσζεί κφλν ηηο πξνζσπηθέο εηζθνξέο ηνπ θαη ην νιηθφ ζε πίζηε ηνπ πνζφ πνπ 
αληηπξνζσπεχεη ηηο εηζθνξέο ηνπ Γήκνπ κεηαθέξεηαη ζην Σακείν, θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ 
(β) επηζηξέςεη ην πνζφ πνπ εηζέπξαμε κε απιφ ηφθν, ζην Σακείν. 

  
      (4) ε πεξίπησζε πνπ επηιέμεη φπσο πιεξσζεί ηα πξνλννχκελα απφ ην Σακείν Πξνλνίαο 

σθειήκαηα ηνπ, ηφηε ε ππεξεζία πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ ζηε ζπληάμηκε ζέζε δελ ιακβάλεηαη 
ππφςε γηα νπνηνδήπνηε κειινληηθφ σθέιεκα αθππεξέηεζεο. 

  
      

(5) ε πεξίπησζε πνπ ππάιιεινο πνπ θαηέρεη ζπληάμηκε ζέζε ηνπ νπνίνπ ν δηνξηζκφο 
επηθπξψζεθε, απνζπάηαη ζε κε ζπληάμηκε ζέζε θαη αθππεξεηεί απφ κε ζπληάμηκε ζέζε, ε 
πεξίνδνο ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζε κε ζπληάμηκε ζέζε ινγίδεηαη ζπληάμηκε θαη ε ζχληαμή ηνπ 
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο απνιαβέο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αθππεξέηεζεο ηνπ. 

  
      (6) ε πεξίπησζε πνπ ππάιιεινο πνπ θαηέρεη κε ζπληάμηκε ζέζε αθππεξεηεί ιφγσ νξίνπ 

ειηθίαο ή πεζάλεη θαηά ηελ ππεξεζία θαη έρεη ζπκπιεξψζεη ππεξεζία πέληε ή πεξηζζφηεξα έηε 
ππεξεζίαο, ινγίδεηαη φηη θαηέρεη, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αθππεξέηεζεο ή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, 
ζπληάμηκε ζέζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Καλνληζκνχ 46 θαη ηνπ θαλνληζκνχ 58 θαη σο ―ζπληάμηκνο 
ππάιιεινο‖ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Μέξνπο IV ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.

 

  
      (7) Τπεξεζία ππαιιήινπ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηεο Γεκνθξαηίαο ε νπνία δηαθφπηεη ηελ 

ππεξεζία ηνπ, ζεσξείηαη, γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ππεξεζία. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο απηήο ν ππάιιεινο ζεσξείηαη φηη θαηέρεη ηε ζέζε πνπ θαηείρε πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηεο Γεκνθξαηίαο. 
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 (8) Πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν ππάιιεινο εθηεινχζε θαζήθνληα ζε κία ζέζε θαηφπηλ 
αλαπιεξσκαηηθνχ δηνξηζκνχ ζεσξείηαη ζπληάμηκε ππεξεζία αλ  ακέζσο πξηλ ή κεηά απφ ηελ 
ππεξεζία απηή ν ππάιιεινο θαηέρεη κε νπζηαζηηθή ηδηφηεηα ζπληάμηκε ζέζε. 

  
      (9) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ππαιιήινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο νπνηαδήπνηε 

πεξίνδνο θαλνληθήο άδεηαο πνπ ζα δηθαηνχην ν ππάιιεινο θαηά ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 
ινγίδεηαη σο ζπληάμηκε ππεξεζία

.
 

  
      (10) Πεξίνδνο απνπζίαο ππαιιήινπ κε άδεηα ρσξίο απνιαβέο δε ινγίδεηαη ζπληάμηκε 

ππεξεζία, εθηφο αλ ε άδεηα είλαη εθπαηδεπηηθή πνπ παξαρσξήζεθε απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο Καλνληζκνχο ή είλαη άδεηα ε νπνία παξαρσξήζεθε κε ηελ 
έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

  
 

 
3 ηνπ 1977 

38 ηνπ 1977 
12 ηνπ 1978 

57 ηνπ 1978. 
 

     (11) Υσξίο επεξεαζκφ απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ζε πεξίπησζε 
επαλαπξφζιεςεο ζηελ ππεξεζία νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν απνιχζεθε δπλάκεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Αλαζηνιήο ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Πξνλννπκέλεο ππφ ηνπο πεξί Χξηζκέλσλ 
Πεηζαξρηθψλ Παξαπησκάησλ (Γηεμαγσγή Έξεπλαο θαη Δθδίθαζεο) Νφκσλ ηνπ 1977 έσο 1978, ε 
ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ην πξφζσπν απηφ δηαηεινχζε εθηφο ππεξεζίαο δε ζα ινγίδεηαη 
γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ή ηεο δηάξθεηαο πξνυπεξεζίαο ή αξραηφηεηαο ή γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο 
νπνηνπδήπνηε άιινπ σθειήκαηνο ή απνδεκίσζεο. 

  
Αλαγλψξηζε 
πξνεγνχκελεο 
ππεξεζίαο. 
 

38.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3), αλ κέινο πνπ ππεξέηεζε γηα  
νπνηαδήπνηε πεξίνδν εγθαηέιεηςε ή εγθαηαιείςεη  ηελ ππεξεζία γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ρσξίο λα 
πάξεη νπνηνδήπνηε σθέιεκα  δπλάκεη ησλ παξφλησλ θαλνληζκψλ θαη ζηε ζπλέρεηα 
επαλαδηνξίζηεθε ή επαλαδηνξηζηεί κειινληηθά ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ππεξεηήζεη γηα πεξίνδν 
φρη κηθξφηεξε απφ πέληε ρξφληα θαη αθππεξεηήζεη ηειηθά ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαηά ηελ 
νπνία δηθαηνχηαη ζχληαμε δπλάκεη ηνπ  θαλνληζκνχ  45,  ε πξνεγνχκελε ππεξεζία ηνπ ιακβάλεηαη 
ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμήο ηνπ θαηά ηελ ηειηθή αθππεξέηεζή ηνπ: 

  
 Ννείηαη φηη, αλ ζην κέινο ρνξεγήζεθε θηινδψξεκα γηα ηελ πξνεγνχκελε ππεξεζία ηνπ 

δπλάκεη νπνηνπδήπνηε λφκνπ ή θαλνληζκνχ, νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 
εθαξκφδνληαη, κφλν αλ ην κέινο επηιέμεη λα επηζηξέςεη ζην Σακείν ην θηινδψξεκα απηφ ακέζσο 
κεηά ηνλ επαλαδηνξηζκφ ηνπ ή κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ ζχζηαζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο. 

  
      (2) Αλ κέινο πνπ αθππεξέηεζε δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (β), (γ) ή (δ) ηνπ θαλνληζκνχ 45 

επαλαδηνξίζηεθε ή επαλαδηνξηζηεί ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ππεξεηήζεη γηα πεξίνδν φρη 
κηθξφηεξε ησλ πέληε ρξφλσλ θαη αθππεξεηήζεη ηειηθά ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 
δηθαηνχηαη ζχληαμε δπλάκεη ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ, ε πξνεγνπκέλε ππεξεζία ηνπ δχλαηαη λα 
ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο ηνπ θαηά ηελ ηειηθή αθππεξέηεζή ηνπ, εθφζνλ 
απηφο εηδνπνηήζεη γξαπηψο ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ακέζσο κεηά ηνλ επαλαδηνξηζκφ ηνπ ή 
κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ ζχζηαζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο φηη: 

  
  (α) αλαιακβάλεη λα επηζηξέςεη ζην Σακείν ακέζσο νπνηνδήπνηε θηινδψξεκα ηνπ 

ρνξεγήζεθε δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ 48
.
 ή 

   
  (β) ζπγθαηαηίζεηαη φπσο ε θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε εηήζηαο ζχληαμεο ηνπ ρνξεγήζεθε 

δηαθνπεί απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ επαλαδηνξηζκνχ ηνπ θαη επηζηξέςεη  ζην Σακείν 
ακέζσο νπνηνδήπνηε εθάπαμ επί ηεο ζπληάμεσο θηινδψξεκα, πιεξψζεθε ζ' απηφλ. ε 
ηέηνηα πεξίπησζε νπνηαδήπνηε πεξίνδνο ππεξεζίαο πξνζηέζεθε θαηά ηελ πξψηε 
αθππεξέηεζή ηνπ δε ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο θαη ηνπ 
θηινδσξήκαηνο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ κε ηελ ηειηθή αθππεξέηεζή ηνπ: 

   
    Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην κέινο δελ εηδνπνηήζεη γηα ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ, 

φπσο πξνλνείηαη ζην εδάθην (β), νπνηαδήπνηε πξφζζεηε εηήζηα ζχληαμε ηνπ 
ρνξεγήζεθε δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ θαλνληζκνχ 59 ή 
δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ 53 αθαηξείηαη απφ ηε ζχληαμή ηνπ ακέζσο κεηά ηνλ 
επαλαδηνξηζκφ ηνπ. Ζ αθαηξεηέα ζχληαμε δπλάκεη ηεο παξνχζαο επηθχιαμεο είλαη 
εθείλε πνπ θαηαβαιιφηαλ ζ' απηφλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ επαλαδηνξηζκνχ ηνπ. 

  
      (3) Αλ γπλαίθα κέινο πνπ αθππεξέηεζε δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ  49 επαλαδηνξηζηεί ζηελ 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ππεξεηήζεη γηα πεξίνδν φρη κηθξφηεξε ησλ πέληε ρξφλσλ θαη αθππεξεηήζεη 
ηειηθά ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηθαηνχηαη ζχληαμε δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ 
45, ε πξνεγνχκελε ππεξεζία ηεο κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο ηεο 
κε ηελ ηειηθή αθππεξέηεζή ηεο, εθφζνλ εηδνπνηήζεη γξαπηψο ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ακέζσο 
κεηά ηνλ επαλαδηνξηζκφ ηεο ή κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ ζχζηαζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο 
φηη αλαιακβάλεη λα επηζηξέςεη ζην Σακείν νπνηνδήπνηε θηινδψξεκα ηεο ρνξεγήζεθε δπλάκεη ηνπ 
Καλνληζκνχ 49. 
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(4) Αλ κέινο πνπ αθππεξέηεζε δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (ε) ηνπ θαλνληζκνχ 45 επαλαδηνξηζηεί 
ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ππεξεηήζεη γηα πεξίνδν φρη κηθξφηεξε ησλ πέληε ρξφλσλ θαη 
αθππεξεηήζεη ηειηθά ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηθαηνχηαη ζχληαμε δπλάκεη ηνπ 
ελ ιφγσ θαλνληζκνχ, ε πξνεγνχκελε ππεξεζία ηνπ ιακβάλεηαη ππφςε, λννπκέλνπ φηη ν 
Οξγαληζκφο ή ε Γεκφζηα Τπεξεζία επηζηξέθεη πξνο ην ηακείν ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε 
δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ 50.  
 

      (5) Ζ επηζηξνθή νπνηνπδήπνηε πνζνχ κε βάζε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ γίλεηαη κε απιφ 
ηφθν πξνο ηφζν επηηφθην φζν ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή εθάζηνηε θαζνξίδεη, ην νπνίν ππνινγίδεηαη 
απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία είρε θαηαβιεζεί ην πνζφ απηφ κέρξη ηελ εκεξνκελία 
επηζηξνθήο νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ. Ο ρξφλνο θαη ν ηξφπνο ηεο επηζηξνθήο θαζνξίδνληαη απφ ηε 
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή. 
 

      (6) Αλ ην κέινο ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη παξάγξαθνη (1), (2), (3) ή (4), εθηφο απφ ηελ 
επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ εδαθίνπ (β) πεζάλεη, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν κεηά ηνλ 
επαλαδηνξηζκφ ηνπ, ε πξνεγνχκελε ππεξεζία ηνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
ζχληαμεο ρήξαο θαη ηέθλσλ θαη ηνπ εθάπαμ θηινδσξήκαηνο ηνπ θαηαβιεηένπ ζην λφκηκν 
πξνζσπηθφ αληηπξφζσπφ ηνπ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν φξνο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ 
γηα ζπκπιήξσζε ππεξεζίαο πέληε ρξφλσλ. 
 

Μείσζε               
σθειεκάησλ. 

  59(Η) ηνπ 2010 
114(Η) ηνπ 2010 

126(Η) ηνπ 2010. 

