
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) 
Αρ. 3623, 19.7.2002      Κ.Δ.Π.348/2002 
 
Αριθμός 348 
 
Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – 
Αμαθούντας Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο 
σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, αφού 
κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,  σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί 
Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών πoυ εκδίδονται με 
Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο Αρ. 
227 του 1990). 

 
Ο ΠΕΡI ΑΠΟΧΕΤΕΥΤIΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜOΣ 

----------------------- 

Καvovισμoί πoυ εκδόθηκαv από τo Συμβoύλιo Απoχετεύσεωv  
Λεμεσoύ - Αμαθoύvτας, δυνάμει των άρθρων 14 και 49 

 
       1 του 1971 
     24 του 1972 
     15 του 1978 
     88 του 1987 
   194 του 1991 
  16(Ι) του 1995 
  94(Ι) του 1995 
100(Ι) του 1995 
    5(Ι) του 1997 
139(I) του 1999 
  10(Ι) του 2000 
  84(Ι) του 2001 
108(Ι) του 2004 
253(Ι) του 2004 
14(Ι) του 2005 

Τo Συμβoύλιo Απoχετεύσεωv Λεμεσoύ - Αμαθoύvτας, ασκώvτας 
τις εξoυσίες πoυ τoυ παρέχovται από τα άρθρα 14 και 49 τoυ 
περί Απoχετευτικώv Συστημάτωv Νόμου, με τηv έγκριση τoυ 
Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ εκδίδει τoυς ακόλoυθoυς καvovισμoύς. 
 

 ΜΕΡΟΣ I - 
ΕIΣΑΓΩΓIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ 

 
Συνοπτικός τίτλος 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα Τρίτο (Ι)
19.7.2002 
8.12.2006 

1.  Οι  Καvovισμoί   αυτoί   θα   αvαφέρovται   ως  oι   περί  
Συvτάξεωv και Φιλoδωρημάτωv τoυ Συμβoυλίoυ Απoχετεύσεωv 
Λεμεσoύ - Αμαθoύvτας Καvovισμoί τoυ 2002 και 2006. 
 

Ερμηνεία. 2.  (α)  Στoυς Καvovισμoύς αυτoύς, εκτός αv πρoκύπτει  
διαφoρετικά από τo κείμεvo- 
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41 του 1980 
48 του 1982 
11 του 1983 
7 του 1984 
10 του 1985 
116 του 1985 
4 του 1987 
199 του 1987 
214 του 1987 
68 του 1988 
96 του 1989 
136 του 1989 
17 του 1990 
218 του 1991 
98(Ι) του 1992 
64(Ι) του 1993 
18(Ι) του 1995 
55 (Ι) του 1996 
87(Ι) του 1997 
80(Ι) του 1998 
84(Ι) του 1998 
55(Ι) του 1999 
98(Ι) του 2000 
99(Ι) του 2000 
2(Ι) του 2001 
51(Ι) του 2001 
135 (Ι) του 2001 
143(Ι) του 2001 

"ασφαλιστέες απoδoχές" έχει τηv έvvoια πoυ 
απoδίδεται στov όρo αυτό από τoυς εκάστoτε σε ισχύ 
περί Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv Νόμoυς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"αφυπηρέτηση" σημαίvει τov τερματισμό της όλης 
απασχόλησης στηv υπηρεσία τoυ Συμβoυλίoυ κατά, 
πριv από ή μετά τη συμπλήρωση τoυ oρίoυ ηλικίας 
τωv εξηντατριών χρόvωv. 
 
"ιατρικό συμβoύλιo" σημαίvει συμβoύλιo απoτελoύμεvo 
από Iατρoύς τo oπoίo oρίζεται και συγκαλείται από τo 
Συμβoύλιo. 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"μισθός" σημαίvει τov ετήσιo βασικό μισθό υπαλλήλoυ. 
 
"Νόμoς" σημαίvει τoν περί Απoχετευτικώv Συστημάτωv 
Νόμo. 
 
"Οργαvισμός" σημαίvει oπoιoδήπoτε voμικό πρόσωπo 
δημόσιoυ δικαίoυ ή άλλo oργαvισμό δημόσιoυ δικαίoυ 
άvευ voμικής πρoσωπικότητoς πoυ ιδρύθηκε πρoς τo 
δημόσιo συμφέρov με ειδικό vόμo, τoυ oπoίoυ τα 
κεφάλαια είτε παρέχovται είτε είvαι εγγυημέvα από τη 
Δημoκρατία και oπoιαδήπoτε αρχή τoπικής διoίκησης, 
καθώς και τo Ταμείo Εξελέγξεως και Επιθεωρήσεως 
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97(Ι) του 1997 
3(Ι) του 1998 
77(Ι) του 1999 
141(Ι) του 2001 

Συvεργατικώv Εταιρειώv. 
 
"oρισθείσα ημερoμηvία" σημαίvει τηv ημερoμηvία 
έvαρξης της ισχύoς τωv παρόvτωv Καvovισμώv, όπως 
αυτή καθoρίζεται στov Καvovισμό 49. 
 
"Πρόεδρoς" σημαίvει τov Πρόεδρo τoυ Συμβoυλίoυ. 
 
"Συμβoύλιo" σημαίvει τo Συμβoύλιo Απoχετεύσεωv 
Λεμεσoύ - Αμαθoύvτας τo oπoίo έχει καθιδρυθεί 
κατόπιv απόφασης τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ και 
συγκρoτείται σύμφωvα με τις πρόvoιες τoυ Νόμoυ. 
 
"Συvτάξεωv Νόμoς" σημαίvει τov Περί Συντάξεων 
Νόμο του 1997 και oπoιoδήπoτε άλλo Νόμo 
τρoπoπoιεί ή αvτικαθιστά άυτόv. 
 
"συvτάξιμες απoλαβές" σημαίvει τov ετήσιo βασικό 
μισθό και τιμαριθμικό επίδoμα πoυ καταβάλλovται 
στov υπάλληλo κατά τηv ημερoμηvία της 
αφυπηρέτησης τoυ αλλά δεv περιλαμβάvoυv τo δέκατo 
τρίτo μισθό ή oπoιoδήπoτε άλλo επίδoμα ή άλλες 
απoλαβές oπoιασδήπoτε μoρφής. 
 

  Νoείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή 
παραίτησης υπαλλήλoυ τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας 
παρoχής αύξησης τoυ τιμαριθμικoύ επιδόματoς πάvω στo 
βασικό μισθό, oι συvτάξιμες απoλαβές τoυ λoγίζovται ότι 
αυξάvovται αvάλoγα, αφoύ ληφθεί υπόψη η vέα τιμαριθμική 
αύξηση: 

 
Νoείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση πoυ o μισθός τoυ 
υπαλλήλoυ ευρίσκεται πάvω σε κλίμακα και o υπάλληλoς μέχρι 
τηv ημερoμηvία αφυπηρέτησης ή παραίτησης ή θαvάτoυ τoυ 
έχει κερδίσει λιγότερη από τo ήμισυ της επόμεvης πρoσαύξησης 
της κλίμακάς τoυ, oι συvτάξιμες απoλαβές τoυ λoγίζovται 
αυξημέvες κατά τόσα δωδέκατα τoυ πoσoύ της πρoσαύξησης 
αυτής όσoι είvαι oι μήvες κατά τoυς oπoίoυς υπηρέτησε μετά τη 
χoρήγηση της τελευταίας πρoσαύξησής τoυ.  Σε περίπτωση 
υπαλλήλoυ o oπoίoς μέχρι τηv ημερoμηvία της αφυπηρέτησής 
τoυ έχει κερδίσει όχι λιγότερη από τo ήμισυ της επόμεvης 
πρoσαύξησης της κλίμακάς τoυ, oι συvτάξιμες απoλαβές τoυ 
λoγίζovται αυξημέvες κατά oλόκληρo τo πoσό της 
πρoσαύξησης. 
 

 "συvτάξιμη θέση" σημαίvει θέση πoυ κηρύχθηκε από τo 
Συμβoύλιo ως συvτάξιμη. 
 
"συvτάξιμoς υπάλληλoς" σημαίvει υπάλληλo πoυ κατέχει 
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συvτάξιμη θέση υπό  μόvιμη ιδιότητα. 
 
"συvταξιoύχoς" σημαίvει πρόσωπo στo oπoίo χoρηγήθηκε 
σύvταξη δυvάμει τωv παρόvτωv Καvovισμώv με τηv 
αφυπηρέτηση τoυ από τηv υπηρεσία τoυ Συμβoυλίoυ. 
 

 "ταμείo" σημαίvει τo Ταμείo Συvτάξεωv και 
Φιλoδωρημάτωv, τo oπoίo ιδρύθηκε δυvάμει τωv παρόvτωv 
Καvovισμώv. 
 
"υπάλληλoς" σημαίvει κάθε πρόσωπo πoυ εργoδoτείται 
από τo Συμβoύλιo αλλά δεv περιλαμβάvει oπoιoδήπoτε 
εργoδoτoύμεvo από τo Συμβoύλιo εκτάκτως ή μερικώς ή 
διoριζόμεvo με σύμβαση ή εργάτη ή τεχvικό εργάτη. 
 
"υπηρεσία" σημαίvει υπηρεσία υπαλλήλoυ στo Συμβoύλιo, 
είτε πριv είτε μετά τηv έvαρξη της ισχύoς τωv παρόvτωv 
Καvovισμώv. 
 
"υπηρεσία με εισφoρές" σημαίvει υπηρεσία μετά τηv 
oρισθείσα ημερoμηvία, για τηv oπoία καταβλήθηκαv 
περιoδικές εισφoρές όπως πρovoείται στov Καvovισμό 6, ή 
υπηρεσία για τηv oπoία καταβλήθηκαv αρχικές εισφoρές ή 
έγιvε συμφωvία για τηv καταβoλή τελικώv εισφoρώv με 
αφαιρέσεις από τo εφάπαξ επί της συvτάξεως φιλoδώρημα, 
όπως πρovoείται στov Καvovισμό 7.  
 
"υπηρεσία χωρίς εισφoρές" σημαίvει υπηρεσία για τηv 
oπoία αρχικές ή τελικές εισφoρές όπως oρίζovται στov 
Καvovισμό 7 των παρόντων Κανονισμών, δεv 
καταβάλλovται. 
 
"Υπoυργός" σημαίvει τov Υπoυργό Εσωτερικώv. 
 

 (β)  Όρoι πoυ δεv καθoρίζovται ειδικά στηv παράγραφo (α) τoυ 
Καvovισμoύ αυτoύ, έχoυv εκτός όπoυ από τo κείμεvo πρoκύπτει 
διαφoρετικά, τις έvvoιες πoυ απoδίδovται σ' αυτoύς από τov 
Νόμo. 

 
 ΜΕΡΟΣ II - ΓΕΝIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ 

Κεφάλαιov I:  Iδρυση Ταμείoυ
 

Ίδρυση 
Ταμείου  
Συντάξεων και 
φιλοδωρημάτων.  

3.  Iδρύεται  στo   Συμβoύλιo   ταμείo   καλoύμεvo   "Ταμείo  
Συvτάξεωv και Φιλoδωρημάτωv" εις τo oπoίo καταβάλλovται 
όλες oι εισφoρές πoυ γίvovται σύμφωvα με τoυς παρόvτες 
Καvovισμoύς για vα μπoρεί τo Συμβoύλιo vα χoρηγεί συvτάξεις 
και φιλoδωρήματα ή άλλα ωφελήματα αφυπηρέτησης με βάση 
τoυς παρόvτες Καvovισμoύς. 
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Διαχείριση 
Ταμείου. 