39. Σα σθειήκαηα πνπ παξέρνληαη κε βάζε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο κεηψλνληαη θαηά ην 
πνζφ ηεο αληίζηνηρεο ζπκπιεξσκαηηθήο παξνρήο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ή 
αλαθνξηθά πξνο απηνχο δπλάκεη ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκσλ ηνπ 2010 αλαθνξηθά 
κε ηηο αζθαιηζηέεο απνδνρέο πάλσ ζηηο νπνίεο θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο απφ ηελ 6ε  Οθησβξίνπ  
1980.  Γηα ην ζθνπφ απηφ ην Σακείν πηνζεηεί θαη εθαξκφδεη ηελ ηαθηηθή ππνινγηζκνχ ηεο ελ ιφγσ 
κείσζεο ησλ σθειεκάησλ πνπ αθνινπζεί εθάζηνηε ν Γεληθφο Λνγηζηήο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
Σηκαξηζκηθή αχμεζε 
ησλ ζπληάμεσλ. 
 
 
 

97(Η) ηνπ 1997 
3(Η) ηνπ 1998 

77(Η) ηνπ 1999 
141(Η) ηνπ 2001 

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

131(Η) ηνπ 2012. 

40. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ην Σακείν, εθφζνλ ππάξρεη θαη 
ιεηηνπξγεί ζχζηεκα ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο ησλ κηζζψλ, πηνζεηεί θαη εθαξκφδεη, ζε ζρέζε 
κε ηηο ζπληάμεηο ησλ ζπληαμηνχρσλ ππαιιήισλ θαη ησλ εμαξησκέλσλ ηνπο, ηελ ηαθηηθή 
ηηκαξηζκηθψλ απμήζεσλ ησλ ζπληάμεσλ ησλ ζπληαμηνχρσλ δεκφζησλ ππαιιήισλ θαη ησλ 
εμαξηψκελσλ ηνπο πξνζψπσλ ηελ νπνία αθνινπζεί εθάζηνηε ν Γεληθφο Λνγηζηήο ηεο 
Γεκνθξαηίαο φπσο απηή εθηίζεηαη ζηνλ πεξί πληάμεσλ Νφκν ηνπ 1997 θαη ηνπο Καλνληζκνχο πνπ 
εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ απηνχ. 
 

  
Γεληθή αχμεζε. 41. ηαλ ρνξεγείηαη αχμεζε ζχληαμεο ζηνπο ζπληαμηνχρνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή ζηα 

εμαξηψκελα ηνπο πξφζσπα ιφγσ αχμεζεο ησλ κηζζψλ ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ πνπ 
βξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία θαη ε αχμεζε απηή πηνζεηείηαη θαη εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο 
ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ην Σακείν ρνξεγεί αχμεζε ζηνπο 
ζπληαμηνχρνπο ή ζηα εμαξηψκελα ηνπο πξφζσπα θαηά ην ίδην πνζνζηφ θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 
φπσο θαη  ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπληαμηνχρσλ δεκφζησλ ππαιιήισλ. 

  
Οη ζπληάμεηο θαη ηα 
θηινδσξήκαηα δελ 
εθρσξνχληαη.  
 

42. Οη ζπληάμεηο, ηα θηινδσξήκαηα θαη άιια σθειήκαηα αθππεξέηεζεο πνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη 
ησλ παξφλησλ θαλνληζκψλ δελ κπνξνχλ λα εθρσξεζνχλ ή λα κεηαβηβαζηνχλ νχηε ππφθεηληαη ζε 
θαηάζρεζε γηα νπνηνδήπνηε ρξένο ή απαίηεζε εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα ρξένο ή απαίηεζε 
νθεηιφκελν πξνο ην ηακείν.  

  
Καηαβνιή ζχληαμεο κε 
ηελ θαηαδίθε ηνπ 
ζπληαμηνχρνπ. 
 

43. Ζ ζχληαμε πνπ ρνξεγείηαη δπλάκεη ησλ παξφλησλ θαλνληζκψλ ζε κέιε, δελ γίλεηαη λα 
δηαθνπεί ιφγσ θαηαδίθεο θαη θπιάθηζεο ηνπ κέινπο γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα.  

Δπζχλε 
  θαη ππνρξέσζε γηα ηελ 
θαηάβνιή σθειεκάησλ. 
 

44. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ θαλνληζκψλ, ην Σακείν επηβαξχλεηαη θαη πιεξψλεη 
ζπληάμεηο θαη θηινδσξήκαηα ζε κέιε πνπ απνρσξνχλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ζε κέιε 
πνπ απνκαθξχλζεθαλ απφ ηε ζέζε ηνπο ζηνλ Γήκν γηα νπνηαδήπνηε αηηία.  

 ΜΔΡΟ ΗΗΗ 
ΤΝΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΦΗΛΟΓΧΡΖΜΑΣΑ Δ ΜΔΛΖ 

  
Πεξηπηψζεηο 
ρνξήγεζεο 
σθειεκάησλ. 

45. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ζχληαμε, θηινδψξεκα ή άιιν 
σθέιεκα αθππεξέηεζεο δε ρνξεγείηαη ζε κέινο, παξά κφλν θαηά ηελ αθππεξέηεζή ηνπ απφ ηνλ 
Γήκν ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
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  (α)  Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο ή ζε νπνηνδήπνηε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν ή ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Γήκνο δπλάκεη 
ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ απαηηεί απφ ππάιιειν ή επηηξέπεη ζ' απηφλ 
λα αθππεξεηήζεη φηαλ ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ πελήληα πέληε ρξφλσλ, 
πξνθεηκέλνπ γηα ππάιιειν πνπ δηνξίζηεθε πξηλ ηελ 27.10.2006, ή  φηαλ ζπκπιεξψζεη 
ηελ ειηθία ησλ πελήληα νθηψ ρξφλσλ, πξνθεηκέλνπ γηα ππάιιειν πνπ δηνξίζηεθε ηελ ή 
κεηά ηελ 27.10.2006, ή ζε νπνηνδήπνηε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, φηαλ απαηηεζεί απφ 
απηφλ ή επηηξαπεί ζ' απηφλ λα αθππεξεηήζεη. 

   
  (β) Με ηελ θαηάξγεζε ηεο ζέζεο ηνπ. 
   
  (γ) Με ηελ αθππεξέηεζή ηνπ κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηεο 

ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη κε ηελ νπνία δπλαηφ λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθφηεξε 
ιεηηνπξγία ηεο ή εμνηθνλφκεζε κέζσλ. 

   
  (δ) Αλ ην πκβνχιην ηθαλνπνηεζεί κε βάζε έθζεζε θπβεξλεηηθνχ ηαηξηθνχ ζπκβνπιίνπ ή/θαη 

έθζεζε άιινπ ηαηξηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηινγήο ηνπ πκβνπιίνπ φηη ην κέινο-
ππάιιεινο αδπλαηεί λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ ιφγσ πλεπκαηηθήο ή ζσκαηηθήο 
αληθαλφηεηαο θαη φηη ε αληθαλφηεηα απηή πηζαλφλ λα είλαη κφληκε.  

   
  (ε) ηαλ γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ε αθππεξέηεζε ηνπ κέινπο -ππαιιήινπ 

γίλεηαη, γηα λα δηνξηζηεί ζε νξγαληζκφ ή ζηε δεκφζηα ππεξεζία, φπσο πξνλνείηαη ζηνλ 
Καλνληζκφ 50. 

   
  (ζη) ηαλ γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ε αθππεξέηεζε ηνπ κέινπο - ππαιιήινπ 

θαζίζηαηαη αλαγθαία, γηα λα αλαιάβεη δεκφζην αμίσκα αζπκβίβαζην κε ην αμίσκα ή ηε 
ζέζε πνπ θαηέρεη ζηε δεκνηηθή ππεξεζία, φπσο πξνλνείηαη ζηνλ θαλνληζκφ 51. 

   
  (δ) ε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο πξφσξεο αθππεξέηεζεο, φπσο πξνλνείηαη ζηνλ 

θαλνληζκφ 52. 
   
  (ε) ε πεξίπησζε αθππεξέηεζεο κέινπο-ππαιιήινπ ιφγσ αλαίηηαο ππεξεζηαθήο 

αλεπάξθεηαο ή αθαηαιιειφηεηάο ηνπ. 
   
  (ζ) ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ κέινπο-ππαιιήινπ γηα εμεηδηθεπκέλνπο 

ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζχκθσλα κε ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο. 
   
  (η) ε πεξίπησζε επηβνιήο απφ ην αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο 

αλαγθαζηηθήο αθππεξέηεζεο. 
   
   (ηα) Υσξίο επεξεαζκφ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (α) έσο (η) ρνξεγείηαη θηινδψξεκα ζε 

γπλαίθα κέινο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ζηελ νπνία 
επηηξέπεηαη λα αθππεξεηήζεη απφ ηνλ Γήκν ιφγσ γάκνπ ή επηθείκελνπ γάκνπ ή 
ηεθλνγνλίαο ή πηνζέηεζεο απ’ απηήλ ηέθλνπ ειηθίαο φρη κεγαιχηεξεο ησλ έμη ρξφλσλ, 
αλεμάξηεηα απφ ην φηη απηή δελ δηθαηνχηαη κε βάζε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ζχληαμε, 
θηινδψξεκα ή άιιν επίδνκα. 

  
Σξφπνο ππνινγηζκνχ 
ζχληαμεο θαη εθάπαμ 
πνζνχ. 

46.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ θαλνληζκψλ ζε κέινο ην νπνίν έρεη 
ζπκπιεξψζεη ππεξεζία πέληε ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ ζηνλ Γήκν θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ 
αθππεξέηεζή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζκφ 45 
εηήζηα ζχληαμε κε βάζε ζπληειεζηή ελφο νθηαθνζηνζηνχ (1/800) ησλ εηήζησλ ζπληάμηκσλ απν-
ιαβψλ ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ, γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα ηεο 
ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ηνπ, θαη εθάπαμ πνζφ ίζν κε ηελ εηήζηα ζχληαμε πνιιαπιαζηαδφκελε επί 
δεθαηέζζεξα θαη δηαηξνχκελνπ ηνπ πξνθχπηνληνο πνζνχ δηα ηξία: 
 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε αθππεξέηεζεο ή παξαίηεζεο κέινπο απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 
ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο παξνρήο αχμεζεο ηνπ ηηκαξηζκηθνχ επηδφκαηνο πάλσ ζην 
βαζηθφ κηζζφ, νη ζπληάμηκεο απνιαβέο ηνπ ινγίδεηαη φηη απμάλνληαη αλάινγα, αθνχ ιεθζεί ππφςε 
ε ηηκαξηζκηθή απηή αχμεζε: 

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ην εθάπαμ πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε κέινο, δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

Μέξνπο θαηά ηελ αθππεξέηεζή ηνπ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ –  
   
  (α)  κε ή κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εμεθνζηνχ πξψηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη κε ηε 

ζπκπιήξσζε ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ηεηξαθνζίσλ δψδεθα (412) ή πεξηζζνηέξσλ 
κελψλ, είλαη ίζν κε ηελ εηήζηα ζχληαμε πνιιαπιαζηαδφκελε επί δεθαηέζζεξα θαη κηζφ 
θαη δηαηξνχκελνπ ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη δηά ηξία

. 
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   (β)  κε ή κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εμεθνζηνχ δεχηεξνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη κε ηε 

ζπκπιήξσζε ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ηεηξαθνζίσλ εηθνζηηεζζάξσλ (424) ή 
πεξηζζνηέξσλ κελψλ, είλαη ίζν κε ηελ εηήζηα ζχληαμε πνιιαπιαζηαδφκελε επί 
δεθαπέληε θαη δηαηξνχκελνπ ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη δηά ηξία

.
 θαη 

   
  (γ)  κε ή κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εμεθνζηνχ ηξίηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη κε ηε 

ζπκπιήξσζε ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα έμη (436) ή πεξηζζνηέξσλ 
κελψλ, είλαη ίζν κε ηελ εηήζηα ζχληαμε πνιιαπιαζηαδφκελε επί δεθαπέληε θαη κηζφ θαη 
δηαηξνχκελνπ ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη δηά ηξία. 

  
      (2) ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζφο ηνπ κέινπο επξίζθεηαη πάλσ ζε θιίκαθα θαη ην κέινο κέρξη 

ηελ εκεξνκελία αθππεξέηεζεο ή παξαίηεζεο απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ζαλάηνπ ηνπ έρεη 
θεξδίζεη ιηγφηεξε απφ ην ήκηζπ ηεο επφκελεο πξνζαχμεζεο ηεο θιίκαθάο ηνπ, νη ζπληάμηκεο 
απνιαβέο ηνπ ινγίδνληαη απμεκέλεο θαηά ηφζα δσδέθαηα ηνπ πνζνχ ηεο πξνζαχμεζεο απηήο 
φζνη είλαη νη κήλεο θαηά ηνπο νπνίνπο ππεξέηεζε κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο ηειεπηαίαο πξνζαχμεζήο 
ηνπ.  ε πεξίπησζε κέινπο ην νπνίν κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ απφ ηνλ Γήκν 
έρεη θεξδίζεη φρη ιηγφηεξε απφ ην ήκηζπ ηεο επφκελεο πξνζαχμεζεο ηεο θιίκαθάο ηνπ, νη 
ζπληάμηκεο απνιαβέο ηνπ ινγίδνληαη απμεκέλεο θαηά νιφθιεξν ην πνζφ ηεο πξνζαχμεζεο. 

  
Αλψηαην πνζνζηφ 
ζχληαμεο. 

47.  χληαμε πνπ θαηαβάιιεηαη ζε κέινο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Μέξνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
αθππεξέηεζήο ηνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα δεχηεξν ησλ εηήζησλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ 
ηνπ. 

  
Φηινδψξεκα 
κε ηελ 
αθππεξέηεζε 
πξηλ απφ ηε 
ζπκπιήξσζε 
5ρξνλεο ππεξεζίαο. 
 

48.  ε θάζε κέινο πνπ αθππεξεηεί απφ ηνλ Γήκν ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 45 πξνηνχ ζπκπιεξψζεη ππεξεζία πέληε ρξφλσλ ζηνλ Γήκν, 
κπνξεί λα ρνξεγεζεί κε ηελ αθππεξέηεζή ηνπ απφ ηνλ Γήκν εθάπαμ ίζν κε ην έλα δέθαην ησλ 
κεληαίσλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ γηα θάζε 
ζπκπιεξσκέλν κήλα ζπληάμηκεο ππεξεζίαο. 

Φηινδψξεκα γάκνπ .ή 
ηεθλνγνλίαο. 
 

49. Αλ ζε γπλαίθα κέινο, ηεο νπνίαο ν δηνξηζκφο ζε ζπληάμηκε ζέζε ηνπ Γήκνπ έρεη επηθπξσζεί 
θαη ε νπνία έρεη ζπκπιεξψζεη ζπληάμηκε ππεξεζία φρη κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ ρξφλσλ, επηηξαπεί λα 
αθππεξεηήζεη απφ ηνλ Γήκν ιφγσ γάκνπ ή επηθείκελνπ γάκνπ ή ηεθλνγνλίαο ή πηνζέηεζεο ηέθλνπ 
ειηθίαο φρη κεγαιχηεξεο ησλ έμη ρξφλσλ θαη απηή δελ δηθαηνχηαη ζχληαμε ή θηινδψξεκα δπλάκεη 
ησλ παξφλησλ θαλνληζκψλ, ρνξεγείηαη ζ' απηή θηινδψξεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα δσδέθαην 
(1/12) ησλ κεληαίσλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αθππεξέηεζήο ηεο γηα 
θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα ππεξεζίαο, αλ πξνζθνκίζεη κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ αθππεξέηεζή 
ηεο ή κέζα ζε κεγαιχηεξε πξνζεζκία πνπ ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα επηηξέςεη ζε 
νπνηαδήπνηε εηδηθή πεξίπησζε ηθαλνπνηεηηθφ απνδεηθηηθφ ηνπ γάκνπ ή ηεο ηεθλνγνλίαο ή ηεο 
πηνζέηεζεο ηέθλνπ. 

  
Αθππεξέηεζε ιφγσ 
επηθείκελνπ δηνξηζκνχ ζε 
νξγαληζκφ 
ή  ζηε 
δεκφζηα 
ππεξεζία. 
 

50.-(1) Δάλ ζε κέινο πνπ θαηέρεη ζπληάμηκε ζέζε ζηνλ Γήκν επηηξαπεί λα αθππεξεηήζεη απφ ηνλ 
Γήκν ιφγσ επηθείκελνπ δηνξηζκνχ ζε Οξγαληζκφ ή ζηε δεκνζία ππεξεζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 
ησλ παξφλησλ θαλνληζκψλ, ην Σακείν θαηαβάιιεη ζηνλ νξγαληζκφ ή ζηελ Κπβέξλεζε ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη απφ κέινο ηνπ Σακείνπ, 
εθάπαμ πνζφ ίζν κε ην έλα δσδέθαην ησλ κεληαίσλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ θαηά ηελ εκέξα 
ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα ζπληάμηκεο ππεξεζίαο, θαη πνζφ ίζν κε ην 
δηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηέβαιε ην κέινο, γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο ζχληαμεο ζηε 
ρήξα θαη ηα ηέθλα ηνπ, καδί κε ηφθν πξνο ηφζν επηηφθην φζν θαζνξίδεη εθάζηνηε ν Τπνπξγφο 
Οηθνλνκηθψλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε ππεξεζία ηνπ ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ιακβάλεηαη ππφςε 
απφ ηνλ Οξγαληζκφ ή ηε δεκφζηα ππεξεζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κήθνπο ππεξεζίαο πνπ ηνπ 
δίδεη δηθαίσκα ζε σθειήκαηα θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο πνπ ζα 
δηθαηνχηαη λα ιάβεη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ή ηελ Κπβέξλεζε κε βάζε ην ζρέδην σθειεκάησλ 
αθππεξέηεζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηνλ Οξγαληζκφ ή ζηε δεκφζηα ππεξεζία. 
 
     (2) Αλ ην κέινο ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο (1) δηθαηνχηαη θαηά ηελ αθππεξέηεζή 
ηνπ απφ ηνλ Οξγαληζκφ ή ηε δεκφζηα ππεξεζία ζε εηήζηα ζχληαμε, απηή δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 
έλα δεχηεξν ησλ εηήζησλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ απφ 
ηνλ Οξγαληζκφ ή ηε δεκφζηα ππεξεζία. 

  
Αθππεξέηεζε γηα 
αλάιεςε δεκφζηνπ 
ιεηηνπξγήκαηνο. 
 

51.-(1)   ηαλ κέινο αθππεξεηεί απφ ηνλ Γήκν γηα αλάιεςε δεκφζηνπ ιεηηνπξγήκαηνο πνπ 
είλαη αζπκβίβαζην κε ην αμίσκα ή ηε ζέζε ηελ νπνία θαηέρεη ζηελ δεκνηηθή ππεξεζία, απηφο ζε 
θάζε πεξίπησζε ιακβάλεη γηα ηελ ππεξεζία ηνπ – 

  (α) ζχληαμε δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ 46 ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν φξνο γηα 
ζπκπιήξσζε πεληαεηνχο ππεξεζίαο θαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςελ νη δηαηάμεηο 
ηνπ θαλνληζκνχ 48· 

   
  (β) ηφζε πξφζζεηε ζχληαμε φζε ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θξίλεη δίθαην θαη πξέπνλ. 
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      (2) Γηα ηνπο  ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ κέινο πεξηιακβάλεη θαη πξφζσπν πνπ 

ππεξεηεί ζε έθηαθηε ή άιιε πξνζσξηλή βάζε ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 
  
      (3) Ζ πξφζζεηε ζχληαμε πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) καδί κε ηε 

ζχληαμε πνπ ρνξεγείηαη ζ’ απηφλ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ή νπνηαζδήπνηε 
άιιεο δηαηάμεσο ηνπ Μέξνπο απηνχ δε ζα ππεξβαίλεη - 

  
  (α) ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην κέινο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη  δεθαεηή ππεξεζία ζηνλ 

Γήκν, ε ζχληαμε ηελ νπνία απηφο ζα εδηθαηνχην λα πάξεη, αλ ππεξεηνχζε ζην Γήκν 
γηα ηφζε επηπιένλ πεξίνδν φζε ππεξέηεζε πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ηνπ δεκφζηνπ 
ιεηηνπξγήκαηνο, ή αλ αθππεξεηνχζε ιφγσ νξίνπ ειηθίαο, νπνηαζδήπνηε απφ ηηο δχν 
ζα ήηαλ ε κηθξφηεξε

. 

   
  (β) ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην κέινο-ππάιιεινο έρεη ζπκπιεξψζεη δεθαεηή 

ππεξεζία,  ε ζχληαμε πνπ απηφο ζα εδηθαηνχην λα πάξεη, αλ ππεξεηνχζε ζην Γήκν γηα 
πεξίνδν δέθα επηπιένλ εηψλ ή αλ αθππεξεηνχζε απφ απηή ιφγσ νξίνπ ειηθίαο, 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν ζα ήηαλ ε κηθξφηεξε. 

  
      (4) Ζ πξφζζεηε ζχληαμε απμάλεηαη θαηά νπνηνδήπνηε πνζνζηφ θαηά ην νπνίν ζα απμεζνχλ νη 

ζπληάμεηο κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηαβνιήο ηεο 
πξφζζεηεο ζχληαμεο. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (5) Οπνηαδήπνηε λέα ππεξεζία αλαιεθζεί, απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν ζηελ δεκνηηθή 
ππεξεζία, κεηά ηελ αθππεξέηεζή ηνπ, δε ζα ζεσξείηαη σο ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο 
ππεξεζίαο ηνπ. 
 
     (6) ηελ πεξίπησζε κέινπο ην νπνίν αθππεξέηεζε δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ 45 ιφγσ 
δηνξηζκνχ ζε Οξγαληζκφ ζηνλ νπνίν δε ιεηηνπξγεί ρέδην πληάμεσλ θαη ν νπνίνο αθνινχζσο 
αθππεξέηεζε απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα αλάιεςε δεκφζηνπ ιεηηνπξγήκαηνο πνπ είλαη αζπκβίβαζην 
κε ην αμίσκα ή ηε ζέζε ηελ νπνία  θαηείρε ζηε δεκνηηθή ππεξεζία θαη ζηνλ νξγαληζκφ, ε 
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα εγθξίλεη ηε ρνξήγεζε ηφζεο επηπξφζζεηεο ζχληαμεο γηα φζα 
έηε ππεξέηεζε ζηνλ Οξγαληζκφ.  Ζ επηπξφζζεηε απηή ζχληαμε ζε θακηά πεξίπησζε δε ζα 
ππεξβαίλεη ηε ζχληαμε γηα ππεξεζία ηνπ ζηελ δεκνηηθή ππεξεζία, δελ ζα ππεξβαίλεη ηε ζχληαμε 
ηελ νπνία ζα εδηθαηνχην λα ιάβεη αλ αθππεξεηνχζε απφ ηελ δεκνηηθή ππεξεζία ιφγσ νξίνπ 
ειηθίαο. 

  
Οηθεηνζειήο πξφσξε 
αθππεξέηεζε. 

52.-(1) ηαλ κέινο πνπ θαηέρεη ζπληάμηκε ζέζε θαη ζπκπιήξσζε πέληε ή πεξηζζφηεξα έηε 
ππεξεζία θαη ειηθία φρη κηθξφηεξε ησλ ζαξάληα πέληε  εηψλ ή ζαξάληα νθηψ εηψλ πξνθεηκέλνπ 
γηα κέινο πνπ δηνξίδεηαη ηελ ή κεηά ηελ 27.10.2006, ππνβάιεη αίηεζε γηα πξφσξε αθππεξέηεζε 
απφ ηελ ππεξεζία, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην πκβνχιην, θαηαβάιιεηαη ακέζσο ζ’ απηφλ απφ ην 
Σακείν ην εθάπαμ πνζφ πνπ δηθαηνχηαη γηα ηελ ππεξεζία ηνπ, ελψ ε ζχληαμε παγνπνηείηαη θαη 
θαηαβάιιεηαη ακέζσο κφιηο απηφο ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ πελήληα πέληε εηψλ ή ησλ 
πελήληα νθηψ εηψλ πξνθεηκέλνπ γηα κέινο ππάιιειν πνπ δηνξίδεηαη ηελ ή κεηά ηελ 27.10.2006.  
Ζ ζχληαμε θαη ην εθάπαμ πνζφ ππνινγίδνληαη δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ 46 κε βάζε ηηο ζπληάμηκεο 
απνιαβέο ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο πξφσξεο αθππεξέηεζήο ηνπ. Ζ ζχληαμε, πνπ ζα αξρίζεη λα 
θαηαβάιιεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ πελήληα πέληε εηψλ ή ησλ πελήληα νθηψ εηψλ 
πξνθεηκέλνπ γηα κέινο πνπ δηνξίδεηαη ηελ ή κεηά ηελ 27.10.2006, ζα είλαη απμεκέλε θαηά 
νπνηνδήπνηε πνζνζηφ θαηά ην νπνίν ηπρφλ ήζειαλ απμεζεί νη ζπληάμεηο κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο 
αθππεξέηεζήο ηνπ θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο. 
 
     (2) ηαλ Μέινο πνπ θαηέρεη ζπληάμηκε ζέζε δελ ηθαλνπνηεί ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ (1), 
αιιά έρεη ζπληάμηκε ππεξεζία φρη κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ εηψλ, παξαηηείηαη απφ ηε ζέζε ηνπ κε 
άδεηα ηνπ πκβνπιίνπ, παίξλεη απφ ην Σακείν ακέζσο κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ θηινδψξεκα ίζν 
κε ην έλα δσδέθαην ησλ κεληαίσλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
παξαίηεζήο ηνπ γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα ππεξεζίαο. 