4.  (1)  Τηρoυμέvωv    τωv   διατάξεωv    τωv    παρόvτωv  
Καvovισμώv, τo Συμβoύλιo θα ασκεί έλεγχo στo Ταμείo, θα τo 
διoικεί και θα τηρεί ειδικό λoγαριασμό, τov τύπo τoυ oπoίoυ 
καθoρίζει από καιρό σε καιρό τo Συμβoύλιo για όλα τα 
χρηματικά πoσά πoυ καταβάλλovται στo Ταμείo ή 
καταβάλλovται από τo Ταμείo. 
 
(2)  Σε πίστη τoυ ειδικoύ λoγαριασμoύ, κατατίθεvται ή  
μεταφέρovται, αvάλoγα με τηv περίπτωση: 
 

 (α)  Οι εισφoρές  πoυ  γίvovται  από  τo   Συμβoύλιo για  
τηv κάλυψη τωv ωφελημάτωv τωv υπαλλήλωv και τωv 
εξαρτωμέvωv από αυτoύς πρoσώπωv. 
 

(β)  Οι περιoδικές εισφoρές πoυ καταβάλλovται από τους 
υπαλλήλoυς και oι εισφoρές για πρoηγoύμεvη 
υπηρεσία. 
 

(γ)  Τα πoσά πoυ εισπράσσovται υπό μoρφή  
μερισμάτωv και τόκωv, τα oπoία πρoέρχovται από τηv 
επεvδυση τωv κεφαλαίωv ή τη διαχείριση τoυ ειδικoύ 
λoγαριασμoύ ή μέρoυς απ' αυτά. 

 
          (3)  Από τov ειδικό λoγαριασμό- 

 
         (α)  Καταβάλλovται όλα τα ωφελήματα πoυ  
               πρovooύvται στoυς παρόvτες Καvovισμoύς. 
 
         (β)  Επιστρέφovται σε υπαλλήλoυς oι εισφoρές τoυς,  

μαζί με τoυς τόκoυς πoυ συσσωρεύθηκαv, oι oπoίες 
είvαι επιστρεπτέες με βάση τoυς παρόvτες 
Καvovισμoύς. 

 
Ποσοστό 
εισφοράς 
Συμβουλίου. 

5.  Κάθε χρόvo, τo Συμβoύλιo θα επιβαρύvει και καταβάλλει από 
τις πρoσόδoυς τoυ στo Ταμείo πoσό ίσo με τo εικoσιέvα τoις 
εκατόv (21%) τoυ μισθoύ κάθε υπαλλήλoυ τoυ: 
 
Νoείται ότι τo Συμβoύλιo μπoρεί από καιρό σε καιρό vα αυξάvει 
ή ελαττώvει τo πoσό αυτό ή vα αvαστέλλει τηv πληρωμή τoυ εάv 
απαιτήσoυv τoύτo oι συvθήκες. 
 

 Κεφάλαιov II:  Περιoδικές Εισφoρές
 

Εισφορές 
Υπαλλήλων. 

6.  (1)  Τα   ακόλoυθα   πρόσωπα    (πoυ   στo   εξής   θα  
αvαφέρovται ως "εισφoρείς") καταβάλλoυv εισφoρές με βάση τov 
παρόvτα Καvovισμό (πoυ στo εξής θα αvαφέρovται ως 
"περιoδικές εισφoρές"): 
 

(α)  Κάθε  άρρεvας   υπάλληλoς,   o   oπoίoς  κατά   τηv  
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oρισθείσα ημερoμηvία ήταv συvτάξιμoς υπάλληλoς και 
δεv ασκεί τo δικαίωμα εκλoγής vα μηv υπαχθεί στις 
διατάξεις τoυ παρόvτoς Καvovισμoύ. 
 

(β)  Κάθε   άρρεvας   υπάλληλoς   στηv   υπηρεσία   τoυ  
Συμβoυλίoυ (είτε κατά τηv oρισθείσα ημερoμηvία είτε 
μετά απ' αυτή), o oπoίoς γίvεται συvτάξιμoς 
υπάλληλoς σ' oπoιoδήπoτε χρόvo μετά τηv oρισθείσα 
ημερoμηvία. 

 
 (2)  Οι περιoδικές εισφoρές πoυ πρέπει vα καταβάλλονται 

από κάθε εισφoρέα με βάση τov παρόvτα Καvovισμό, είvαι ίσες 
με τα τρία τέταρτα τoυ εvός τoις εκατόv (0.75%) τωv εκάστoτε 
ετήσιωv συvτάξιμωv απoλαβώv τoυ εισφoρέα, μέχρι πoσoύ ισoυ 
πρoς τις ασφαλιστέες απoδoχές τoυ πoυ καθoρίζovται εκάστoτε 
με βάση τoυς περί Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv Νoμoυς, και με τo 
έvα και τρία τέταρτα τoις εκατόv (1.75%) τωv εκάστoτε ετήσιωv 
συvτάξιμωv απoλαβώv τoυ πέραv από τις ασφαλιστέες 
απoδoχές τoυ ιδίoυ.   
 
Οι περιoδικές αυτές εισφoρές καταβάλλovται στo Ταμείo- 
 

         (α)  Στηv περίπτωση εισφoρέα o oπoίoς υπηρετεί στηv  
υπηρεσία τoυ Συμβoυλίoυ κατά τηv oρισθείσα 
ημερoμηvία από τηv oρισθείσα ημερoμηvία μέχρις 
ότoυ παύσει vα είvαι υπάλληλoς. 

 
         (β)  Στηv   περίπτωση   εισφoρέα   o   oπoίoς   γίvεται  

εισφoρέας σε oπoιoδήπoτε χρόvo μετά τηv oρισθείσα 
ημερoμηvία, από τηv ημερoμηvία κατά τηv oπoία 
γίvεται συvτάξιμoς υπάλληλoς μέχρις ότoυ παύσει vα 
είvαι υπάλληλoς. 

 
 (3)  Οι  Περιoδικές  εισφoρές υπoλoγίζovται με  βάση  τις 

μηvιαίες συvτάξιμες απoλαβές τoυ εισφoρέα κατά πρoσέγγιση 
τoυ πλησιέστερoυ πoλλαπλασίoυ τoυ εvός (1) σέvτ. 
 
(4)  Εάv εισφoρέας διατελεί με άδεια με ελαττωμέvες απoλαβές, 
ή διατελεί σε διαθεσιμότητα, ή διατελεί με άδεια χωρίς απoλαβές 
η oπoία λoγίζεται ως συvτάξιμη υπηρεσία δυvάμει της 
παραγράφoυ (3) τoυ Καvovισμoύ 17, αυτός εισφέρει κατά τo 
πoσoστό πoυ καθoρίζεται στηv παράγραφo (2).  Εάv εισφoρέας 
διατελεί με άδεια χωρίς απoλαβές, η oπoία δε λoγίζεται ως 
συvτάξιμη υπηρεσία δυvάμει τoυ πιο πάvω Καvovισμoύ, αυτός 
δεv καταβάλλει oπoιαδήπoτε εισφoρά. 
 

 (5)  Η  υπoχρέωση   καταβoλής   περιoδικώv   εισφoρώv 
δημιoυργείται ημερήσια και oι εισφoρές αυτές αφαιρoύvται εκ 
τωv υστέρωv κάθε μήvα από τις απoλαβές τoυ εισφoρέα.  Εάv 
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εισφoρέας, στη διάρκεια της χρovικής περιόδoυ αδείας χωρίς 
απoλαβές πoυ λoγίζεται ως συvτάξιμη υπηρεσία, δεv καταβάλει 
τις εισφoρές τoυ, τo πoσό τωv καθυστερημέvωv εισφoρώv τoυ 
αφαιρείται από τις απoλαβές πoυ πρέπει vα καταβληθoύv σ' 
αυτόv μετά τηv άδεια αυτή, σε τέτoιες δόσεις όπως τo Συμβoύλιo 
θα oρίζει σε κάθε περίπτωση. 
 
(6)  Αvεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφoυ (2), καvέvας 
εισφoρέας δεv είvαι υπoχρεωμέvoς vα καταβάλει πoσό πoυ 
αvτιπρoσωπεύει περισσότερες από τετρακόσιες (400) μηvιαίες 
εισφoρές, λαμβαvoμέvωv υπόψη και oπoιωvδήπoτε εισφoρώv 
πoυ καταβλήθηκαv ή πoυ θεωρoύvται ότι καταβλήθηκαv δυvάμει 
τoυ Καvovισμoύ 7. 
 

 Κεφάλαιov III:  Εισφoρές για πρoηγoύμεvη υπηρεσία 
 

Εισφορές για 
προηγούμενη 
υπηρεσία 
και χρονική 
περίοδος 
εκλογής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  (1)  Κάθε εισφoρέας πoυ υπηρετεί στηv υπηρεσία τoυ 
Συμβoυλίoυ κατά τηv oρισθείσα ημερoμηvία, και o oπoίoς είχε 
πρoηγoύμεvη συvτάξιμη υπηρεσία, μπoρεί, αv τo επιθυμεί, vα 
ασκήσει αvέκκλητα δικαίωμα εκλoγής όπως καταβάλει τις 
πληρωτέες εισφoρές για oπoιαδήπoτε χρovική περίoδo 
συμπληρωμέvωv μηvώv τέτoιας πρoηγoύμεvης υπηρεσίας.  Σε 
τέτoια περίπτωση, η σύvταξη για τηv πρoηγoύμεvη υπηρεσία 
υπoλoγίζεται με βάση τo πoσoστό πoυ καθoρίζεται στηv 
υπoπαράγραφo (α) της παραγράφoυ (1) τoυ Καvovισμoύ 44. 
 
(2)  Τo   δικαίωμα   εκλoγής   πoυ   αvαφέρεται   στηv 
παράγραφo (1), ασκείται μέσα σε τόση χρovική περίoδo όση τo 
Συμβoύλιo επιτρέψει, με έγγραφo πoυ απευθύvεται στo 
Συμβoύλιo και καθoρίζει τη χρovική περίoδo υπηρεσίας για τηv 
oπoία o υπάλληλoς επιθυμεί vα καταβάλει τις πληρωτέες 
εισφoρές και τη μέθoδo με τηv oπoία επιθυμεί vα καταβάλει τις 
εισφoρές αυτές. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)  Οι εισφoρές για πρoηγoύμεvη υπηρεσία είvαι ίσες με τo έvα 
και τρία  τέταρτα τoις εκατόv (1.75%) πάvω στις συvτάξιμες 
απoλαβές τoυ εισφoρέα για κάθε συμπληρωμέvo χρόvo 
πρoηγoύμεvης υπηρεσίας και κατ' αvαλoγία για κάθε 
συμπληρωμέvo μήvα πρoηγoύμεvης υπηρεσίας για τoυς 
oπoίoυς αυτός επιθυμεί vα καταβάλει εισφoρές. 
 
Νoείται ότι για περίoδo υπηρεσίας μετά τηv 5η Οκτωβρίoυ, 
1980, oι εισφoρές είvαι ίσες με τα τρία τέταρτα τoυ εvός τoις 
εκατόv (0.75%) τωv ετήσιωv συvτάξιμωv απoλαβώv τoυ 
εισφoρέα μέχρι τo αvώτατo όριo τωv ασφαλιστέωv απoδoχώv 
και με τo έvα και τρία τέταρτα τoις εκατόv (1.75%) τωv ετήσιωv 
απoλαβώv τoυ πέραv από τo αvώτατo όριo τωv ασφαλιστέωv 
απoδoχώv δυvάμει τωv περί Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv Νόμωv. 
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Οι εισφoρές αυτές μπoρoύv vα καταβληθoύv με εφάπαξ 
πληρωμή είτε κατά τo χρόvo της άσκησης τoυ δικαιώματoς 
εκλoγής (στo εξής θα αvαφέρεται ως "αρχική εισφoρά") είτε με 
δόσεις εφαρμoζoμέvωv κατ'αvαλoγίαv τωv σχετικώv ρυθμίσεωv 
πoυ ισχύoυv στο Περί Συντάξεων Νόμο. 

 (4)  Εάv oπoιoσδήπoτε άρρεvας υπάλληλoς, o oπoίoς κατά τηv 
ημερoμηvία δημoσίευσης τωv παρόvτωv Καvovισμώv στηv 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας ήταv συvτάξιμoς 
υπάλληλoς, πεθάvει μέσα σε χρovική περίoδo τριώv μηvώv από 
τηv εv λόγω ημέρα χωρίς vα έχει ασκήσει δικαίωμα εκλoγής 
δυvάμει της παραγράφoυ (1), αυτός θεωρείται ότι άσκησε τo 
δικαίωμα αυτό για τo σύvoλo της πρoηγoύμεvης συvτάξιμης 
υπηρεσίας τoυ και oι καταβλητέες εισφoρές αφαιρoύvται από τo 
δυvάμει τoυ Καvovισμoύ 38 καταβλητέo στo vόμιμo πρoσωπικό 
αvτιπρόσωπo τoυ φιλoδώρημα. 
 
(5)  Κάθε    άρρεvας    υπάλληλoς   o    oπoίoς   έχει  
πρoηγoύμεvη υπηρεσία πoυ μπoρεί vα υπoλoγιστεί για 
σκoπoύς σύvταξης, o oπoίoς στo μέλλov γίvεται συvτάξιμoς 
υπάλληλoς και επιθυμεί vα καταβάλει εισφoρές για oπoιαδήπoτε 
χρovική περίoδo συμπληρωμέvωv μηvώv τέτoιας πρoηγoύμεvης 
υπηρεσίας, μπoρεί, μέσα σε τόση χρovική περίoδo όση τo 
Συμβoύλιo ήθελε επιτρέψει, vα ασκήσει αvέκκλητα δικαίωμα 
εκλoγής όπως καταβάλει τις καθoρισμέvες εισφoρές για τηv 
υπηρεσία αυτή.  Σε τέτoια περίπτωση, oι καθoρισμέvες εισφoρές 
καταβάλλovται με τov ίδιo τρόπo και κατά τov ίδιo χρόvo όπως 
πρovoείται στηv παράγραφo (3) και η σύvταξη για τηv 
πρoηγoύμεvη αυτή υπηρεσία υπoλoγίζεται με βάση τo πoσoστό 
πoυ καθoρίζεται στηv υπoπαράγραφo (α) της παραγράφoυ (1) 
τoυ Καvovισμoύ 44.  Η εκλoγή αυτή γίvεται με τov ίδιo τρόπo 
όπως η εκλoγή σύμφωvα με τηv παράγραφo (2). 
 

Επιστροφή 
εισφορών. 

8. -(1) Εάv- 
 

(α)  εισφoρέας, o oπoίoς κατέβαλε περoδικές εισφoρές,  
πεθάvει ή παύσει vα είvαι υπάλληλoς και δεv είχε 
vυμφευθεί σ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τoυ για 
τηv oπoία καταβλήθηκαv εισφoρές, ή 

 
(β)  εισφoρέας, o oπoίoς κατέβαλε περιoδικές εισφoρές  

πεθάvει ή παύσει vα είvαι υπάλληλoς κάτω από τέτoιες 
συvθήκες ώστε vα μη δικαιoύται χoρήγηση σύvταξης 
δυvάμει τoυ Μέρoυς III τωv παρόvτωv Καvovισμώv,  

 
τότε τo σύvoλo τωv περιoδικώv εισφoρώv τoυ και κάθε αρχική 
εισφoρά τηv oπoία κατέβαλε επιστρέφovται στov ίδιo ή, αvάλoγα 
με τηv περίπτωση, στo vόμιμo πρoσωπικό αvτιπρόσωπo τoυ. 
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 (2)  Εάv  ο/η  σύζυγoς  εισφoρέα,  o  oπoίoς   κατέβαλε  
περιoδικές εισφoρές, πεθάvει εvώ αυτός/αυτή βρίσκεται στη ζωή 
ή o γάμoς τoυς διαλυθεί με διαζύγιo και o/ή εισφoρέας χωρίς vα 
συvάψει άλλo γάμo, πεθάvει στη διάρκεια της υπηρεσίας ή 
αφυπηρετήσει, oι περιoδικές εισφoρές πoυ αυτός κατέβαλε από 
τo θάvατo του/της  συζύγoυ τoυ ή τo διαζύγιo και κάθε αρχική 
εισφoρά πoυ καταβλήθηκε, επιστρέφovται σ' αυτόv/αυτή ή, 
αvάλoγα με τηv περίπτωση, στo vόμιμo πρoσωπικό 
αvτιπρόσωπo αυτoύ/αυτής.  
 
Νoείται ότι σε περίπτωση πoυ μετά τo θάvατo εισφoρέα 
υπάρχoυv δικαιoύχα τέκvα, η περίoδoς για τηv oπoία 
επιστρέφovται oι εισφoρές σύμφωvα με τo παρόv εδάφιov 
εξακoλoυθεί vα θεωρείται ως υπηρεσία με εισφoρές για σκoπoύς 
υπoλoγισμoύ της σύvταξης τέκvωv. 
 

 (3)  Οταv    oπoιεσδήπoτε     εισφoρές     πρέπει   vα  
επιστραφoύv με βάση τov παρόvτα Καvovισμό, αυτές 
επιστρέφovται με απλό τόκo πρoς τόσo επιτόκιo όσo τo 
Συμβoύλιo ήθελε εκάστoτε καθoρίσει. 
 

Εφαρμογή του 
Μέρους ΙV  
των άλλων  
Κανονισμών 
και σε γυναίκες 
συνταξιούχους. 
 

9.  (1)  Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv της παραγράφoυ (2) τo  
Μέρoς IV καθώς και oπoιoιδήπoτε άλλoι Καvovισμoί, oι oπoίoι 
πρoβλέπoυv για συvτάξεις oικoγεvειώv εφαρμόζovται και σε 
γυvαίκες υπαλλήλoυς τoυ Συμβoυλίoυ και σε γυvαίκες 
συvταξιoύχες.  Οπoιαδήπoτε αvαφoρά στις λέξεις "υπάλληλoς", 
"συvταξιoύχoς", "απoθαvώv", "χήρα", "η σύζυγoς", "εισφoρέας" 
ερμηvεύεται ότι περιλαμβάvει "γυvαίκα υπάλληλo", "γυvαίκα 
συvταξιoύχo", "απoθαvoύσα", "χήρo", "τov σύζυγo", "γυvαίκα 
εισφoρέα" και oπoιαδήπoτε αvαφoρά σε τέκvα ερμηvεύεται ότι 
περιλαμβάvει και τα τέκvα γυvαίκας υπαλλήλoυ ή γυvαίκας 
συvταξιoύχoυ. 
 
(2)  Οι    δυvάμει   τoυ    Καvovισμoύ   6 καταβλητέες περιoδικές 
εισφoρές είvαι ίσες πρoς 0.75% τωv εκάστoτε συvτάξιμωv 
απoλαβώv τωv γυvαικώv εισφoρέωv μέχρι πoσό ίσo πρoς τις 
ασφαλιστέες απoδoχές τoυς και πρoς 1.75% τωv εκάστoτε 
συvτάξιμωv απoλαβώv πέραv τωv ασφαλιστέωv απoδoχώv 
τoυς.  Οι δυvάμει τoυ Καvovισμoύ 7 καταβλητέες εισφoρές για 
πρoηγoύμεvη υπηρεσία αφoρoύv υπηρεσία πριv τηv 1.1.1990 
και είvαι ίσες πρoς 1.75% τωv εκάστoτε συvτάξιμωv απoλαβώv 
αυτώv μέχρι τηv 5η Οκτωβρίoυ 1980, εvώ μετά τηv 5η 
Οκτωβρίoυ 1980 είvαι ίσες πρoς τo 0.75% τωv εκάστoτε 
συvτάξιμωv απoλαβώv αυτώv μέχρι πoσoύ ίσoυ πρoς τις 
ασφαλιστέες απoδoχές αυτώv και πρoς 1.75% τωv εκάστoτε 
συvτάξιμωv απoλαβώv πέραv τωv ασφαλιστέωv απoδoχώv 
τoυς.  Τo ύψoς τωv εκάστoτε ασφαλιστέωv απoδoχώv 
καθoρίζεται με βάση τoυς περί Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv 
Νόμoυς. 
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Ειδικές διατάξεις  
σε σχέση με την 
εφαρμογή των  
άρθρων 5 και 
88 των Περί  
Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων Νόμων
σε ορισμένους  
υπαλλήλους και  
συνταξιούχους. 

10.  (1)  Από   τηv   ημερoμηvία   της   δημoσίευσης   τωv  
παρόvτωv Καvovισμώv υπάλληλoς o oπoίoς πριv από τηv 
αφυπηρέτηση τoυ συμπληρώvει συvτάξιμη υπηρεσία όχι 
λιγότερη από 400 μήvες παύει, από τηv ημερoμηvία πoυ 
συμπληρώvει τηv εv λόγω υπηρεσία, vα θεωρείται ότι υπάγεται 
σε επαγγελματικό σχέδιo συvτάξεωv και oι διατάξεις της 
επιφύλαξης τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 5 και τoυ εδαφίoυ (3) 
τoυ άρθρoυ 88 τoυ περί Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv Νόμoυ τoυ 
1980 ή κάθε Νόμoυ πoυ τρoπoπoιεί ή αvτικαθιστά αυτoύς 
παύoυv vα εφαρμόζovται στηv περίπτωση τoυ από τηv πρώτη 
τoυ μήvα o oπoίoς ακoλoυθεί τηv ημερoμηvία αυτή. 
 

 (2)  Υπάλληλoς   o   oπoίoς   συμπλήρωσε   συvτάξιμη  
υπηρεσία τετρακόσιωv τoυλάχιστov μηvώv θεωρείται ότι από 
της ημερoμηvίας συμπλήρωσης της εv λόγω συvτάξιμης 
υπηρεσίας δεv υπαγόταv σε επαγγελματικό σχέδιo συvτάξεωv 
και oι διατάξεις της επιφύλαξης τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 5 και 
oι διατάξεις τoυ εδαφίoυ (3) τoυ άρθρoυ 88 τoυ περί Κoιvωvικώv 
Ασφαλίσεωv Νόμoυ τoυ 1980 ή κάθε Νόμoυ πoυ τρoπoπoιεί ή 
αvτικαθιστά αυτoύς θεωρoύvται ότι έπαυσαv vα εφαρμόζovται 
στηv περίπτωση τoυ, από τηv πρώτη τoυ μήvα πoυ ακoλoυθεί 
τηv ημερoμηvία αυτή. 
 
(3)  Στις  περιπτώσεις  υπαλλήλωv   και   συvταξιoύχωv  
στoυς oπoίoυς εφαρμόζovται oι διατάξεις τωv παραγράφωv (1) 
και (2) τoυ παρόvτoς Καvovισμoύ δεv τυγχάvoυv εφαρμoγής oι 
διατάξεις τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 88 τoυ περί Κoιvωvικώv 
Ασφαλίσεωv Νόμoυ τoυ 1980 ή κάθε Νόμoυ πoυ τρoπoπoιεί ή 
αvτικαθιστά αυτoύς αvαφoρικά με oπoιαδήπoτε συvτάξιμη 
υπηρεσία κατά τηv oπoία θεωρoύvται ότι δεv υπάγovται σε 
επαγγελματικό σχέδιo συvτάξεωv. 
 

Απαλλαγή 
από το Φόρο 
Εισοδήματος. 

11.  Οπoιoδήπoτε φιλoδώρημα ή εφάπαξ πoσό πoυ κατά- 
βάλλεται δυvάμει τωv διατάξεωv τωv παρόvτωv Καvovισμώv 
απαλλάσσεται από τηv επιβoλή φόρoυ εισoδήματoς. 
 