  
      (3) ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ πκβνπιίνπ λα επηηξέςεη ηελ πξφσξε αθππεξέηεζε 

ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1), ή ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ πκβνπιίνπ λα 
απνδερζεί ηελ παξαίηεζε ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (2), ε άξλεζε απηή πξέπεη 
λα είλαη δεφλησο αηηηνινγεκέλε. 
 
     (4) Αλ κέινο πνπ ππάγεηαη ζηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ (1), αζζελήζεη, θαηά 
νπνηνλδήπνηε ρξφλν πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ πελήληα πέληε εηψλ ή πελήληα 
νθηψ εηψλ πξνθεηκέλνπ γηα κέινο πνπ δηνξίδεηαη ηελ ή κεηά ηελ 27.10.2006, ε Γηαρεηξηζηηθή 
Δπηηξνπή αλ ηθαλνπνηεζεί απφ έθζεζε θπβεξλεηηθνχ ηαηξηθνχ ζπκβνπιίνπ ή έθζεζε ηαηξηθνχ 
ζπκβνπιίνπ ηεο επηινγήο ηεο φηη απηφο ππνθέξεη απφ ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αλαπεξία ε νπνία 
είλαη θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα κφληκε θαη ηέηνηαο θχζεο, ψζηε ην κέινο λα κελ κπνξεί λα αζθήζεη 
νπνηνδήπνηε επάγγεικα, κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ θαηαβνιή ζ' απηφ ηεο ζχληαμεο ακέζσο. ε 
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ηέηνηα πεξίπησζε ν Καλνληζκφο 53 δελ εθαξκφδεηαη. Ζ ζχληαμε πνπ θαηαβάιιεηαη ζ’ απηφ κε 
ηέηνην ηξφπν απμάλεηαη θαηά νπνηνδήπνηε πνζνζηφ θαηά ην νπνίν ηπρφλ ζα απμεζνχλ νη ζπληάμεηο 
κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο αθππεξέηεζήο ηνπ απφ ην Γήκν θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηαβνιήο ηεο 
ζχληαμεο δπλάκεη ησλ θαλνληζκψλ 40 θαη 41. 

  
      (5) Αλ κέινο πνπ ππάγεηαη ζηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ (1) πεζάλεη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν 

πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ πελήληα πέληε εηψλ ή πελήληα νθηψ εηψλ πξνθεηκέλνπ 
γηα ππάιιειν πνπ δηνξίδεηαη ηελ ή κεηά ηελ 27.10.2006, θαηαβάιιεηαη απφ ην Σακείν, ζηε ρήξα θαη 
ηα ηέθλα ηνπ, αλ ππάξρνπλ, πνπ δηθαηνχληαη ζχληαμε, ζχληαμε ρήξαο θαη ηέθλσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο IV, ρσξίο λα εθαξκφδεηαη ε πξψηε επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ 
θαλνληζκνχ 67. Ζ ζχληαμε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηε ρήξα θαη ζηα ηέθλα ηνπ κέινπο θαηά ηνλ ηξφπν 
απηφ απμάλεηαη θαηά νπνηνδήπνηε πνζνζηφ θαηά ην νπνίν ηπρφλ ζα απμεζνχλ νη ζπληάμεηο κεηαμχ 
ηεο εκεξνκελίαο αθππεξέηεζεο ηνπ κέινπο απφ ην Γήκν θαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 
δπλάκεη ησλ θαλνληζκψλ 40 θαη 41. 

  
      (6) Αλ κέινο πνπ ππάγεηαη ζηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ (1) επαλαδηνξηζηεί ζην Γήκν πξηλ 

απφ ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ζχληαμεο θαη αθππεξεηήζεη ηειηθά ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε 
θαηά ηελ νπνία δηθαηνχηαη ζχληαμε δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ 45, ε πξνεγνχκελε ππεξεζία ηνπ, αλ 
απηφο ην επηζπκεί, ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμήο ηνπ θαηά ηελ ηειηθή 
αθππεξέηεζή ηνπ, λννπκέλνπ φηη ε πεξίνδνο ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ε ακέζσο πξνεγνχκελε απφ ηελ 
ηειηθή αθππεξέηεζή ηνπ δελ είλαη κηθξφηεξε ησλ πέληε εηψλ θαη φηη απηφο ακέζσο κεηά ηνλ 
επαλαδηνξηζκφ ηνπ επέιεμε λα επηζηξέςεη ζην ηακείν νπνηνδήπνηε θηινδψξεκα ηνπ ρνξεγήζεθε 
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (2): 

  
  Ννείηαη φηη, αλ ην κέινο ην νπνίν επέιεμε λα επηζηξέςεη ην θηινδψξεκα πεζάλεη θαηά 

νπνηνδήπνηε ρξφλν κεηά ηνλ επαλαδηνξηζκφ ηνπ, ε πξνεγνχκελε ππεξεζία ηνπ ιακβάλεηαη ππφςε 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο ρήξαο θαη ηέθλσλ θαη ηνπ εθάπαμ θηινδσξήκαηνο πνπ είλαη 
θαηαβιεηέν απφ ην Σακείν ζην λφκηκν πξνζσπηθφ αληηπξφζσπν ηνπ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε 
ν φξνο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ γηα ζπκπιήξσζε ππεξεζίαο πέληε εηψλ. 
 
     (7) Ζ επηζηξνθή θηινδσξήκαηνο δπλάκεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ γίλεηαη κε απιφ ηφθν 
πξνο ηφζν επηηφθην φζν ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ήζειε εθάζηνηε θαζνξίδεη, ν νπνίνο 
ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία απηφ είρε θαηαβιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο 
επηζηξνθήο νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ.  Ο ρξφλνο θαη ν ηξφπνο ηεο επηζηξνθήο θαζνξίδνληαη απφ ηε 
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή. 
 
     (8) Αλ κέινο πνπ ππάγεηαη ζηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ (1)  επαλαδηνξηζηεί ή 
επαλαπξνζιεθζεί ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ 
πελήληα πέληε εηψλ ή πελήληα νθηψ εηψλ πξνθεηκέλνπ γηα ππάιιειν πνπ δηνξίδεηαη ηελ ή κεηά 
ηελ 27.10.2006, θακηά ζχληαμε δελ είλαη πιεξσηέα ζηε δηάξθεηα ηνπ επαλαδηνξηζκνχ ηνπ.  Ζ 
θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο απφ ην Σακείν επαλαξρίδεη κεηά ηελ ηειηθή αθππεξέηεζε ηνπ ζην χςνο 
ζην νπνίν απηή ζα βξηζθφηαλ αλ δελ είρε δηαθνπή ε ππεξεζία ηνπ ζην Γήκν: 

  
 Ννείηαη φηη, αλ ν κεληαίνο κηζζφο, είλαη ρακειφηεξνο ησλ κεληαίσλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ 

θαηά ηελ εκέξα ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ, θαηαβάιιεηαη ζ’ απηφλ ηφζν κέξνο ηεο ζχληαμεο ην νπνίν 
πξνζηηζέκελν ζην κηζζφ, ηνλ εμηζψλεη κε ην πνζφ ησλ ελ ιφγσ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ. 

  
Αχμεζε ηεο ζχληαμεο ζε 
πεξίπησζε 
αθππεξέηεζεο ιφγσ 
αζζέλεηαο. 
 

53.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, ζε πεξίπησζε πνπ κέινο ην νπνίν 
αθππεξεηεί δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ θαλνληζκνχ 45 έρεη, θαηά ηελ εκέξα 
ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ, ζπκπιεξψζεη ζπληάμηκε ππεξεζία: 

  (α) Πέληε ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ αιιά θάησ ησλ δέθα εηψλ, ζεσξείηαη φηη ζπκπιήξσζε 
δηπιάζηα ζπληάμηκε ππεξεζία, 

   
  (β) δέθα ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ αιιά θάησ ησλ δεθαπέληε εηψλ, ζεσξείηαη φηη 

ζπκπιήξσζε είθνζη έηε ζπληάμηκεο ππεξεζίαο, 
   
  (γ) δεθαπέληε ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ αιιά θάησ ησλ είθνζη ηξηψλ εηψλ, ε ζπληάμηκε 

ππεξεζία ηνπ απμάλεηαη θαηά πέληε έηε κε αλψηαην φξην ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ηα 
είθνζη πέληε έηε, 

   
  (δ) είθνζη ηξηψλ ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ αιιά θάησ ησλ ηξηάληα εηψλ, ε ζπληάμηκε ππεξεζία 

ηνπ απμάλεηαη θαηά δχν έηε κε αλψηαην φξην ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ηα ηξηάληα έηε, θαη 
ε ππεξεζία πνπ πξνζηίζεηαη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ζεσξείηαη ππεξεζία κε εηζθνξέο: 

  
  Ννείηαη φηη, ζε θακηά πεξίπησζε ε ζχληαμε δελ ππνινγίδεηαη κε βάζε ππεξεζία 

κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηελ νπνία ζα είρε ην κέινο-ππάιιεινο, αλ παξέκεηλε ζηελ 
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κέρξη ηελ ειηθία ηεο ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζήο ηνπ. 
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      (2) Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1) δελ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε κέινπο ην νπνίν 

θαζίζηαηαη αλάπεξνο ζπλεπεία ηξαπκαηηζκνχ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο ηνπ θαη ν νπνίνο 
δηθαηνχηαη πξφζζεηε ζχληαμε δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 55, αλ ε πξφζζεηε απηή ζχληαμε είλαη 
κεγαιχηεξε απφ ην σθέιεκα πνπ παξέρεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1). 

  
Δηδηθέο δηαηάμεηο ζε 
ζρέζε κε ηνπο 
αθππεξεηνχληεο ιφγσ 
αζζέλεηαο. 
 

54.-(1) Κάζε ζπληαμηνχρνο ν νπνίνο αθππεξέηεζε δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1) 
ηνπ θαλνληζκνχ 45 ή ζηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε απφ ην Σακείν ζχληαμε δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (4) 
ηνπ Καλνληζκνχ 52 είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεηαη ζε ηαηξηθή εμέηαζε απφ θπβεξλεηηθφ 
ηαηξηθφ ζπκβνχιην, ή απφ ηαηξηθφ ζπκβνχιην ηεο επηινγήο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο φηαλ 
θιεζεί γη΄απηφ απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή.  Αλ ην θπβεξλεηηθφ ηαηξηθφ ζπκβνχιην ή ην ηαηξηθφ 
ζπκβνχιην ηεο επηινγήο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θξίλεη φηη απηφο απνζεξαπεχηεθε θαη φηη 
κπνξεί λα αζθήζεη νπνηνδήπνηε επάγγεικα, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη, ιακβαλνκέλσλ 
ππφςε νπνησλδήπνηε εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξίπησζεο ηνπ ζπληαμηνχρνπ, λα δηαηάμεη ηε 
δηαθνπή νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζχληαμεο ηνπ.  ε ηέηνηα πεξίπησζε ε ζχληαμε ηνπ δηαθφπηεηαη 
αλάινγα θαη επαλαξρίδεη λα θαηαβάιιεηαη ακέζσο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ πελήληα 
πέληε εηψλ, εθηφο αλ πεζάλεη πξηλ απφ ηελ ειηθία απηή, νπφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ 64 ή ηεο παξαγξάθνπ (5) ηνπ Καλνληζκνχ 52, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  
      (2) Αλ ν ζπληαμηνχρνο ν νπνίνο θιήζεθε λα ππνβιεζεί ζε ηαηξηθή εμέηαζε ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1), παξέιεηςε λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ θιήζε κέζα ζε εχινγν 
ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο εχινγε αηηία ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ηνπ αλαζηέιιεηαη κέρξη ηε 
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηελ θιήζε απηή. 

  
      (3) Αλ ν ζπληαμηνχρνο  ηνπ νπνίνπ ε ζχληαμε δηαθφπεθε δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1), 

αζζελήζεη μαλά ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ πελήληα πέληε 
εηψλ ή πελήληα νθηψ εηψλ πξνθεηκέλνπ γηα κέινο πνπ δηνξίδεηαη ηελ ή κεηά ηελ 27/10/2006, ε 
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, αλ ηθαλνπνηεζεί απφ ζρεηηθή ηαηξηθή έθζεζε ή/θαη έθζεζε θπβεξλεηηθνχ 
ηαηξηθνχ ζπκβνπιίνπ ή/θαη έθζεζε άιινπ ηαηξηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηινγήο ηεο φηη ππνθέξεη απφ 
ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αλαπεξία ε νπνία είλαη θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα κφληκε θαη ηέηνηαο 
θχζεο, ψζηε απηφο λα κελ κπνξεί λα αζθήζεη νπνηνδήπνηε επάγγεικα, κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ 
επαλέλαξμε ηεο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο ηνπ, νπφηε ην χςνο ηεο ζχληαμεο απηήο είλαη, ην ίδην 
φπσο αλ απηή δελ είρε δηαθνπεί. 