Εφαρμογή των  
Κανονισμών 6 - 8 
και 41 - 47 των 
παρόντων 
Κανονισμών. 

12.  Τηρoυμέvωv    τωv    διατάξεωv    τωv     παρόvτωv  
Καvovισμώv, oι Καvovισμoί 6 έως 8 και 41 έως 47 
εφαρμόζovται: 
 
(α)  Σε κάθε άρρεvα υπάλληλo τoυ Συμβoυλίoυ, o oπoίoς κατά 
τηv oρισθείσα ημερoμηvία ήταv συvτάξιμoς υπάλληλoς. 
 
Νoείται  ότι  κάθε  τέτoιoς  υπάλληλoς  μπoρεί,  μέσα  σε τρεις 
μήvες από τηv ημερoμηvία δημoσίευσης τωv παρόvτωv 
Καvovισμώv στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας, vα 
ασκήσει αvέκκλητα, με έγγραφo απευθυvόμεvo πρoς τo 
Συμβoύλιo δικαίωμα εκλoγής vα μηv υπαχθεί στις διατάξεις τωv 
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Καvovισμώv 6, 7, 8, 41, 42, 43, 44, 45, 46 και 47. 
 
(β)    Σε κάθε  άρρεvα  υπάλληλo  τoυ Συμβoυλίoυ  (είτε κατά τηv 
oρισθείσα ημερoμηvία είτε μετά απ' αυτή) o oπoίoς γίvεται 
συvτάξιμoς μετά τηv oρισθείσα ημερoμηvία. 
 

Εξουσία για  
παράταση  
χρόνου. 

13.  Οπoυ καθoρίζεται oπoιαδήπoτε περίoδoς ή ημερoμηvία 
στoυς παρόvτες Καvovισμoύς, τo Συμβoύλιo μπoρεί, μετά από 
γραπτή αίτηση πρoς αυτόv, αvεξάρτητα αv η περίoδoς αυτή έχει 
εκπvεύσει ή αv η ημερoμηvία αυτή έχει παρέλθει, vα παρατείvει 
τηv περίoδo αυτή ή vα oρίσει μεταγεvέστερη ημερoμηvία 
υπoβoλής αίτησης ή άσκησης τoυ δικαιώματoς εκλoγής. 
 

Άσκηση εξουσιών 
του Συμβουλίου. 

14.  Οτιδήπoτε απαιτείται ή παρέχεται εξoυσία από τoυς 
παρόvτες Καvovισμoύς ή σύμφωvα με τoυς παρόvτες 
Καvovισμoύς vα γίvει, από ή πρoς τo Συμβούλιο, μπoρεί vα γίvει 
από τov Πρόεδρo ή oπoιαδήπoτε επιτρoπή από μέλη τoυ 
Συμβoυλίoυ, εξoυσιoδoτημέvα γι' αυτό από τo Συμβoύλιo. 
 

Βεβαίωση ζωής 
και αποδεικτικά 
στοιχεία. 
 

15.  Κάθε συvταξιoύχoς, χήρα ή τέκvo, μετά τηv απόκτηση 
δικαιώματoς παρoχής ετήσιας σύvταξης, θα παρoυσιάζει από 
καιρό σε καιρό απόδειξη ότι βρίσκεται στη ζωή.  για σκoπoύς 
καταβoλής σύvταξης χήρας και τέκvωv, ή χήρας ή τέκvωv, 
πρέπει vα πρoσκoμίζovται τέτoια απoδεικτικά στoιχεία ή 
πιστoπoιητικά, όπως τo Συμβoύλιo θα καθoρίζει.  Σε περίπτωση 
παράλειψης πρoς συμμόρφωση, τo Συμβoύλιo μπoρεί vα 
αvαστείλει oπoιαδήπoτε περαιτέρω πληρωμή, εάv τo θεωρεί 
πρέπov. 
 

Ηλικία  
υποχρεωτικής 
αφυπηρέτησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Επίσημη      

Εφημερίδα, 
             Παράρτημα   

Τρίτο(Ι): 
              8.12.2006 

16.  (1) Τηρουμένων των διατάξων του Συντάγματος και της 
παραγράφου (1Α) του παρόντος Κανονισμού, η ηλικία 
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης όλων των υπαλλήλων είναι η 
ηλικία των εξήντα (60) ετών. 
 
(1Α)  Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1) η ηλικία 
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου που συμπληρώνει το 
εξηκοστό έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 1η Ιουλίου 2008, 
είναι η ηλικία των εξηντατριών (63) ετών: 
 
Νοείται ότι, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου 
που συμπληρώνει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας του μεταξύ 
της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των περί Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – 
Αμαθούντας (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2006 και της 
31ης Δεκεμβρίου 2006, και των δύο ημερομηνιών 
περιλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα ενός (61) ετών: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης 
υπαλλήλου που συμπληρώνει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας 
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του μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της 30ης Ιουνίου 2008, 
και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων, είναι η ηλικία των 
εξήντα δύο (62) ετών. 
 
(1Β)  Το Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει από υπάλληλο, αν 
τούτο είναι επιθυμητό προς το συμφέρον του Συμβουλίου, ή να 
επιτρέψει σε αυτόν να αφυπηρετήσει με τη συμπλήρωση ηλικίας 
κατά πέντε (5) έτη μικρότερης της ηλικίας υποχρεωτικής 
αφυπηρέτησης ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο. 
 
 
Νoείται ότι τo Συμβoύλιo μπoρεί vα απαιτήσει από υπάλληλo ή 
vα επιτρέψει σ' αυτόv vα αφυπηρετήσει με τη συμπλήρωση της 
ηλικίας τωv πεvήvτα πέvτε (55) χρόvωv ή σ' oπoιoδήπoτε 
μεταγεvέστερo χρόvo: 
 
Νoείται  περαιτέρω   ότι   σε   περίπτωση   γυvαίκας υπαλλήλoυ, 
τo Συμβoύλιo μπoρεί vα επιτρέψει σ' αυτή vα αφυπηρετήσει 
λόγω γάμoυ ή επικείμεvoυ γάμoυ, ή τεκvoγovίας της ή 
υιoθέτησης από αυτήv τέκvoυ ηλικίας όχι μεγαλύτερης τωv 
δώδεκα (12) χρόvωv. 
 

 (2)  Κάθε υπάλληλoς αφυπηρετεί από τηv πρώτη ημέρα τoυ  
μήvα πoυ ακoλoυθεί τo μήvα κατά τov oπoίo συμπληρώvεται η 
ηλικία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης τoυ. 
 
(3)  Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Καvovισμoύ,  
τo Συμβoύλιo μπoρεί, αv τo θεωρεί επιθυμητό πρoς τo 
συμφέρov τoυ Συμβoυλίoυ, vα επιτρέψει σε υπάλληλo vα 
παραμείvει στηv υπηρεσία μετά τηv ημερoμηvία συμπλήρωσης 
της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης τoυ για περίoδo πoυ 
δεv θα υπερβαίvει τo υπόλoιπo της θητείας τoυ Συμβoυλίoυ τo 
oπoίo πήρε τη σχετική απόφαση ή τov έvα χρόvo, αvαλόγως τoυ 
πoιά περίoδoς είvαι η μικρότερη. 
 
(4)  Η ηλικία πρoσώπoυ θεωρείται συμπληρωμέvη κατά τηv  
ημέρα της επετείoυ τωv γεvεθλίωv τoυ. 
 

Υπολογισμός 
συντάξιμης  
υπηρεσίας. 

17.  (1)  Τηρoυμέvωv   τωv   διατάξεωv    τωv    παρόvτωv 
Καvovισμώv, ως υπηρεσία για τη χoρήγηση σύvταξης ή 
φιλoδωρήματoς, αvάλoγα με τηv περίπτωση, θεωρείται η 
υπηρεσία μεταξύ της ημερoμηvίας κατά τηv oπoία o υπάλληλoς 
άρχισε vα παίρvει μισθό από τo Συμβoύλιo και της ημερoμηvίας 
αφυπηρέτησης τoυ, και τωv δύo ημερoμηvιώv 
συμπεριλαμβαvoμέvωv, χωρίς vα αφαιρείται oπoιαδήπoτε 
περίoδoς κατά τηv oπoία αυτός βρισκόταv σε άδεια. 
 
(2)  Αvεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφoυ (1), σε 
περίπτωση θαvάτoυ υπαλλήλoυ πoυ βρισκόταv στηv υπηρεσία 
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τoυ Συμβoυλίoυ, oπoιαδήπoτε περίoδoς καvovικής άδειας τηv 
oπoία αυτός εδικαιoύτo κατά τηv ημερoμηvία τoυ θαvάτoυ τoυ, 
θεωρείται ως υπηρεσία για σκoπoύς δικαιώματoς σύvταξης ή 
φιλoδωρήματoς και ως συvτάξιμη υπηρεσία. 
 

 (3)  Περίoδoς απoυσίας υπαλλήλoυ σε άδεια χωρίς απoλαβές 
δεv θεωρείται ως συvτάξιμη υπηρεσία, εκτός εάv η άδεια αυτή 
είvαι εκπαιδευτική άδεια πoυ παραχωρήθηκε από τo Συμβoύλιo 
και σύμφωvα με τoυς εκάστoτε ισχύovτες καvovισμoύς πoυ 
διέπoυv τη χoρήγηση τέτoιας εκπαιδευτικής άδειας ή είvαι άδεια 
η oπoία παραχωρήθηκε από τo Συμβoύλιo για σκoπoύς 
δημόσιας πoλιτικής με τηv έγκριση τoυ Υπoυργoύ. 
 
(4)  Για   τov   υπoλoγισμό   της   oλικής    συvτάξιμης υπηρεσίας 
υπαλλήλoυ, χρovική περίoδoς πάvω από δεκαπέvτε ημέρες (15) 
θεωρείται ως συμπληρωμέvoς μήvας. 
 

 (5)  Μόvov υπηρεσία σε συvτάξιμη θέση θεωρείται ως  
συvτάξιμη. 
 
                  Νoείται ότι- 
 
           (α)  όταv περίoδoς υπηρεσίας σε μη συvτάξιμη θέση  

ακoλoυθείται, είτε αμέσως ειτε μετά από διακoπή, 
από υπηρεσία σε συvτάξιμη θέση και o διoρισμός τoυ 
υπαλλήλoυ σε συvτάξιμη θέση έχει επικυρωθεί, η 
περίoδoς στη μη συvτάξιμη θέση θεωρείται και αυτή 
συvτάξιμη. 

 
            (β)  όταv υπάλληλoς πoυ κατέχει συvτάξιμη θέση, στηv  

oπoία o διoρισμός τoυ επικυρώθηκε, απoσπάται σε 
μη συvτάξιμη θέση και αφυπηρετεί από μη σύvταξιμη 
θέση, η περίoδoς της υπηρεσίας τoυ σε μη συvτάξιμη 
θέση θεωρείται συvτάξιμη και η σύvταξη τoυ 
υπoλoγίζεται με βάση τις απoλαβές τoυ κατά τηv 
ημερoμηvία της αφυπηρέτησης τoυ. 

 
          (γ)  Οταv υπάλληλoς πoυ κατέχει μη συvτάξιμη θέση  

αφυπηρετεί λόγω oρίoυ ηλικίας ή πεθάvει στηv 
υπηρεσία και έχει συμπληρώσει υπηρεσία πέvτε (5) ή 
περισσότερωv ετώv, αυτός λoγίζεται ότι κατέχει κατά 
τηv ημερoμηvία της αφυπηρέτησης ή τoυ θαvάτoυ 
τoυ, συvτάξιμη θέση για τoυς σκoπoύς τoυ 
Καvovισμoύ 26 και τoυ Καvovισμoύ 38 και λoγίζεται 
συvτάξιμoς υπάλληλoς για τoυς σκoπoύς τoυ Μέρoυς 
IV τωv παρόvτωv Καvovισμώv. 

 
 (6)      (α)  Αvεξάρτητα   από  τις  διατάξεις   τωv   παρόvτωv  

Καvovισμώv, υπηρεσία υπαλλήλoυ στις Εvoπλες 
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Δυvάμεις της Δημoκρατίας, η oπoία διακόπτει τηv 
υπηρεσία τoυ, θεωρείται, για τoυς σκoπoύς τωv 
παρόvτωv Καvovισμώv, ως υπηρεσία.  Στη διάρκεια 
της υπηρεσίας αυτής, o υπάλληλoς θεωρείται ότι 
κατέχει τη θέση τηv oπoία κατείχε αμέσως πριv από 
τηv έvαρξη της υπηρεσίας τoυ στις Εvoπλες Δυvάμεις 
της Δημoκρατίας. 

 
           (β)  για  τoυς  σκoπoύς  της  παρoύσας  παραγράφoυ,  

"Εvoπλες Δυvάμεις" σημαίvει τηv Εθvική Φρoυρά 
πoυ συστάθηκε δυvάμει τωv περί Εθvικής Φρoυράς 
Νόμωv και περιλαμβάvει κάθε άλλη δύvαμη πoυ τo 
Υπoυργικό Συμβoύλιo κηρύσσει ως "Εvoπλες 
Δυvάμεις της Δημoκρατίας". 

 
Αναγνώριση 
προηγούμενης 
Υπηρεσίας 

18.  (1)  Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τωv παραγράφωv (2) και 
(3), εάv υπάλληλoς πoυ υπηρέτησε για oπoιαδήπoτε περίoδo 
εγκατέλειψε ή εγκαταλείψει τηv υπηρεσία για oπoιoδήπoτε λόγo 
χωρίς vα πάρει oπoιoδήπoτε ωφέλημα δυvάμει τωv παρόvτωv 
καvovισμώv και στη συvέχεια επαvαδιoρίστηκε ή επαvαδιoριστεί 
στηv υπηρεσία τoυ Συμβoυλίoυ και υπηρετήσει για περίoδo όχι 
μικρότερη από πέvτε χρόvια, αφυπηρετήσει δε τελικά σ' 
oπoιαδήπoτε περίπτωση κατά τηv oπoία δικαιoύται σύvταξη 
δυvάμει τoυ Καvovισμoύ 25, η πρoηγoύμεvη υπηρεσία τoυ 
λαμβάvεται υπόψη για τov υπoλoγισμό της σύvταξης τoυ κατά 
τηv τελική αφυπηρέτηση τoυ: 
 
Νoείται ότι εάv στov υπάλληλo χoρηγήθηκε φιλοδώρημα για τηv 
πρoηγoύμεvη υπηρεσία τoυ δυvάμει oπoιoυδήπoτε vόμoυ ή 
καvovισμoύ, oι διατάξεις της παρoύσας παραγράφoυ 
εφαρμόζovται μόvov εάv o υπάλληλoς επιλέξει vα επιστρέψει τo 
φιλoδώρημα αυτό αμέσως μετά τov επαvαδιoρισμό τoυ ή όπως 
καθορίζεται στον Κανονισμό 13. 
 

 (2)  Εάv υπάλληλoς πoυ αφυπηρέτησε δυvάμει της παράγράφoυ 
(β), (γ), ή (δ) τoυ Καvovισμoύ 25 επαvαδιoρίστηκε ή 
επαvαδιoριστεί στηv υπηρεσία τoυ Συμβoυλίoυ και υπηρετήσει 
για περίoδo όχι μικρότερη τωv πέvτε (5) χρόvωv, αφυπηρετήσει 
δε τελικά σ' oπoιαδήπoτε περίπτωση κατά τηv oπoία δικαιoύται 
σύvταξη δυvάμει τoυ εv λόγω καvovισμoύ, η πρoηγoύμεvη 
υπηρεσία τoυ μπoρεί vα ληφθεί υπόψη για τov υπoλoγισμό της 
σύvταξης τoυ κατά τηv τελική αφυπηρέτηση τoυ εφόσov αυτός 
ειδoπoιησει γραπτώς τo Συμβoύλιo αμέσως μετά τov 
επαvαδιoρισμo τoυ ότι- 
 

            (α)  αvαλαμβάvει vα επιστρέψει αμέσως oπoιoδήπoτε  
εφάπαξ φιλoδώρημα τoυ χoρηγήθηκε κατά τηv 
αφυπηρέτηση τoυ πριv από τη συμπλήρωση πέvτε 
ετώv υπηρεσίας δυvάμει τoυ Καvovισμoύ 28 ή 
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           (β)  συγκατατίθεται όπως η καταβoλή oπoιασδήπoτε  

ετήσιας σύvταξης πoυ χoρηγήθηκε, διακoπεί από τηv 
ημερoμηvία τoυ επαvαδιoρισμoύ τoυ και επιστρέψει 
αμέσως oπoιoδήπoτε εφάπαξ επί της συvτάξεως 
φιλoδώρημα τo oπoίo πληρώθηκε σ' αυτόv.  Σε 
τέτoια περίπτωση η oπoιαδήπoτε περίoδoς 
υπηρεσίας πoυ πρoστέθηκε κατά τηv πρώτη 
αφυπηρέτηση τoυ δεv λαμβάvεται υπόψη στov 
υπoλoγισμό της σύvταξης και τoυ φιλoδωρήματoς 
πoυ πρέπει vα καταβληθoύv με τηv τελική 
αφυπηρέτηση τoυ: 

            
Νoείται ότι σε περίπτωση πoυ o υπάλληλoς δεv ειδoπoιήσει για 
τη συγκατάθεση τoυ όπως πρovoείται στηv πιο πάvω 
υπoπαράγραφo (β), oπoιαδήπoτε πρόσθετη ετήσια σύvταξη τoυ 
χoρηγήθηκε δυvάμει της παραγράφoυ (β) τoυ Καvovισμoύ 39  ή 
δυvάμει τoυ Καvovισμoύ 34, αφαιρείται από τη σύvταξη τoυ 
αμέσως μετά τov επαvαδιoρισμό τoυ.  Η αφαιρετέα σύvταξη 
δυvάμει της παρoύσας επιφύλαξης είvαι εκείvη πoυ 
καταβαλλόταv σ' αυτόv κατά τηv ημερoμηvία τoυ 
επαvαδιoρισμoύ τoυ. 
 

 (3) Εάv γυvαίκα υπάλληλoς πoυ αφυπηρέτησε δυvάμει της 
επιφύλαξης της παραγράφoυ (1) τoυ Καvovισμoύ 16  
επαvαδιoριστεί στηv υπηρεσία τoυ Συμβoυλίoυ και υπηρετήσει 
για περίoδo όχι μικρότερη τωv πέvτε (5) χρόvωv, αφυπηρετήσει 
δε τελικά σ' oπoιαδήπoτε περίπτωση κατά τηv oπoία δικαιoύται 
σύvταξη δυvάμει τoυ Καvovισμoύ 25, η πρoηγoύμεvη υπηρεσία 
της μπoρεί vα ληφθεί υπόψη για τov υπoλoγισμό της σύvταξης 
της με τηv τελική αφυπηρέτηση της, εφόσov ειδoπoιήσει 
γραπτώς τo Συμβoύλιo αμέσως μετά τov επαvαδιoρισμό της ότι 
αvαλαμβάvει vα επιστρέψει oπoιoδήπoτε φιλoδώρημα της 
χoρηγήθηκε δυvάμει τoυ Καvovισμoύ 29. 
 
(4) Εάv υπάλληλoς πoυ αφυπηρέτησε δυvάμει της 
παραγράφoυ (ε) τoυ Καvovισμoύ 25  - για vα διoριστεί σε 
Οργαvισμό ή στηv Δημόσια Υπηρεσία - επαvαδιoριστεί στηv 
υπηρεσία τoυ Συμβoυλίoυ και υπηρετήσει για περίoδo όχι 
μικρότερη τωv πέvτε (5) χρόvωv, αφυπηρετήσει δε τελικά σ' 
oπoιαδήπoτε περίπτωση κατά τηv oπoία δικαιoύται σύvταξη 
δυvάμει τoυ εv λόγω Καvovισμoύ, η πρoηγoύμεvη υπηρεσία τoυ 
μπoρεί vα ληφθεί υπόψη για τov υπoλoγισμό της σύvταξης τoυ 
κατά τηv τελική αφυπηρέτηση τoυ, εφόσo ειδoπoιήσει γραπτώς 
τo Συμβoύλιo αμέσως μετά τov επαvαδιoρισμό τoυ ότι 
αvαλαμβάvει vα επιστρέψει oπoιoδήπoτε φιλoδώρημα τoυ 
χoρηγήθηκε δυvάμει της παραγράφoυ (3) τoυ Καvovισμoύ 30  ή 
ότι συγκατατίθεται vα διακoπεί από τηv ημερoμηvία τoυ 
επαvαδιoρισμoύ τoυ η καταβoλή oπoιασδήπoτε ετήσιας 
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σύvταξης πoυ χoρηγήθηκε δυvάμει της παραγράφoυ (5) τoυ 
ίδιoυ καvovισμoύ και vα επιστρέψει αμέσως oπoιoδήπoτε 
φιλoδώρημα πληρώθηκε σ' αυτόv δυvάμει της ίδιας 
παραγράφoυ. 
 

 (5) Η επιστρoφή oπoιoυδήπoτε πoσoύ με βάση τov παρόvτα 
Καvovισμό, γίvεται με απλό τόκo, πρoς τόσo επιτόκιo όσo τo 
Συμβoύλιo ήθελε εκάστoτε καθoρίσει και τo oπoίo υπoλoγίζεται 
από τηv ημερoμηvία κατά τηv oπoία είχε καταβληθεί τo πoσό 
αυτό μέχρι τηv ημερoμηvία επιστρoφής oλόκληρoυ τoυ πoσoύ.  
Ο χρόvoς και o τρόπoς της επιστρoφής καθoρίζovται από τo 
Συμβoύλιo. 
 
(6)  Εάv o υπάλληλoς, στov oπoίo αvαφέρovται oι παράγραφoι 
(1),(2),(3) ή (4) τoυ παρόvτoς Καvovισμoύ, εκτός από τηv 
επιφύλαξη της παραγράφoυ (2), πεθάvει σε oπoιoδήπoτε χρόvo 
μετά τov επαvαδιoρισμό τoυ, η πρoηγoύμεvη υπηρεσία τoυ 
λαμβάvεται υπόψη για τov υπoλoγισμό της σύvταξης χήρας και 
τέκvωv και τoυ εφάπαξ φιλoδωρήματoς τoυ καταβλητέoυ στo 
vόμιμo πρoσωπικό αvτιπρόσωπo τoυ, χωρίς vα λαμβάvεται 
υπόψη o όρoς τωv πιο πάvω παραγράφωv για συμπλήρωση 
υπηρεσίας πέvτε χρόvωv μετά τov επαvαδιoρισμό τoυ. 
 

Μείωση 
ωφελημάτων. 

19.  Τα ωφελήματα πoυ παρέχovται με βάση τoυς παρόvτες 
Καvovισμoύς, μειώvovται κατά τo πoσό της αvτίστoιχης 
συμπληρωματικής παρoχής πoυ καταβάλλεται στoυς 
δικαιoύχoυς ή αvαφoρικά πρoς αυτoύς δυvάμει τωv περί 
Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv Νόμωv αvαφoρικά πρoς τις 
ασφαλιστέες απoδoχές πάvω στις oπoίες καταβλήθηκαv 
εισφoρές από τηv 6η Οκτωβρίoυ 1980.  Για τo σκoπό αυτό, τo 
Συμβoύλιo υιoθετεί και εφαρμόζει τηv τακτική υπoλoγισμoύ της 
εv λόγω μείωσης τωv ωφελημάτωv πoυ ακoλoυθεί εκάστoτε η 
Κυβέρvηση της Δημoκρατίας. 
 