  
χληαμε ζε πεξίπησζε 
αθππεξέηεζεο ιφγσ 
αλαπεξίαο.   

55.-(1) Αλ ην κέινο, ηνπ νπνίνπ ν δηνξηζκφο ζε ζπληάμηκε ζέζε έρεη επηθπξσζεί, θαηαζηεί κφληκα 
αλάπεξνο ζπλεπεία ηξαχκαηνο πνπ ππέζηε: 
  

  (α)     Καηά ηελ ελεξγφ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο ηνπ∙ 
  (β)   ρσξίο δηθή ηνπ ακέιεηα θαη 
  (γ)     ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ κπνξνχλ εηδηθά λα απνδνζνχλ ζηε θχζε ηνπ 

 θαζήθνληνο ηνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη: 
    
   (i) αλ ε αθππεξέηεζε ηνπ θαηαζηεί αλαγθαία ή επηηαρπλζεί νπζηαζηηθά θαη αλ ε 

ζπλνιηθή ηνπ ππεξεζία είλαη κηθξφηεξε ησλ πέληε ρξφλσλ, λα ρνξεγήζεη ζ’ 
απηφλ αληί γηα θηινδψξεκα δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 48 ζχληαμε θαη εθάπαμ 
πνζφ δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ 46, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν φξνο γηα 
ζπκπιήξσζε ππεξεζίαο πέληε ρξφλσλ: 

(ii) λα ρνξεγήζεη ζ’ απηφλ κε ηελ αθππεξέηεζή ηνπ πξφζζεηε ζχληαμε, πνπ 
ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο κε βάζε ηηο ζπληάμηκεο απνιαβέο ηνπ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο αθππεξέηεζεο ηνπ. 

   
 (2)  ηαλ ε αλαπεξία είλαη: 
  (α) Διαθξηά - πέληε εμεθνζηά (5/60) ησλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ. 
  (β) νβαξή – δέθα εμεθνζηά (10/60) ησλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ. 
  (γ) Πνιχ ζνβαξή – δεθαπέληε εμεθνζηά (15/60) ησλ ζπληάμηκσλ  απνιαβψλ. 
  (δ) Πιήξεο – είθνζη εμεθνζηά (20/60) ησλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ. 
   
      (3)  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ: 
 

 

  (α) «ειαθξηά αλαπεξία» ζεκαίλεη βαζκφ αλαπεξίαο κεηαμχ  10% θαη 30%, θαη ησλ δχν 
πνζνζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

. 

  (β) «ζνβαξή αλαπεξία» ζεκαίλεη βαζκφ αλαπεξίαο πάλσ απφ 30% κέρξη θαη 50% 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ· 

  (γ) «πνιχ ζνβαξή αλαπεξία» ζεκαίλεη βαζκφ αλαπεξίαο πάλσ απφ 50% κέρξη θαη 
70% ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ· 

  (δ) «πιήξεο αλαπεξία» ζεκαίλεη βαζκφ αλαπεξίαο πάλσ απφ 70%, 
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59(Η) ηνπ 2010 
114(Η) ηνπ 2010 

126(Η) ηνπ 2010. 

φπσο απηή θαη νη βαζκνί ηεο θαζνξίδνληαη ζηνλ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκν ηνπ 2010: 

 Ννείηαη φηη, ε πξφζζεηε ζχληαμε δχλαηαη λα κεησζεί θαηά ηφζν πνζφ φζν ε Γηαρεηξηζηηθή 
Δπηηξνπή ζα ζεσξήζεη εχινγν, αλ ε αλαπεξία δελ είλαη ν ιφγνο ή ν κφλνο ιφγνο ηεο 
αθππεξέηεζεο. 

  
      (3) Αλ ν ππάιιεινο πνπ θαηέζηε αλάπεξνο ππφ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο δελ θαηείρε ζπληάμηκε 

ζέζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ή αλ θαηείρε ηέηνηα ζέζε επί δνθηκαζία, ε 
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα ρνξεγήζεη ζ’ απηφλ κε ηελ αθππεξέηεζή ηνπ ζχληαμε ίζε κε 
ηελ πξφζζεηε ζχληαμε πνπ ζα κπνξνχζε λα ρνξεγεζεί ζ’ απηφλ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1), 
φπσο αλ ε ζέζε πνπ θαηείρε ήηαλ ζπληάμηκε θαη ν δηνξηζκφο ηνπ ζ’ απηήλ είρε επηθπξσζεί. 

  
 
 
 

  59(Η) ηνπ 2010 
114(Η) ηνπ 2010 

126(Η) ηνπ 2010. 

     (4) Οπνηαδήπνηε πξφζζεηε ζχληαμε πιεξσηέα δπλάκεη ηνπ ζεκείνπ (ii) ηνπ εδαθίνπ (γ) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ζχληαμε πιεξσηέα δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (2), 
κεηψλνληαη θαηά πνζφ ίζν κε ην έλα ηξίην ηνπ εηήζηνπ πνζνχ σθειήκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη ιφγσ 
αλαπεξίαο ππφ κνξθή ζχληαμεο πιεξσηέαο δπλάκεη ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ ηνπ 
2010. 

  
 
 
 

  59(Η) ηνπ 2010 
114(Η) ηνπ 2010 

126(Η) ηνπ 2010. 

(5) Οπνηαδήπνηε πξφζζεηε ζχληαμε πιεξσηέα δπλάκεη ηνπ ζεκείνπ (ii) ηνπ εδαθίνπ (γ) ηεο 
παξαγξάθνπ (1), θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ζχληαμε πιεξσηέα δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (2), καδί κε 
νπνηαδήπνηε ζχληαμε πιεξσηέα δπλάκεη ησλ παξφλησλ θαλνληζκψλ θαη καδί κε ην εηήζην πνζφ 
ηνπ σθειήκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη ιφγσ αλαπεξίαο ππφ κνξθή ζχληαμεο δπλάκεη ηνπ πεξί 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ ηνπ 2010 δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο εηήζηεο ζπληάμηκεο 
απνιαβέο ηνπ δηθαηνχρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ. 

  
Αχμεζε ηεο ζχληαμεο 
ζε πεξηπηψζεηο 
αθππεξέηεζεο ιφγσ 
πιήξνπο αλαπεξίαο. 
 

56.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 53 θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
θαλνληζκνχ 47, ζε πεξίπησζε αθππεξέηεζεο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ 
θαλνληζκνχ 45, κέινο πνπ ζπκπιήξσζε ππεξεζία πέληε ή πεξηζζφηεξσλ ρξφλσλ θαη θαηέζηε 
πιήξσο αλάπεξνο, ε ρνξεγεηέα ζ' απηφλ ζχληαμε απφ ην Σακείν είλαη εθείλε πνπ ζα 
θαηαβαιιφηαλ ζην κέινο, αλ απηφο εμαθνινπζνχζε λα βξίζθεηαη ζηελ ππεξεζία θαη 
αθππεξεηνχζε θαηά ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα ζπκπιήξσλε ην φξην ειηθίαο 
ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο. Ζ ζχληαμε απηή ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αλψηαηε βαζκίδα ηεο 
κηζζνδνηηθήο θιίκαθαο ηεο ζέζεο πνπ είλαη ακέζσο αλψηεξε απφ ηε ζέζε ηελ νπνία απηφο 
θαηέρεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ.  Ζ πεξίνδνο ππεξεζίαο πνπ πξνζηίζεηαη κε 
απηφ ηνλ ηξφπν ζεσξείηαη ππεξεζία κε εηζθνξέο: 
 

Ννείηαη φηη, αλ ε ζχληαμε ε ρνξεγεηέα δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 55 είλαη ζπλνιηθά κεγαιχηεξε 
απφ ηε ζχληαμε ηε ρνξεγεηέα δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, θαηαβάιιεηαη ε κεγαιχηεξε 
ζχληαμε. 
 
 (2)  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ: 
 
«Αγψλαο» ζεκαίλεη ηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα ηνπ ειιεληθνχ θππξηαθνχ ιανχ, πνπ άξρηζε 
έλνπια ε Δ.Ο.Κ.Α. ηελ 1

ε
 Απξηιίνπ 1955 θαη έιεμε ζηηο 9 Μαξηίνπ 1959· 

 
«πιήξσο αλάπεξνο» ζεκαίλεη κέινο ην νπνίν θαηέζηε κφληκα αλίθαλν ζε βαζκφ εθαηφ ηνηο εθαηφ 
θαη ε αληθαλφηεηα απηή θαζηζηά αδχλαηε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο ηνπ, εθφζνλ ε ελ 
ιφγσ αληθαλφηεηα θαη ν βαζκφο ηεο νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζε ηξαχκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ ππφ 
πεξηζηάζεηο νη νπνίεο θξίλνληαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή φηη απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ ζηνλ αγψλα ή απφ ηηο δεκηνπξγεζείζεο ζπλζήθεο κεηά ηελ 21

ε
 Γεθεκβξίνπ 1963 ή ιφγσ ηεο 

παξάλνκεο δξάζεο ηεο Δ.Ο.Κ.Α. Β΄ ή θαηά ή κεηά ην πξαμηθφπεκα ηεο 15
εο

 Ηνπιίνπ 1974 ή ιφγσ 
ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ηεο 20

εο
 Ηνπιίνπ 1974. 

  
πληάμεηο ζε 
εμαξηψκελα 
πξφζσπα Μέινπο 
πνπ πέζαλε θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ 
θαζήθνληνο ηνπ. 

57.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, φηαλ κέινο πεζάλεη,  ελψ  
δηαηεινχζε   ζηελ  ππεξεζία,   ζπλεπεία ηξαχκαηνο ην νπνίν ππέζηε - 

  (α)   Καηά ηελ ελεξγφ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο ηνπ
. 

  (β)   ρσξίο δηθή ηνπ ακέιεηα
.
 θαη 

  (γ)   ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ κπνξνχλ εηδηθά λα απνδνζνχλ ζηε θχζε ηνπ θαζήθνληνο ηνπ, 
   
 ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα ρνξεγήζεη, επηπξφζζεηα απφ ην θηινδψξεκα πνπ ηπρφλ 

ρνξεγήζεθε ζην λφκηκν πξνζσπηθφ αληηπξφζσπν ηνπ δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ 58- 
   
  (i) αλ ην απνζαλφλ κέινο θαηαιείπεη ρήξα, ζχληαμε ζ' απηή, εθφζνλ παξακέλεη 
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αλχπαλδξε ην πνζφ ηεο νπνίαο λα κελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη πέληε ηνηο εθαηφλ 
(25%) ησλ εηήζησλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ 
ηνπ

.
 

(ii) αλ ην απνζαλφλ κέινο θαηαιείπεη ρήξα ζηελ νπνία, ρνξεγείηαη ζχληαμε δπλάκεη ηεο 
πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπ θαη ηέθλν ή ηέθλα, ζχληαμε γηα θάζε ηέθλν, ε νπνία 
δελ ππεξβαίλεη ην έλα έθην ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην ζεκείν (η)

. 

(iii) αλ ην απνζαλφλ κέινο, θαηαιείπεη ηέθλν ή ηέθλα, αιιά δελ θαηαιείπεη ρήξα, ή αλ δε 
ρνξεγείηαη ζχληαμε ζηε ρήξα, ζχληαμε γηα θάζε ηέθλν, ην πνζφ ηεο νπνίαο είλαη 
δηπιάζην ηνπ πνζνχ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ζην ζεκείν (ηη)

.
 

(iv) αλ ην απνζαλφλ Μέινο θαηαιείπεη ηέθλν ή ηέθλα θαη ρήξα ζηελ νπνία ρνξεγείηαη 
ζχληαμε δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) θαη ε ρήξα κεηά απνζάλεη, ζχληαμε γηα θάζε 
ηέθλν απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηεο ρήξαο δηπιάζηα απφ ην πνζφ πνπ 
θαζνξίδεηαη ζην ζεκείν (ii)

.
 