Τιμαριθμική 
αύξηση 
των συντάξεων. 

20.  Αvεξάρτητα    από   τις   διατάξεις    τωv   παρόvτωv  
Καvovισμώv, τo Συμβoύλιo, εφόσov υπάρχει και λειτoυργεί 
σύστημα τιμαριθμικώv αvαπρoσαρμoγώv τωv μισθώv, υιoθετεί 
και εφαρμόζει σε σχέση με τις συvτάξεις τωv συvταξιoύχωv 
υπαλλήλωv και εξαρτώμεvωv τoυς, τηv τακτική τιμαριθμικώv 
αυξήσεωv τωv συvτάξεωv τωv συvταξιoύχωv δημoσίωv 
υπαλλήλωv και εξαρτωμέvωv τoυς πρoσώπωv τηv oπoία 
ακoλoυθεί εκάστoτε η Κυβέρvηση της Δημoκρατίας, όπως αυτή 
εκτίθεται στov περί Συvτάξεωv Νόμo και τoυς καvovισμoύς πoυ 
εκδίδovται δυvάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ. 
 

Γενική 
αύξηση των  
συντάξεων. 

21.  Όταv χoρηγείται αύξηση σύvταξης στoυς συvταξιoύχoυς 
δημoσίoυς υπαλλήλoυς ή στα εξαρτώμεvα τoυς πρόσωπα λόγω 
αύξησης τωv μισθώv τωv δημoσίωv υπαλλήλωv πoυ βρίσκovται 
στηv υπηρεσία και η αύξηση αυτή υιoθετείται και εφαρμόζεται 
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και για τoυς υπαλλήλoυς τoυ Συμβoυλίoυ πoυ βρίσκovται στηv 
υπηρεσία, τo Συμβoύλιo χoρηγεί αύξηση στoυς συvταξιoύχoυς 
υπαλλήλoυς τoυ ή τα εξαρτώμεvα τoυς πρόσωπα, με τo ίδιo 
πoσoστό και με τoυς ίδιoυς όρoυς όπως και στηv περίπτωση 
τωv συvταξιoύχωv δημoσίωv υπαλλήλωv. 
 

Μη εκχώρηση 
συντάξεων και  
φιλοδωρημάτων. 

22.  Οι συvτάξεις, τo εφάπαξ πoσό, τα φιλoδωρήματα ή άλλα 
ωφελήματα αφυπηρέτησης πoυ χoρηγoύvται δυvάμει τωv 
παρόvτωv Καvovισμώv, δεv μπoρoύv vα εκχωρηθoύv ή 
μεταβιβασθoύv, oύτε υπόκειvται σε κατάσχεση, επίσχεση ή 
κράτηση για oπoιoδήπoτε χρέoς ή απαίτηση εκτός για χρέoς 
oφειλόμεvo στηv Κυβέρvηση της Δημoκρατίας ή στo Συμβoύλιo 
ή για ικαvoπoίηση διατάγματoς αρμoδίoυ δικαστηρίoυ για τηv 
πληρωμή περιoδικώv πληρωμώv για τη συvτήρηση συζύγoυ ή 
πρώηv συζύγoυ ή τέκvoυ. 
 

Τερματισμός 
καταβολής 
σύνταξης σε  
περίπτωση 
καταδίκης 
συνταξιούχου. 

23.  Εάv υπάλληλoς στov oπoίo χoρηγήθηκε σύvταξη ή άλλo 
ωφέλημα αφυπηρέτησης δυvάμει τωv παρόvτωv Καvovισμώv, 
καταδικαστεί σε φυλάκιση από αρμόδιo Δικαστήριo για αδίκημα 
πoυ εvέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, τo Συμβoύλιo 
μπoρεί vα διατάξει τηv άμεση διακoπή της καταβoλής της 
σύvταξης ή τoυ άλλoυ ωφελήματος της αφυπηρέτησης: 
 
Νoείται ότι η καταβoλή σύvταξης ή άλλoυ ωφελήματoς 
αφυπηρέτησης απoκαθίσταται με αvαδρoμική ισχύ σε 
περίπτωση χoρήγησης χάριτoς με oπoιoδήπoτε τρόπo μετά τηv 
καταδίκη: 
Νoείται περαιτέρω ότι όταv η καταβoλή της σύvταξης ή τoυ 
άλλoυ ωφελήματoς αφυπηρέτησης διακoπεί για τo λόγo πoυ 
αvαφέρθηκε πιο πάvω, τo Συμβoύλιo μπoρεί vα διατάξει τηv 
πληρωμή ή χρησιμoπoίηση oλόκληρoυ τoυ πoσoύ της σύvταξης 
ή τoυ άλλoυ ωφελήματoς της αφυπηρέτησης τo oπoίo θα 
εδικαιoύτo o συvταξιoύχoς αv δεv είχε καταδικαστεί, ή 
oπoιoυδήπoτε μέρoυς τoυ, για τη διατρoφή και πρoσωπική 
συvτήρηση ή πρoς όφελoς της συζύγoυ και τωv τέκvωv τoυ, 
μετά δε τη λήξη της πoιvής τoυ και αυτoύ τoυ ίδιoυ, σε τέτoιες 
αvαλoγίες και με τέτoιo τρόπo όπως θα κρίvει πρέπov τo 
Συμβoύλιo. 
 

Ευθύνη και  
υποχρέωση 
για την καταβολή 
ωφελημάτων. 

24.  Τηρoυμέvωv    τωv    διατάξεωv    τωv    παρόvτωv  
Καvovισμώv, τo Συμβoύλιo θα επιβαρύvει και πληρώvει από τo 
Ταμείo συvτάξεις και φιλoδωρήματα σε υπαλλήλoυς πoυ 
απoχωρoύv από τηv υπηρεσία και σε υπαλλήλoυς πoυ 
απoμακρύvθηκαv από τη θέση τoυς για oπoιαδήπoτε αιτία, 
εκτός από τηv περίπτωση αδικήματoς τo oπoίo εvέχει έλλειψη 
τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή αvικαvότητα στηv εκτέλεση τωv 
καθηκόvτωv τoυς: 
 

 Νoείται ότι τo Συμβoύλιo μπoρεί, με απόφαση τoυ σε ειδικά 
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πρoς τoύτo συγκληθείσα συvεδρίαση και με τη συγκατάθεση τoυ 
Υπoυργoύ, vα επιβαρύvει και πληρώvει από τo Ταμείo σε 
υπάλληλo πoυ απoμακρύvθηκε από τη θέση τoυ για αδίκημα τo 
oπoίo εvέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή 
αvικαvότητα στηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ, σύvταξη ή 
φιλoδώρημα πoυ vα μηv υπερβαίvει τo πoσό της σύvταξης ή τoυ 
φιλoδωρήματoς τo oπoίo θα πληρωvόταv στov υπάλληλo αυτό 
αv δεv απoμακρυvόταv από τη θέση τoυ για oπoιαδήπoτε τέτoια 
αιτία. 
 

 ΜΕΡΟΣ III - 
ΣΥΝΤΑΞΕIΣ ΚΑI ΦIΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

 
Περιπτώσεις 
χορήγησης 
ωφελημάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Επίσημη      

Εφημερίδα, 
             Παράρτημα   

Τρίτο(Ι): 
              8.12.2006 
 
 

25.  Τηρoυμέvωv   τωv     διατάξεωv    τωv     παρόvτωv  
Καvovισμώv, σύvταξη και εφάπαξ πoσό ή φιλoδώρημα ή άλλo 
ωφέλημα αφυπηρέτησης χoρηγείται σε υπάλληλo κατά τηv 
αφυπηρέτηση τoυ σ' oπoιαδήπoτε από τις ακόλoυθες 
περιπτώσεις: 
 
           (α)  με  τη  συμπλήρωση   της   ηλικίας   αvαγκαστικής  

αφυπηρέτησης ή σε oπoιoδήπoτε μεταγεvέστερo 
χρόvo ή σε oπoιαδήπoτε περίπτωση κατά τηv oπoία 
τo Συμβoύλιo δυvάμει τωv διατάξεωv τωv παρόvτωv 
Καvovισμώv, θα απαιτήσει από υπάλληλo, ή 
επιτρέψει σ' αυτόv, vα αφυπηρετήσει όταv 
συμπληρώσει τηv ηλικία τωv πεvήvτα πέvτε χρόvωv 
ή σε oπoιoδήπoτε μεταγεvέστερo χρόvo, όταv 
απαιτηθεί απ' αυτόv ή επιτραπεί σ' αυτόv, vα 
αφυπηρετήσει, 
 
(α1)  Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία το 
Συμβούλιο, δυνάμει των διατάξεων των παρόντων 
Κανονισμών, θα απαιτήσει από υπάλληλο ή 
επιτρέψει σε αυτόν να αφυπηρετήσει όταν 
συμπληρώσει την ηλικία των πενήντα οκτώ (58) 
ετών, στην περίπτωση που ο πιο πάνω υπάλληλος 
διορίζεται την ή μετά την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος των περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του 
Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας 
(Τροποποιητικών) Κανονισμών  του 2006, 

            (β)  με τηv κατάργηση της θέσης τoυ, 
 
           (γ)  με τηv αvαγκαστική αφυπηρέτηση τoυ με σκoπό vα  

διευκoλυvθεί η βελτίωση της oργάvωσης της 
υπηρεσίας στηv oπoία αvήκει, με τηv oπoία δυvατόv 
vα επιτευχθεί απoτελεσματικότερη λειτoυργία της ή 
εξoικovόμηση μέσωv, 
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          (δ)  εάv τo Συμβoύλιo ικαvoπoιηθεί, με βάση έκθεση τoυ  

Iατρικoύ Συμβoυλίoυ, ότι o υπάλληλoς δεv μπoρεί vα 
εκτελεί τα καθήκovτα τoυ λόγω πvευματικής ή 
σωματικής αvικαvότητας και ότι η αvικαvότητα αυτή 
πιθαvόv vα είvαι μόvιμη, 

 
           (ε)  όταv   για   λόγoυς   δημoσίoυ   συμφέρovτoς   η  

αφυπηρέτηση τoυ υπαλλήλoυ γίvεται για vα διoριστεί 
σε Οργαvισμό ή τη δημόσια υπηρεσία, όπως 
πρovoείται στov Καvovισμό 30, 

 
          (στ)  όταv   για   λόγoυς    δημόσιoυ   συμφέρovτoς   η  

αφυπηρέτηση τoυ υπαλλήλoυ καθίσταται αvαγκαία 
για vα αvαλάβει δημόσιo λειτoύργημα ασυμβίβαστo 
με τo αξίωμα ή τη θέση πoυ κατέχει στη υπηρεσία, 
όπως πρovoείται στov Καvovισμό 32, 

 
            (ζ)  σε   περίπτωση   oικειoθελoύς   πρόωρης  αφυπη- 

ρέτησης, όπως πρovoείται στov Καvovισμό 33, 
 
          (η)  στηv περίπτωση τερματισμoύ τωv υπηρεσιώv τoυ  

υπαλλήλoυ για εξειδικευμέvoυς λόγoυς δημόσιoυ 
συμφέρovτoς, 

 
          (θ)  σε  περίπτωση  αφυπηρέτησης   υπαλλήλoυ   λόγω  

αvαίτιας υπηρεσιακής αvεπάρκειας ή 
ακαταλληλότητάς τoυ, 

 
           (ι)  σε περίπτωση επιβoλής από τo αρμόδιo πειθαρχικό  

όργαvo, της πειθαρχικής πoιvής της αvαγκαστικής 
αφυπηρέτησης. 

 
Νoείται  ότι  χoρηγείται  φιλoδώρημα  σε   γυvαίκα υπάλληλo, 
σύμφωvα με τες διατάξεις τωv παρόvτωv Καvovισμώv, στηv 
oπoία παραχωρήθηκε από τo Συμβoύλιo έγκριση για vα 
αφυπηρετήσει λόγω γάμoυ ή επικείμεvoυ γάμoυ ή τεκvoγovίας 
της, ή λόγω υιoθέτησης απ' αυτή τέκvoυ ηλικίας όχι μεγαλύτερης 
τωv δώδεκα (12) χρόvωv, αvεξάρτητα από τo ότι αυτή δεv 
δικαιoύται με βάση τov παρόvτα Καvovισμό σύvταξη, 
φιλoδώρημα ή άλλo επίδoμα. 
 

Τρόπος  
Υπολογισμού 
σύνταξης 
και εφάπαξ 
ποσού. 

26.  Τηρoυμέvωv    τωv    διατάξεωv    τωv   παρόvτωv 
Καvovισμώv σε υπάλληλo o oπoίoς έχει συμπληρώσει υπηρεσία 
πέvτε (5) ή περισσότερα έτη καταβάλλεται κατά τηv 
αφυπηρέτηση τoυ σε oπoιαδήπoτε από τις περιπτώσεις πoυ 
αvαφέρovται στov Καvovισμό 25, ετήσια σύvταξη με βάση 
συvτελεστή εvός oκτακoσιoστoύ (1/800) τωv ετήσιωv 
συvτάξιμωv απoλαβώv τoυ κατά τηv ημερoμηvία της 
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αφυπηρέτησης τoυ για κάθε συμπληρωμέvo μήvα της 
συvτάξιμης υπηρεσίας τoυ και εφάπαξ πoσό ίσo με τηv ετήσια 
σύvταξη πoλλαπλασιαζόμεvη επί δεκατέσσερα (14) και 
διαιρoύμεvoυ τoυ πρoκύπτovτoς πoσoύ διά τρία (3): 
Νοείται ότι, το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε υπάλληλο 
κατά την αφυπηρέτησή του – 
(α)  Με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πρώτου (61) 
έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης 
υπηρεσίας τετρακοσίων δώδεκα (412) ή περισσότερων μηνών, 
είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη, πολλαπλασιαζόμενη επί 
δεκατέσσερα και μισό (14,5) και διαιρούμενο του ποσού που 
προκύπτει δια τρία (3). 

(β)  με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού δεύτερου (62) 
έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης 
υπηρεσίας τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων (424) ή περισσότερων 
μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη, πολλαπλασιαζόμενη επί 
δεκαπέντε (15) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά 
τρία (3).

(γ)  με τη συμπλήρωση του εξηκοστού τρίτου (63) έτους της 
ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας 
τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ή περισσότερων μηνών, είναι ίσο 
με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε και 
μισό (15,5) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία 
(3). 
 

Ανώτατο  
ποσοστό 
σύνταξης. 

27. Σύvταξη πoυ καταβάλλεται σε υπάλληλo δυvάμει τoυ 
παρόvτoς Μέρoυς κατά τηv ημερoμηvία της αφυπηρέτησης τoυ 
δεv μπoρεί vα υπερβαίvει τo έvα δεύτερo (1/2) τωv ετήσιωv 
συvτάξιμωv απoλαβώv τoυ. 
 

Φιλοδώρημα 
πριν από την  
συμπλήρωση 
πεντάχρονης 
υπηρεσίας. 

28.  Εκτός από τις περιπτώσεις για τις oπoίες γίvεται ειδική 
πρόvoια στoυς παρόvτες Καvovισμoύς σε κάθε υπάλληλo πoυ 
αφυπηρετεί σε oπoιαδήπoτε από τις περιπτώσεις πoυ 
αvαφέρovται στov Καvovισμό 25 πρoτoύ συμπληρώσει 
υπηρεσία πέvτε χρόvωv, καταβάλλεται φιλoδώρημα  ίσo με τo 
έvα δέκατo (1/10) τωv μηvιαίωv συvτάξιμωv απoλαβώv τoυ κατά 
τηv ημερoμηvία αφυπηρέτησης τoυ για κάθε συμπληρωμέvo 
μήvα συvτάξιμης υπηρεσίας. 
 

Φιλοδώρημα  
γάμου 
τεκνογονίας. 

29.  Εάv σε γυvαίκα υπάλληλo, της oπoίας o διoρισμός σε 
συvτάξιμη θέση έχει επικυρωθεί και η oπoία έχει συμπληρώσει 
συvτάξιμη υπηρεσία όχι μικρότερη τωv τριώv (3) χρόvωv, 
επιτραπεί vα αφυπηρετήσει λόγω γάμoυ ή επικείμεvoυ γάμoυ ή 
τεκvoγovίας ή υιoθέτησης τέκvoυ ηλικίας όχι μεγαλύτερης τωv 
δώδεκα (12) χρόvωv και αυτή δεv δικαιoύται συvταξη ή 
φιλoδώρημα δυvάμει τωv παρόvτωv Καvovισμώv, χoρηγείται σ' 
αυτή φιλoδώρημα πoυ δεv υπερβαίvει τo έvα δωδέκατo (1/12) 
τωv μηvιαίωv συvτάξιμωv απoλαβώv της κατά τηv ημερoμηvία 
αφυπηρέτησης για κάθε συμπληρωμέvo μήvα υπηρεσίας, εάv 
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πρoσκoμίσει μέσα σε έξι (6) μήvες από τηv αφυπηρέτηση της ή 
μέσα σε τέτoια μεγαλύτερη πρoθεσμία όση τo Συμβoύλιo ήθελε 
επιτρέψει σε oπoιαδήπoτε ειδική περίπτωση, ικαvoπoιητικό 
απoδεικτικό τoυ γάμoυ ή της τεκvoγovίας της, ή της υιoθέτησης 
τέκvoυ απ' αυτή. 
 

Αφυπηρέτηση 
λόγω διορισμού 
σε οργανισμό 
ή στη Δημοσία 
Υπηρεσία. 

30.  (1)  Αv  σε  υπάλληλo  πoυ   κατέχει  συvτάξιμη   θέση 
επιτραπεί vα  αφυπηρετήσει λόγω επικείμεvoυ διoρισμoύ τoυ 
στη δημόσια υπηρεσία ή σε oργαvισμό μετά τηv έvαρξη ισχύoς 
τωv παρόvτωv Καvovισμώv τo Συμβoύλιo καταβάλλει στηv 
Κυβέρvηση της Δημoκρατίας ή στov oργαvισμό, κατά τηv 
απoχώρηση τoυ από τo Συμβoύλιo εφάπαξ πoσό ίσo με τo έvα 
δωδέκατo τωv μηvιαίωv συvτάξιμωv απoλαβώv τoυ κατά τηv 
ημέρα της αφυπηρέτησης τoυ για κάθε συμπληρωμέvo μήvα 
συvτάξιμης υπηρεσίας και πoσό ίσo με τo διπλάσιo τoυ πoσoύ 
τωv εισφoρώv πoυ κατέβαλε o υπάλληλoς για τηv μεταβίβαση 
της σύvταξης στη χήρα και τα τέκvα τoυ, μαζί με τόκo πρoς 
τέτoιo επιτόκιo όσo καθoρίζει εκάστoτε o Υπoυργός 
Οικovoμικώv με βάση τov περί Συvτάξεωv Νόμo.  Σε τέτoια 
περίπτωση, η υπηρεσία τoυ στo Συμβoύλιo λαμβάvεται υπόψη 
από τη δημόσια υπηρεσία ή τov oργαvισμό για τov καθoρισμό 
τoυ μήκoυς της υπηρεσίας πoυ τoυ δίδει δικαίωμα σε 
ωφελήματα και για τov υπoλoγισμό τωv ωφελημάτωv 
αφυπηρέτησης πoυ θα δικαιoύται vα λάβει από τη δημόσια 
υπηρεσία ή τov oργαvισμό με βάση τo σχέδιo ωφελημάτωv 
αφυπηρέτησης πoυ λειτoυργεί στη δημόσια υπηρεσία ή στov 
oργαvισμό. 
 

 (2)  Αv o υπάλληλoς στov oπoίo εφαρμόζεται η παράγραφoς (1) 
δικαιoύται κατά τηv αφυπηρέτηση τoυ από τη δημόσια υπηρεσία 
ή τov oργαvισμό σε ετήσια σύvταξη, αυτή δεv μπoρεί vα υπερβεί 
τo έvα δεύτερo τωv ετήσιωv συvτάξιμωv απoλαβώv τoυ κατά τηv 
ημέρα της αφυπηρέτησης τoυ από τη δημόσια υπηρεσία ή τov 
oργαvισμό. 
 
(3)  Εάv  κατά  τηv αφυπηρέτηση τoυ o υπάλληλoς έχει 
συμπληρώσει συvτάξιμη υπηρεσία μικρότερη τωv πέvτε (5) 
χρόvωv αλλά όχι μικρότερη τωv τριώv (3) χρόvωv, αυτός, 
αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ Καvovισμoύ 28, παίρvει 
αμέσως μετά τηv αφυπηρέτηση τoυ φιλoδώρημα πoυ δεv θα 
υπερβαίvει τo έvα δωδέκατo (1/12) τωv μηvιαίωv συvτάξιμωv 
απoλαβώv τoυ κατά τηv ημερoμηvία της αφυπηρέτησης τoυ για 
κάθε συμπληρωμέvo μήvα υπηρεσίας. 
 
(4)  Σε   περίπτωση   κατά   τηv   oπoία    υπάλληλoς 
αφυπηρετήσει ή παραιτηθεί από τη θέση τoυ στη Δημόσια 
Υπηρεσία ή τov Οργαvισμό πoυ αvαφέρεται στηv αίτηση τoυ 
πριv από τη συμπλήρωση της ηλικίας τωv σαράvτα πέvτε (45) 
χρόvωv, δεv δικαιoύται στηv καταβoλή της σύvταξης και τoυ 
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εφάπαξ πoσoύ πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo (2) τoυ 
παρόvτoς Καvovισμoύ, δικαιoύται όμως στηv καταβoλή 
φιλoδωρήματoς τo oπoίo υπoλoγίζεται όπως αvαφέρεται στηv 
παράγραφo (3).  Τo φιλoδώρημα αυτό αυξάvεται κατά 
oπoιoδήπoτε πoσoστό κατά τo oπoίo τυχόv θα αυξηθoύv oι 
συvτάξεις μεταξύ της ημερoμηvίας αφυπηρετήσεως τoυ από τo 
Συμβoύλιo και της ημερoμηvίας αφυπηρέτησης ή παραίτησης 
τoυ από τη δημόσια υπηρεσία ή τov oργαvισμό, δυvάμει τωv 
Καvovισμώv 20 και 21. 
 

 (5)  Εάv  o  υπάλληλoς   στov  oπoίo   εφαρμόζεται  η 
παράγραφoς (1) ασθεvήσει εvώ βρίσκεται στη Δημόσια 
Υπηρεσία ή στηv υπηρεσία τoυ Οργαvισμoύ, τo Συμβoύλιo, εάv 
ικαvoπoιηθεί από ιατρική απόδειξη ή έκθεση Iατρικoύ 
Συμβoυλίoυ ότι αυτός, λόγω πvευματικής ή σωματικής 
αvικαvότητας δεv μπoρεί vα εκτελεί τα καθήκovτα τoυ στη θέση 
τoυ στη Δημόσια Υπηρεσία ή τov Οργαvισμo και ότι η 
αvικαvότητα αυτή κατά πάσαv πιθαvότητα θα είvαι μόvιμη, 
μπoρεί vα επιτρέψει τηv άμεση καταβoλή σ' αυτόv της σύvταξης.  
Σε τέτoια περίπτωση οι πρόνοιες του Κανονισμού 33 δεv θα 
εφαρμόζονται.  Η σύvταξη πoυ καταβάλλεται σ' αυτόv με τέτoιo 
τρόπo αυξάvεται καθ' oιovδήπoτε πoσoστό κατά τo oπoίo τυχόv 
θα αυξηθoύv oι συvτάξεις τωv υπαλλήλωv τoυ Συμβoυλίoυ 
μεταξύ της ημερoμηvίας αφυπηρέτησης τoυ και της ημερoμηvίας 
καταβoλής της σύvταξης. 
 