(v) αλ ην απνζαλφλ κέινο δελ θαηαιείπεη ρήξα ή αλ δε ρνξεγείηαη ζχληαμε ζηε ρήξα θαη 
αλ νη γνλείο ηνπ ή νπνηνζδήπνηε απηψλ εμαξηάην πιήξσο ή θπξίσο απφ απηφλ γηα 
ηε ζπληήξεζή ηνπ, ζχληαμε ζηνλ παηέξα ή ηε κεηέξα ή θαη ζηνπο δχν, εθφζνλ απηνί 
ή νπνηνζδήπνηε απφ απηνχο ζηεξνχληαη επαξθψλ κέζσλ ζπληήξεζεο. Σν πνζφ ηεο 
ζχληαμεο γνλέσλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ ζα κπνξνχζε λα 
ρνξεγεζεί ζηε ρήξα ηνπ·

 

  
      Ννείηαη φηη: 
   
  (αα) ζχληαμε δελ θαηαβάιιεηαη δπλάκεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζε νπνηνδήπνηε 

ρξφλν γηα πεξηζζφηεξα απφ ηξία ηέθλα· 
   
  (ββ)  ζε πεξίπησζε ζχληαμεο πνπ ρνξεγήζεθε δπλάκεη ηνπ ζεκείνπ (v) ηνπ εδαθίνπ (γ) 

αλ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο δχν γνλείο ήηαλ ρήξνο θαηά ην ρξφλν ηεο ρνξήγεζεο 
ηεο ζχληαμεο θαη κεηά παληξεπηεί εθ λένπ, ε ζχληαμε απηή ηεξκαηίδεηαη απφ ηελ 
εκεξνκελία ηνπ λένπ γάκνπ.  Αλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο, ζε 
νπνηνδήπνηε ρξφλν νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο γνλείο ζηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε 
ζχληαμε δπλάκεη ηνπ ζεκείνπ (v) ηνπ εδαθίνπ (γ) έρεη άιινπο επαξθείο πφξνπο 
ζπληήξεζεο, ε ζχληαμε απηή ηεξκαηίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε 
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή· 

  (γγ)  ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα δηαηάμεη ηνλ ηεξκαηηζκφ θαηαβνιήο ζχληαμεο 
πνπ ρνξεγήζεθε  δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ απηνχ ζε ζήιπ ηέθλν, φηαλ ην ηεθλφ 
λπκθεπζεί· 

   
  (δδ)  ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα δηαηάμεη  ηε ζπλέρηζε θαηαβνιήο ζχληαμεο γηα 

ηέθλν ην νπνίν, αλ θαη έπαπζε λα ηε δηθαηνχηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, 
ππέζηε, θαηά ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν εδηθαηνχην ζχληαμε, πλεπκαηηθή ή ζσκαηηθή 
αλαπεξία πνπ πηζηνπνηείηαη απφ Κπβεξλεηηθφ Ηαηξηθφ πκβνχιην ή ηαηξηθφ 
ζπκβνχιην ηεο επηινγήο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ην θαζηζηά αλίθαλν λα 
θεξδίδεη ηα αλαγθαία πξνο ην δελ∙ 

   
  (εε)        ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (αα) θαη (γγ) ηεο επηθχιαμεο ηνπ 

ζεκείνπ (λ) ηελ θαηαβνιή ζχληαμεο γηα ηέθλν ην νπνίν αλεμάξηεηα απφ ειηθία θαηά 
ην ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ παηέξα ηνπ ππνθέξεη απφ πλεπκαηηθή ή ζσκαηηθή 
αλαπεξία, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ Κπβεξλεηηθφ Ηαηξηθφ πκβνχιην ή ηαηξηθφ 
ζπκβνχιην ηεο επηινγήο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ην θαζηζηά αλίθαλν λα 
θεξδίδεη ηα πξνο ην δελ. 

  
      (2) Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα δηαηάμεη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχληαμεο ζε 

νπνηνδήπνηε ρξφλν, αλ ηθαλνπνηεζεί απφ γλσκάηεπζε ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Ηαηξηθνχ πκβνπιίνπ ή 
ηνπ ηαηξηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηινγήο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο φηη ε αλαπεξία έπαπζε λα 
πθίζηαηαη ή δελ εκπνδίδεη ην ηέθλν λα θεξδίδεη ηα πξνο ην δελ. 

  
      (3) Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεη ηελ ειάρηζηε ζχληαμε πνπ ρνξεγείηαη δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. ην πνζφ απηφ ππνινγίδνληαη θαη νη ζπληάμεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζηα ηέθλα 
δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Ζ ειάρηζηε απηή ζχληαμε δελ ππφθεηηαη ζηελ ηηκαξηζκηθή 
αχμεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 40. 

  
 

   
59(Η) ηνπ 2010 

114(Η) ηνπ 2010 
126(Η) ηνπ 2010. 

     (4) Οπνηεζδήπνηε ζπληάμεηο πιεξσηέεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ κεηψλνληαη θαηά 
πνζφ ίζν κε ην έλα ηξίην ηνπ εηήζηνπ πνζνχ σθειήκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη σο ζχληαμε ιφγσ 
ζαλάηνπ δπλάκεη ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ ηνπ 2010. 
 

  
 

  59(Η) ηνπ 2010 
     (5) Οπνηεζδήπνηε ζπληάμεηο πιεξσηέεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ καδί κε ην εηήζην 
πνζφ θάζε σθειήκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη σο ζχληαμε δπλάκεη ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
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114(Η) ηνπ 2010 
126(Η) ηνπ 2010. 

 

 

Νφκνπ ηνπ 2010, ζε θακηά πεξίπησζε δελ ππεξβαίλνπλ ηηο ζπληάμηκεο απνιαβέο ηνπ 
απνζαλφληνο κέινπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. 
 
     (6) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ κέινπο, αλ ε 
ρήξα ή ηα ηέθλα ηνπ ή νη εμαξηψκελνη γνλείο ηνπ δηθαηνχληαη ζε ζπληάμεηο δπλάκεη ηνπ Μέξνπο IV.  
 
     (7) Αλ νη ζπληάμεηο πνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηνπ Μέξνπο IV είλαη ζπλνιηθά κηθξφηεξεο απφ 
ηηο ζπληάμεηο πνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, θαηαβάιινληαη νη ζπλνιηθά 
κεγαιχηεξεο ζπληάμεηο. 

  
Φηινδψξεκα 
φηαλ ην Μέινο 
πεζάλεη 
ζηελ ππεξεζία 
ή κεηά ηελ 
αθππεξέηεζε. 

58.-(1) ηαλ κέινο πνπ θαηέρεη ζπληάμηκε ζέζε ή κέινο πνπ ππεξεηεί ζε κε ζπληάμηκε ζέζε ζηελ 
νπνία απνζπάζηεθε απφ ζπληάμηκε ζέζε πεζάλεη ζηελ ππεξεζία, ρνξεγείηαη απφ ην Σακείν ζην 
λφκηκν πξνζσπηθφ αληηπξφζσπν απηνχ εθάπαμ επί ηεο ζπληάμεσο θηινδψξεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηηο εηήζηεο ζπληάμηκεο απνιαβέο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ή ηεο ιήμεο 
ηεο άδεηαο ηελ νπνία ηπρφλ είρε ζε πίζηε ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή ή ην εθάπαμ πνζφ ην 
νπνίν ζα εδηθαηνχην, αλ είρε αθππεξεηήζεη ππφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην  εδάθην 
(δ) ηνπ Καλνληζκνχ  45, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ή ηεο ιήμεο ηεο άδεηαο ηελ νπνία 
ηπρφλ είρε ζε πίζηε ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, αλαιφγσο ηνπ πνην απφ ηα πνζά απηά είλαη ην 
κεγαιχηεξν. 

   
  (α) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ: 
  
  «Δθάπαμ επί ηεο ζπληάμεσο θηινδψξεκα» ζεκαίλεη ην θηινδψξεκα ην νπνίν ζα 

ερνξεγείην ζην Μέινο, αλ θαηά ην ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ή, ζε πεξίπησζε πνπ 
απηφο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ εδηθαηνχην θαλνληθή άδεηα, θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο ιήμεο ηεο άδεηαο απηήο είρε αθππεξεηήζεη ππφ ηηο πεξηζηάζεηο 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην (δ)  ηνπ Καλνληζκνχ 45. 

  
  «εηήζηνο κηζζφο» ζεκαίλεη ην κηζζφ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγηδφηαλ ε 

ζχληαμε ή ην θηινδψξεκα πνπ ζα ερνξεγείην ζην κέινο, αλ θαηά ην ρξφλν ηνπ 
ζαλάηνπ ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ απηφο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 
εδηθαηνχην θαλνληθή άδεηα, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ιήμεο ηεο άδεηαο απηήο είρε 
αθππεξεηήζεη ππφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην (δ)  ηνπ 
Καλνληζκνχ 45. 

  
     

  (2) Αλ ην κέινο πεζάλεη κεηά ηελ αθππεξέηεζή ηνπ θαη ην ζπλνιηθφ πιεξσζέλ ή πιεξσηέν ζ’ 
απηφλ κέρξη ην ζάλαην πνζφ ππφ κνξθή ζχληαμεο, θηινδσξήκαηνο ή άιινπ σθειήκαηνο 
αθππεξέηεζεο είλαη κηθξφηεξν απφ ηηο εηήζηεο ζπληάμηκεο απνιαβέο πνπ έπαηξλε θαηά ην ρξφλν 
ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ, ρνξεγείηαη ζην λφκηκν πξνζσπηθφ αληηπξφζσπφ ηνπ θηινδψξεκα ίζν κε 
ηε δηαθνξά. 

  
χληαμε κε ηελ 
αθππεξέηεζε ιφγσ 
θαηάξγεζεο ηεο ζέζεο ή 
αλαδηνξγάλσζεο. 
 

59. ε κέινο πνπ θαηέρεη ζπληάμηκε ζέζε θαη αθππεξεηεί αλαγθαζηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο 
ζέζεο ηνπ ή γηα λα δηεπθνιπλζεί ε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη κε 
ηελ νπνία δπλαηφ λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ή ε εμνηθνλφκεζε κέζσλ 
κπνξεί λα ρνξεγεζεί απφ ην Σακείν: 

  (α) ζχληαμε πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 46, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 
ππφςε ν φξνο γηα ζπκπιήξσζε ππεξεζίαο πέληε ρξφλσλ, 

  
(β) πξφζζεηε ζχληαμε ίζε κε ην έλα εμεθνζηφ ησλ ζπληάμηκσλ απνιαβψλ ηνπ γηα θάζε 

πεξίνδν ηξηψλ ζπκπιεξσκέλσλ ρξφλσλ ζπληάμηκεο ππεξεζίαο· 
   
  Ννείηαη φηη: 
  
  (i) Ζ πξφζζεηε ζχληαμε δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα εμεθνζηά ησλ ζπληάμηκσλ 

απνιαβψλ ηνπ
.
 θαη 

(ii) ε πξφζζεηε ζχληαμε καδί κε ηελ ζχληαμε δελ ππεξβαίλνπλ ηε ζχληαμε ηελ 
νπνία ζα εδηθαηνχην, αλ είρε ζπλερίζεη λα ππεξεηεί ζηε ζέζε ηελ νπνία θαηείρε 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ, είρε αθππεξεηήζεη κε ηε 
ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο θαη είρε πάξεη φιεο ηηο 
πξνζαπμήζεηο ηηο νπνίεο ζα εδηθαηνχην κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή. 

   
Αθππεξέηεζε ιφγσ  
αλαίηηαο ππεξεζηαθήο  
αλεπάξθεηαο ή  
αθαηαιιειφηεηαο. 

60. ε πεξίπησζε αθππεξέηεζεο κέινπο γηα ιφγνπο αλαίηηαο ππεξεζηαθήο αλεπάξθεηαο ή 
αθαηαιιειφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ Καλνληζκψλ, θαηαβάιινληαη απφ ην 
Σακείν ζ' απηφλ ηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ππεξεζία. 

  
Σεξκαηηζκφο 
ππεξεζίαο γηα 

61.  ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ  απφ ην πκβνχιην ηεο ππεξεζίαο ππαιιήινπ γηα εμεηδηθεπκέλνπο 
ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ Καλνληζκψλ, νπνηαδήπνηε 
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εμεηδηθεπκέλνπο 
ιφγνπο δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο. 
 

λέα ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ απηνχ κεηά απφ επαλαδηνξηζκφ ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ 
αθππεξέηεζή ηνπ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (ζ)  ηνπ θαλνληζκνχ 45 (Πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο 
σθειεκάησλ) δελ ζα ζεσξείηαη ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο ππεξεζίαο ηνπ, εθηφο αλ ην 
πκβνχιην ήζειε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά κε βάζε ηα πεξηζηαηηθά ηεο θάζε πεξίπησζεο νπφηε ν 
ππάιιεινο επηζηξέθεη ζην Σακείν ηα εηο απηφλ παξαρσξεζέληα σθειήκαηα ψζηε λα αλαγλσξηζηεί 
ε πξνεγνχκελε ππεξεζία ηνπ.  

  
πληαμηνδνηηθά 
σθειήκαηα ζε 
πεξίπησζε 
πεηζαξρηθήο πνηλήο 
αλαγθαζηηθήο 
αθππεξέηεζεο. 
 

62. ε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο αθππεξέηεζεο απφ ζπληάμηκε ζέζε, ην ζέκα ησλ 
ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ ππνβάιιεηαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ε νπνία θαη απνθαζίδεη 
γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα πνπ ζα παξαρσξεζνχλ θαζψο θαη ην ρξφλν έλαξμεο ηεο 
θαηαβνιήο ηνχησλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ππφζεζεο: 
 

Ννείηαη φηη, ηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα πνπ ζα παξαρσξεζνχλ δελ ζα είλαη ιηγφηεξα απφ 
εθείλα πνπ ζα παξαρσξνχληαλ ζηνλ ππάιιειν, αλ επηβαιιφηαλ ζ' απηφλ ε πνηλή ηεο απφιπζεο. 

  
Πξνυπεξεζία 
 ζην Γεκφζην ή άιιν 
Οξγαληζκφ. 
 

63.-(1) Δάλ κέινο, ην νπνίν δηνξίζζεθε ή ζα δηνξηζζεί ζην Γήκν, είρε ή έρεη πξνυπεξεζία ζηε 
δεκφζηα ππεξεζία ή άιιν Οξγαληζκφ, ε πξνυπεξεζία απηή ινγίδεηαη σο ζπληάμηκε ππεξεζία γηα 
ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ  ρξφλνπ ππεξεζίαο πνπ ηνπ δίδεη δηθαίσκα ζε σθειήκαηα θαη γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ησλ σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο  πνπ ζα δηθαηνχηαη λα ιάβεη απφ ην Σακείν δπλάκεη 
ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, είηε ν δηνξηζκφο ηνπ ζην Γήκν έγηλε ή ζα γίλεη ακέζσο 
είηε κεηά απφ δηαθνπή. 

  
 
 
 
 
   
 

97(Η) ηνπ 1997 
  3(Η) ηνπ 1998 

 77(Η) ηνπ 1999  
141(Η) ηνπ 2001 
 69(Η) ηνπ 2005 
37(Η) ηνπ 2010 
94(Η) ηνπ 2010 
31(Η) ηνπ 2012 

131(Η) ηνπ 2012. 

     (2) Ζ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο ή ν Οξγαληζκφο θαηαβάιιεη ζην Σακείν θαηά ηελ 
απνρψξεζε ηνπ κέινπο, εθάπαμ πνζφ ίζν κε ην έλα δσδέθαην ησλ κεληαίσλ ζπληάμηκσλ 
απνιαβψλ ηνπ κέινπο γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα ζπληάμηκεο ππεξεζία ζηε δεκφζηα ππεξεζία 
ή ηνλ Οξγαληζκφ, θαζψο θαη ην δηπιάζην ηπρφλ εηζθνξψλ πνπ θαηέβαιε ην κέινο γηα ηε 
κεηαβίβαζε ηεο ζχληαμεο ζηε ρήξα θαη ηα ηέθλα ηνπ, κε ηφθν πάλσ ζε φια ηα πνζά απφ ηελ εκέξα 
ηεο απνρψξεζεο κέρξη ηελ εκέξα ηεο θαηαβνιήο πξνο ηφζν επηηφθην φζν θαζνξίδεη εθάζηνηε ν 
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ κε βάζε ηνλ πεξί πληάμεσλ Νφκν ηνπ 1997. 

 
 
 
 
 
 
 

     (3) Αλ ζην κέινο θαηαβιήζεθε απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηνλ Οξγαληζκφ 
νπνηνδήπνηε σθέιεκα ππφ κνξθή θηινδσξήκαηνο ή εηζθνξψλ εξγνδφηε ζε Σακείν Πξνλνίαο, νη 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ εθαξκφδνληαη κφλν αλ ην κέινο επηιέμεη λα θαηαβάιεη ζην 
Σακείν ην σθέιεκα απηφ κε ηφθν φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, νπφηε ε Κπβέξλεζε 
ηεο Γεκνθξαηίαο ή ν Οξγαληζκφο δελ ππνρξενχηαη  ζηελ θαηαβνιή ηνπ εθάπαμ πνζνχ πνπ 
αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

 ΜΔΡΟ IV – ΤΝΣΑΞΔΗ Δ ΥΖΡΔ ΚΑΗ ΣΔΚΝΑ 
  
χληαμε ζε ρήξεο θαη 
ηέθλα. 

64.  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Μέξνπο, γηα ην ζάλαην άξξελα ζπληάμηκνπ κέινπο-
ππαιιήινπ ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ην παξφλ Μέξνο ή άξξελα ζπληαμηνχρνπ (πνπ ζην εμήο ζα 
αλαθέξεηαη σο «ν απνζαλψλ»), ρνξεγείηαη απφ ην Σακείν γηα ηελ ππεξεζία ηνπ— 

   
  (α) ηαλ εγθαηαιείπεη ρήξα, ζχληαμε ζηε ρήξα (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ζχληαμε 

ρήξαο») θαη 
   
  (β) φηαλ είρε ζχδπγν ζ’  νπνηνδήπνηε ρξφλν κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία (είηε ν γάκνο 

παξέκεηλε ζε ηζρχ κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ είηε φρη θαη είηε ζχληαμε ρήξαο ρνξεγείηαη ή 
δπλαηφ λα ρνξεγεζεί είηε φρη), ζχληαμε πξνο φθεινο ησλ ηέθλσλ απφ ην γάκν  θαη ζε  
νξηζκέλεο  πεξηπηψζεηο  άιισλ ηέθλσλ απηνχ  ή απηήο (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη 
σο «ζχληαμε ηέθλσλ»): 

   
    Ννείηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Μέξνπο δε ιακβάλεηαη ππφςε γάκνο 

ηνπ απνζαλφληνο πνπ ηειέζηεθε φηαλ απηφο έπαπζε λα είλαη κέινο. Κάζε αλαθνξά ζην 
Μέξνο απηφ ζε γάκν, ζχδπγν, ρήξα ή ηέθλα ηνπ απνζαλφληνο εξκελεχεηαη αλάινγα. 

 
Δμάξηεζε ζπληάμεσλ 
απφ ηε ζχληαμε ηνπ 
απνζαλφληνο. 

 
65.  χληαμε δε ρνξεγείηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Μέξνπο, εθηφο αλ:  
 
 

  (α) Ο απνζαλψλ ήηαλ ζπληαμηνχρνο, ή 
  

(β) ν απνζαλψλ εδηθαηνχην ζχληαμε δπλάκεη ησλ παξφλησλ θαλνληζκψλ (είηε ηέηνηα 
ζχληαμε ρνξεγήζεθε πξάγκαηη είηε φρη). ή 
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  (γ) ν απνζαλψλ ππεξεηνχζε αθφκα σο ππάιιεινο θαηά ην ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ θαη αλ 

είρε ηφηε αθππεξεηήζεη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (δ)  ηνπ θαλνληζκνχ 45, ζα εδηθαηνχην ηε 
ρνξήγεζε ζχληαμεο. 

   
χληαμε 
ρήξαο. 
 

66.-(1) χληαμε ρήξαο θαηαβάιιεηαη απφ ην Σακείν ζηελ επηδψζα ζχδπγν απφ ην ζάλαην ηνπ 
ζπδχγνπ ηεο κέρξη ην ζάλαηφ ηεο. 
 
     (2) χληαμε ρήξαο δε ρνξεγείηαη αλ ε ρήξα μαλαπαληξεχηεθε κεηά ην ζάλαην ηνπ ζπδχγνπ ηεο.  
Αλ κεηά ηε ρνξήγεζε ζχληαμεο ε ρήξα μαλαπαληξεπηεί, ε ζχληαμε ηεξκαηίδεηαη απφ ηελ 
εκεξνκελία ηνπ λένπ γάκνπ: 
 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ λένπ γάκνπ ή ζαλάηνπ ηνπ λένπ ζπδχγνπ ε 
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη, αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο, λα επηηξέςεη 
ηελ θαηαβνιή ζηε ρήξα ζχληαμεο κέρξη ηνπ χςνπο πνπ ζα ήηαλ αλ δελ είρε δηαθνπεί. 
 
     (3)  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε γάκνο πνπ ηειέζηεθε 
φηαλ ν ζαλψλ έπαπζε λα είλαη κέινο-ππάιιεινο: 

  
 Ννείηαη φηη, εάλ ν ζαλψλ είρε ζχδπγν θαηά ην ρξφλν ηεο αθππεξέηεζήο ηνπ, ε νπνία απέζαλε 

κεηά ηελ αθππεξέηεζή ηνπ θαη αθνινχζσο απηφο λπκθεχζεθε εθ λένπ, ε ηειεπηαία ζχδπγφο ηνπ 
ζεσξείηαη σο ρήξα γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
 

Πνζνζηφ ηεο ζχληαμεο 
ρήξαο. 

67.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3), ε ζχληαμε ρήξαο είλαη- 

  (α) Γηα ππεξεζία κε εηζθνξέο ην 75% ηεο ζχληαμεο ηνπ ζπληαμηνχρνπ θαηά ηελ εκέξα ηνπ 
ζαλάηνπ ηνπ ή ηεο ζχληαμεο ηελ νπνία ζα εδηθαηνχην ην κέινο κε βάζε ηε ζπληάμηκε 
ππεξεζία ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. 

    
   (β) Γηα ππεξεζία ρσξίο εηζθνξέο ην 37.5% ηεο ζχληαμεο ηνπ ζπληαμηνχρνπ θαηά ηελ εκέξα 

ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ή ηεο ζχληαμεο ηελ νπνία ζα εηδηθαηνχην ην Μέινο κε βάζε ηε ζπληάμηκε 
ππεξεζία ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ: 

    
   Ννείηαη φηη, αλ ην Μέινο είρε ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ζηελ ππεξεζία ζπκπιεξψζεη 

ζπληάμηκε ππεξεζία- 
    
  (i) Πέληε ή  πεξηζζφηεξσλ εηψλ αιιά θάησ ησλ δέθα εηψλ, ζεσξείηαη φηη 

ζπκπιήξσζε δηπιάζηα ζπληάμηκε ππεξεζία, 
(ii) δέθα ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ αιιά θάησ ησλ δεθαπέληε εηψλ, ζεσξείηαη φηη 

ζπκπιήξσζε είθνζη έηε ζπληάμηκεο ππεξεζίαο, 
(iii) δεθαπέληε ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ αιιά θάησ ησλ είθνζη ηξηψλ εηψλ, ε ζπληάμηκε 

ππεξεζία ηνπ απμάλεηαη θαηά πέληε έηε κε αλψηαην φξην ζπληάμηκεο ππεξεζίαο 
ηα είθνζη πέληε έηε, 

(iv) είθνζη ηξηψλ ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ αιιά θάησ ησλ ηξηάληα εηψλ, ε ζπληάμηκε 
ππεξεζία ηνπ απμάλεηαη θαηά δχν έηε κε αλψηαην φξην ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ηα 
ηξηάληα έηε, 

   
 θαη ε ππεξεζία πνπ πξνζηίζεηαη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ζεσξείηαη ππεξεζία κε εηζθνξέο: 
  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε θακία πεξίπησζε ε ζχληαμε δελ ππνινγίδεηαη κε βάζε ππεξεζία 

κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηελ νπνία ζα είρε ην κέινο, αλ παξέκελε ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κέρξη 
ηελ ειηθία ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζήο ηνπ. 

  
      (2) Ζ ζχληαμε ρήξαο ζπληαμηνχρνπ πνπ αθππεξέηεζε πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία είλαη 

ην 37.5% ηεο ζχληαμεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζ’ απηφλ θαηά ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. 
 
     (3) Ζ ειάρηζηε δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαηαβιεηέα ζχληαμε θαζνξίδεηαη απφ ηελ 1

ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2012 ζε ηξηαθφζηα  νγδφληα πέληε επξψ θαη  17 ζελη κφλν ην κήλα θαη δελ ππφθεηηαη 
ζηελ ηηκαξηζκηθή αχμεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ 40. 

  
Δμνπζία ηνπ 
Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ γηα 
αλαζεψξεζε ηεο 
ειάρηζηεο ζχληαμεο 
ρήξαο. 

97(Η) ηνπ 1997 
3(Η) ηνπ 1998 

77(Η) ηνπ 1999 

68. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Γεκνθξαηίαο  πξνβαίλεη, δπλάκεη ηνπ  
άξζξνπ 49 ηνπ πεξί πληάμεσλ Νφκνπ ηνπ 1997, ζε αλαζεψξεζε ηνπ πνζνχ ηεο ειάρηζηεο 
ζχληαμεο ρήξαο κε βάζε ην πνζνζηφ θαηά ην νπνίν απμάλνληαη εθάζηνηε νη βαζηθέο παξνρέο 
δπλάκεη ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ ηνπ 2010, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή 
ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηελ αλαζεψξεζε απηή απηφκαηα θαη ρσξίο άιιε δηαδηθαζία ζηελ 
πεξίπησζε ησλ ρεξψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 
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141(Η) ηνπ 2001 
69(Η) ηνπ 2005 
37(Η) ηνπ 2010 
94(Η) ηνπ 2010 
31(Η) ηνπ 2012 

131(Η) ηνπ 2012 
  59(Η) ηνπ 2010 
114(Η) ηνπ 2010 

126(Η) ηνπ 2010. 
  
πληάμεηο ηέθλσλ. 69.-(1) χληαμε ηέθλσλ ρνξεγείηαη απφ ην Σακείν, αλ ππάξρνπλ ηέθλα πνπ ηε δηθαηνχληαη, θαη 

θαηαβάιιεηαη γηα φζν ρξφλν απηά ηε δηθαηνχληαη. 
  
      (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηέθλα πνπ δηθαηνχληαη ζχληαμε είλαη 

ηα ηέθλα ηνπ απνζαλφληνο ή ηα ηέθλα ζπδχγνπ ηνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (7). 
 
     (3)  Γε δηθαηνχληαη ζχληαμε ηέθλσλ κε βάζε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ: 

  (α)  ηέθλα ηνπ απνζαλφληνο ηα νπνία γελλήζεθαλ κεηά ηελ παξέιεπζε δέθα κελψλ 
αθφηνπ απηφο έπαπζε λα είλαη κέινο ή ηα νπνία πηνζεηήζεθαλ απφ απηφλ αθφηνπ 
έπαπζε λα είλαη κέινο, 

   
  (β)  ηέθλα ζπδχγνπ ηνπ απνζαλφληνο ηα νπνία γελλήζεθαλ ή πηνζεηήζεθαλ κεηά ηε 

δηάιπζε ηνπ γάκνπ ή αθφηνπ ν απνζαλψλ έπαπζε λα είλαη κέινο. 
   
      (4) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (3), δε ρνξεγείηαη ζχληαμε γηα: 
  
  (α) Σέθλν ηνπ απνζαλφληνο πνπ γελλήζεθε εθηφο γάκνπ ή 
   
  (β) ζεηφ ηέθλν ηνπ απνζαλφληνο θαη ηέθλν ζπδχγνπ ηνπ ή 
   
  (γ) ζεηφ ηέθλν πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην ζχδπγν ή ηέθλν ζπδχγνπ πνπ γελλήζεθε εθηφο 

γάκνπ, 
   
 εθηφο αλ ην ηέθλνλ εμαξηάην νινθιεξσηηθά ή θπξίσο απφ ηνλ απνζαλφληα θαηά ην ρξφλν ηνπ 

ζαλάηνπ ηνπ. 
 
     (5)  Γε ρνξεγείηαη ζχληαμε ηέθλσλ γηα ζήιπ ηέθλν ην νπνίν θαηά ην ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 
απνζαλφληνο ήηαλ έγγακν.  χληαμε ηέθλσλ πνπ ρνξεγήζεθε γηα ζήιπ ηέθλν ηεξκαηίδεηαη, φηαλ 
απηφ παληξεπηεί. 
 
     (6)  Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε Γηαρεηξηζηηθή 
Δπηηξνπή δχλαηαη λα δηαηάμεη: 

  (α) Σε ζπλέρηζε ηεο θαηαβνιήο ζχληαμεο ηέθλσλ γηα ηέθλν ην νπνίν, αλ έπαπζε λα ηε 
δηθαηνχηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ππέζηε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην 
νπνίν εδηθαηνχην ζχληαμε ηέθλσλ πλεπκαηηθή ή ζσκαηηθή αλαπεξία, πνπ πηζηνπνηείηαη 
απφ θπβεξλεηηθφ ηαηξηθφ ζπκβνχιην ή απφ ηαηξηθφ ζπκβνχιην ηεο επηινγήο ηεο 
Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ην θαζηζηά αλίθαλν λα θεξδίδεη ηα αλαγθαία γηα ηε δσή

.
 

   
  (β) ηελ θαηαβνιή ζχληαμεο ηέθλσλ γηα ηέθλν ην νπνίν, αλεμαξηήησο ειηθίαο, θαηά ην 

ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ παηέξα ηνπ ππνθέξεη απφ πλεπκαηηθή ή ζσκαηηθή αλαπεξία, 
πνπ πηζηνπνηείηαη ηαηξηθά θαη ην θαζηζηά αλίθαλν λα θεξδίδεη ηα αλαγθαία γηα ηε δσή: 

   
    Ννείηαη φηη, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή κπνξεί ζε θαζεκηά απφ ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο λα δηαηάμεη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχληαμεο θαηά νπνηνδήπνηε ρξφλν, αλ 
ηθαλνπνηεζεί κε ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ Κπβεξλεηηθφ Ηαηξηθφ 
πκβνχιην ή απφ ηαηξηθφ ζπκβνχιην ηεο επηινγήο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο φηη ε 
αλαπεξία έπαπζε λα πθίζηαηαη ή φηη δελ εκπνδίδεη ην ελ ιφγσ ηέθλν λα θεξδίδεη ηα 
αλαγθαία γηα ηε δσή. 

   
Πνζνζηφ, θαη ηξφπνο 
θαηαβνιήο ζπληάμεσλ 
ηέθλσλ. 

70.-(1) Μία κφλν ζχληαμε ηέθλσλ ρνξεγείηαη γηα ηελ ππεξεζία νπνηνπδήπνηε κέινπο, αιιά - 

  (α) Σν πνζνζηφ ηεο πνηθίιιεη, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηα νπνία ηε δηθαηνχληαη
.
 

   
  (β) θαηαβάιιεηαη ζην πξφζσπν ή  ζηα πξφζσπα θαη θαηά ηφζα ηκήκαηα, φπσο ε 

Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ζα νξίζεη
.
 

   
  (γ) ην πξφζσπν ζην νπνίν θαηαβάιιεηαη νιφθιεξε ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο 
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ρξεζηκνπνηεί ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ζ’ απηφ ρσξίο δηάθξηζε πξνο φθεινο φισλ 
ησλ ηέθλσλ πνπ ηε δηθαηνχληαη ή πξνο φθεινο εθείλσλ απφ απηά φπσο ε Γηαρεηξηζηηθή 
Δπηηξνπή ζα νξίζεη. 

   
      (2) ηαλ ν απνζαλψλ εγθαηαιείπεη ρήξα, ην πνζνζηφ ηεο ζχληαμεο ηέθλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηεο είλαη ην 16.67% ηεο ζχληαμεο ηεο ρήξαο, αλαθνξηθά κε θάζε δηθαηνχρν ηέθλν, κε αλψηαην 
φξην ηε ζχληαμε γηα δχν ηέθλα. 

  
      (3) ηαλ ν απνζαλψλ δελ εγθαηαιείπεη ρήξα ή, αλ εγθαηαιείπεη ρήξα, κεηά ην ζάλαην ηεο, ην 

πνζνζηφ ζχληαμεο ηέθλσλ είλαη ην 44.44% ηεο ζχληαμεο ε νπνία ζα θαηαβαιιφηαλ ζηε ρήξα, 
αλαθνξηθά κε θάζε δηθαηνχρν ηέθλνλ, κε αλψηαην φξην ηε ζχληαμε γηα ηξία ηέθλα. 
 
     (4) ηαλ ε ρήξα ηειέζεη λέν γάκν, ην πνζνζηφ ηεο ζχληαμεο ηέθλσλ είλαη ην 22.22% ηεο 
ζχληαμεο ε νπνία ζα θαηαβαιιφηαλ ζηε ρήξα κε αλψηαην φξην ηε ζχληαμε γηα ηξία ηέθλα. 

  
      (5) Γηα ηελ αλαθεξφκελε ζηηο παξαγξάθνπο (3) θαη (4) ζχληαμε ε νπνία ζα θαηαβαιιφηαλ 

ζηε ρήξα θαη ηελ αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν (2) ζχληαμε πνπ είλαη θαηαβιεηέα ζηε ρήξα 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 67 αλαθνξηθά κε ηελ ειάρηζηε 
ζχληαμε ρήξαο. 

  
Καηαξγνχκελνη 

Καλνληζκνί. 
Δπίζεκε  

Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα  

Σξίην: 
8.4.1965 

27.10.1967 
23.2.1968 

14.8.1969, 
Παξάξηεκα 

Σξίην (Η) 
11.5.1973 

19.10.1973 
11.6.1974 
23.8.1974 
5.12.1975 
14.1.1977 

18.11.1977 
23.12.1977 
12.10.1979 

4.7.1980 
3.10.1980 
19.6.1981 

16.10.1981 
13.8.1982 
26.3.1983 

21.10.1983 
25.11.1983 

27.4.1984 
21.9.1984 
19.6.1987 

13.11.1987 
20.11.1987 

22.3.1991 
1.11.1991 
24.6.1994 
15.3.1996 
8.11.1996 
28.2.1997 
10.3.2000 
6.4.2001. 

 
1 ηνπ 1986 
8 ηνπ 1986 

25 ηνπ 1986 
39 ηνπ 1986 
50 ηνπ 1986 

114 ηνπ 1986 

71. Οη πεξί πληάμεσλ θαη Φηινδσξεκάησλ Γεκνηηθνί Καλνληζκνί ηνπ Γήκνπ, πνπ εθδφζεθαλ 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ πεξί Γήκσλ Νφκνπ, ή/θαη νη Καλνληζκνί πνπ εθδφζεθαλ δπλάκεη ησλ 
πξντζρπζάλησλ ηνπ πεξί Γήκσλ Νφκσλ ή/θαη νη Καλνληζκνί, νη νπνίνη ινγίδεηαη, κε βάζε ην 
εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί Γήκσλ Νφκνπ ηνπ 1985, φηη εθδφζεθαλ δπλάκεη ηνπ πεξί 
Γήκσλ Νφκνπ, θαηαξγνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ: 
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121 ηνπ 1986 
149 ηνπ 1986 

14 ηνπ 1987 
63 ηνπ 1987 

165 ηνπ 1987 
320 ηνπ 1987 

39 ηνπ 1988 
204 ηνπ 1988 
119 ηνπ 1990 
143 ηνπ 1991 
190 ηνπ 1991 
223 ηνπ 1991 

40(Η) ηνπ 1992 
54(Η) ηνπ 1992 
87(Η) ηνπ 1992 
23(Η) ηνπ 1994 
37(Η) ηνπ 1995 

8(Η) ηνπ 1996 
65(Η) ηνπ 1996 
85(Η) ηνπ 1996 
20(Η) ηνπ 1997 

   112(Η) ηνπ 2001 
   127(Η) ηνπ 2001 

128(Η) ηνπ 2001 
139(Η) ηνπ 2001 
153(Η) ηνπ 2001 

23(Η) ηνπ 2002 
227(Η) ηνπ 2002 

47(Η) ηνπ 2003 
236(Η) ηνπ 2004 

53(Η) ηνπ 2005 
86(Η) ηνπ 2005 

118(Η) ηνπ 2005 
127(Η) ηνπ 2005 
137(Η) ηνπ 2006 
157(Η) ηνπ 2006 

25(Η) ηνπ 2007 
147(Η) ηνπ 2007 
153(Η) ηνπ 2007 

19(Η) ηνπ 2008 
73(Η) ηνπ 2008 
51(Η) ηνπ 2009 
97(Η) ηνπ 2009 
48(Η) ηνπ 2010 

121(Η) ηνπ2010 
30(Η) ηνπ 2011 

137(Η) ηνπ 2011. 
   
 Ννείηαη φηη, ε θαηάξγεζε ησλ ελ ιφγσ Καλνληζκψλ ή νπνηαδήπνηε δηάηαμε ησλ παξφλησλ 

Καλνληζκψλ δελ δχλαηαη: 
   
  (α) Να κεηψζεη ηα δηθαηψκαηα ηα νπνία απέθηεζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν δπλάκεη ησλ 

θαηαξγνχκελσλ θαλνληζκψλ
.
 

 
(β) λα επεξεάζεη ηα δηθαηψκαηα ηα νπνία δηαθπιάρζεθαλ ή απνθηήζεθαλ απφ νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν δπλάκεη νπνηαζδήπνηε επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
θαηαξγνχκελσλ θαλνληζκψλ

.
 

 
(γ) λα επεξεάζεη ηηο ζπληάμεηο νπνησλδήπνηε πξνζψπσλ ηα νπνία αθππεξέηεζαλ απφ ην 

Γήκν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ θαλνληζκψλ. 
   
Με πξνλννχκελα 
ζηνπο 
Καλνληζκνχο. 
 

72. Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ θαλνληζκνχ 18(α) ησλ παξφλησλ θαλνληζκψλ γηα νηηδήπνηε 
δελ πξνλνείηαη ζηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο ζα απνθαζίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε, ηαθηηθή ή 
έθηαθηε, ηεξψληαο πάληνηε ηηο πξφλνηεο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.  

  
Έλαξμε 
 ηζρχνο. 
 

73. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Γεκνθξαηίαο εμαηξνπκέλνπ ηνπ Καλνληζκνχ 46 ν νπνίνο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ηελ 27

ελ
 

Οθησβξίνπ 2006.  