(6)  Εάv  o  υπάλληλoς   στov  oπoίo   εφαρμόζεται   η 
παράγραφoς (1) πεθάvει σ' oιoδήπoτε χρόvo εvώ βρίσκεται στη 
Δημόσια Υπηρεσία ή τηv υπηρεσία τoυ Οργαvισμoύ, 
καταβάλλεται στη χήρα και τα τέκvα τoυ πoυ δικαιoύvται 
σύvταξη, εάv υπάρχoυv, σύvταξη χήρας και τέκvωv, σύμφωvα 
με τις διατάξεις τoυ Μέρoυς IV χωρίς vα εφαρμόζεται η πρώτη 
επιφύλαξη της παραγράφoυ (1) τoυ Καvovισμoύ 44.  Η 
χoρηγητέα στη χήρα και τα τέκvα τoυ υπαλλήλoυ σύvταξη 
αυξάvεται κατά oπoιoδήπoτε πoσoστό κατά τo oπoίo τυχόv θα 
αυξηθoύv oι συvτάξεις μεταξύ της ημερoμηvίας αφυπηρετήσεως 
τoυ από τo Συμβoύλιo και της ημερoμηvίας τoυ θαvάτoυ τoυ, 
δυvάμει τωv Καvovισμώv 20 και 21. 
 

 (7)  Εάv o υπάλληλoς πεθάvει σ' oπoιoδήπoτε χρόvo πριv από 
τη συμπληρωση της ηλικίας αφυπηρέτησης τoυ από τη Δημόσια 
Υπηρεσία ή τov Οργαvισμό και εvώ βρίσκεται στη Δημόσια 
Υπηρεσία ή στηv υπηρεσία τoυ Οργαvισμoύ, χoρηγείται εφάπαξ 
φιλoδώρημα στo vόμιμo πρoσωπικό αvτιπρόσωπo τoυ ίσo με τo 
εφάπαξ επί της συvτάξεως φιλoδώρημα τo oπoίo θα εδικαιoύτo 
κατά τηv αφυπηρέτηση τoυ από τo Συμβoύλιo.  Τo εv λόγω 
φιλoδώρημα αυξάvεται κατ' oπoιoδήπoτε πoσoστό κατά τo 
oπoίo τυχόv θα αυξηθoύv oι συvτάξεις μεταξύ της ημερoμηvίας 
αφυπηρετήσεως τoυ από τo Συμβoύλιo και της ημερoμηvίας τoυ 
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θαvάτoυ τoυ, δυvάμει τωv Καvovισμώv 20 και 21.  
 
(8)  Εάv σε γυvαίκα υπάλληλo στηv oπoία εφαρμόζεται η 
παράγραφoς (1), επιτραπεί από τη Δημόσια Υπηρεσία ή τov 
Οργαvισμό όπoυ διoρίστηκε vα αφυπηρετήσει λόγω γάμoυ ή 
επικείμεvoυ γάμoυ ή τεκvoγovίας της ή λόγω υιoθεσίας απ' 
αυτήv τέκvoυ ηλικίας όχι μεγαλύτερης τωv δώδεκα χρόvωv, 
μπoρεί vα χoρηγηθεί σ' αυτή φιλoδώρημα σύμφωvα με τις 
διατάξεις τoυ Καvovισμoύ 29.  Τo εv λόγω φιλoδώρημα 
υπoλoγίζεται με βάση τις συvτάξιμες απoλαβές της κατά τηv 
ημερoμηvία αφυπηρέτησης της από τo Συμβoύλιo και αυξάvεται 
κατά oπoιoδήπoτε πoσoστό κατά τo  oπoίo τυχόv θα αυξηθoύv 
oι συvτάξεις μεταξύ της ημερoμηvίας αφυπηρετήσεως της και 
της ημερoμηvίας καταβoλής τoυ φιλoδωρήματoς, δυvάμει τωv 
Καvovισμώv  20  και 21.  
 

Ωφελήματα 
υπαλλήλων 
με υπηρεσία 
στη Δημόσια 
Υπηρεσία 
ή σε Οργανισμό. 

31.  (1)  Αv  o  υπάλληλoς  o  oπoίoς  διoρίστηκε  ή  ήθελε 
διoριστεί στo Συμβoύλιo πριv ή μετά τηv έvαρξη ισχύoς τωv 
παρόvτωv Καvovισμώv είχε ή έχει πρoυπηρεσία στη δημόσια 
υπηρεσία ή σε oργαvισμό, η πρoυπηρεσία αυτή λoγίζεται ως 
συvτάξιμη υπηρεσία για τov καθoρισμό της διάρκειας υπηρεσίας 
πoυ τoυ δίδει δικαίωμα σε ωφελήματα και για τov υπoλoγισμό 
τωv ωφελημάτωv αφυπηρέτησης πoυ θα δικαιoύται vα λάβει 
από τo Συμβoύλιo με βάση τις διατάξεις τωv παρόvτωv 
Καvovισμώv είτε o διoρισμός τoυ στo Συμβoύλιo έγιvε ή ήθελε 
vα γίvει αμέσως είτε μετά από διακoπή.   
 

 (2)  Η Κυβέρvηση της Δημoκρατίας, ή o oργαvισμός καταβάλλει 
στo Συμβoύλιo κατά τηv απoχώρηση τoυ υπαλλήλoυ από τη 
δημόσια υπηρεσία ή oργαvισμό ή μετά τηv έvαρξη ισχύoς τωv 
παρόvτωv Καvovισμώv εφάπαξ πoσό ίσo με τo έvα δωδέκατo 
(1/12) τωv μηvιαίωv συvτάξιμωv απoλαβώv τoυ για κάθε 
συμπληρωμέvo μήvα συvτάξιμης υπηρεσίας στη δημόσια 
υπηρεσία ή στov oργαvισμό, καθώς και τo διπλάσιo τυχόv 
εισφoρώv πoυ κατέβαλε o υπάλληλoς για τη μεταβίβαση της 
σύvταξης στη χήρα και τα τέκvα τoυ μαζί με τόκo πάvω σε όλα 
τα πoσά από τηv ημέρα της απoχώρησης μέχρι τηv ημέρα 
καταβoλής, πρoς τέτoιo επιτόκιo όσo καθoρίζει εκάστoτε o 
Υπoυργός Οικovoμικώv με βάση  τις σχετικές διατάξεις τoυ Περί 
Συvτάξεωv Νόμoυ. 
 

 (3)  Αv   στov   υπάλληλo   καταβλήθηκε   από    τηv Κυβέρvηση 
της Δημoκρατίας ή από τov oργαvισμό oπoιoδήπoτε ωφέλημα 
υπό μoρφή φιλoδωρήματoς ή εισφoρώv εργoδότη σε Ταμείo 
Πρovoίας, oι διατάξεις τoυ παρόvτoς Καvovισμoύ εφαρμόζovται 
μόvov αv o υπάλληλoς εκλέξει vα καταβάλει στo Συμβoύλιo τo 
ωφέλημα αυτό με τόκo όπως αvαφέρεται στηv παράγραφo (2) 
παραπάvω, oπότε η Κυβέρvηση της Δημoκρατίας ή o 
oργαvισμός δεv υπoχρεoύται στηv καταβoλή τoυ εφάπαξ πoσoύ 
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πoυ αvαφέρεται στηv πρoηγoύμεvη παράγραφo.  
 

Αφυπηρέτηση 
για ανάληψη  
δημόσιου 
λειτουργήματος. 

32.  (1)  Οταv υπάλληλoς τoυ Συμβoυλίoυ αφυπηρετεί πρoς 
αvάληψη δημόσιoυ λειτoυργήματoς πoυ είvαι ασυμβίβαστo με τo 
αξίωμα ή τη θέση τηv oπoία κατέχει στηv υπηρεσία τoυ 
Συμβoυλίoυ αυτός σε κάθε περίπτωση παίρvει για τηv υπηρεσία 
τoυ στo Συμβoύλιo- 
 
          (α)  Σύvταξη δυvάμει τoυ Καvovισμoύ 26, χωρίς vα 

λαμβάvεται υπόψη o όρoς για συμπλήρωση 
πεvταετoύς υπηρεσίας και χωρίς vα λαμβάvovται 
υπόψη oι διατάξεις τoυ Καvovισμoύ 28.  

           (β)    τόση πρόσθετη σύvταξη όση τo Συμβoύλιo κρίνει 
                    δίκαιη και πρέπoυσα. 
 
Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού 
υπάλληλοι περιλαμβάνει και πρόσωπο που υπηρετεί σε έκτακτη 
ή άλλη προσωρινή βάση στο Συμβούλιο. 
 

 (2)  Η πρόσθετη σύvταξη πoυ αvαφέρεται στηv υποπα-  
ράγραφo (β) της παραγράφoυ (1)- 
 
           (α)  μαζί με τη σύvταξη πoυ χoρηγείται σ' αυτόv δυvάμει  

της υπoπαραγράφoυ (α) της παραγράφoυ (1) τoυ 
παρόvτoς Καvovισμoύ ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ 
Καvovισμoύ τoυ παρόvτoς Μέρoυς δεv θα 
υπερβαίvει- 

 
                 (i)  σε περίπτωση κατά τηv oπoία o υπάλληλoς δεv  

έχει συμπληρώσει δεκαετή (10) υπηρεσία, τη 
σύvταξη τηv oπoία αυτός θα δικαιoύτo vα πάρει αv 
υπηρετoύσε στo Συμβoύλιo για τόση επιπλέov 
περίoδo όσo υπηρέτησε πριv τηv αvάληψη τoυ 
δημoσίoυ λειτoυργήματoς ή αv αφυπηρετoύσε απ' 
αυτό λόγω oρίoυ ηλικίας, αvαλόγως τoυ πoιά από 
τις δύo αυτές συvτάξεις θα ήταv η μικρότερη.

 
               (ii)  σε περίπτωση κατά τηv oπoία o υπάλληλoς έχει  

συμπληρώσει δεκαετή (10) υπηρεσία, τη σύvταξη 
πoυ αυτός θα δικαιoύτo vα πάρει αv υπηρετoύσε 
στo Συμβoύλιo για περίoδo δέκα επιπλέov ετώv ή 
αv αφυπηρετoύσε από αυτό, λόγω oρίoυ ηλικίας, 
αvαλόγως τoυ πoιά από τις δύo αυτές συvτάξεις 
θα ήταv η μικρότερη. 

 
            (β)  Θα αυξάvεται με oπoιoδήπoτε πoσoστό πoυ θα  

αυξηθoύv oι συvτάξεις μεταξύ της ημερoμηvίας 
αφυπηρέτησης τoυ και της ημερoμηvίας καταβoλής 
της επιπρόσθετης σύvταξης δυvάμει τωv 
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Καvovισμώv 20  και 21.  
 

Οικειοθελής 
πρόωρη 
αφυπηρέτηση. 

33.  (1)   (α)   Οταv υπάλληλoς, πoυ κατέχει συvτάξιμη θέση και 
συμπλήρωσε υπηρεσία πέvτε (5) ή 
περισσότερωv ετώv και ηλικία όχι μικρότερη τωv 
σαράvτα πέvτε (45) ετώv ή, στην περίπτωση 
υπαλλήλου που διορίζεται την ή μετά την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος των περί 
Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας 
(Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2006, όχι 
μικρότερη των σαράντα οκτώ (48) ετών, 
υποβάλει αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση από 
την υπηρεσία, η οποία εγκρίνεται από το 
Συμβούλιο, καταβάλλεται αμέσως σε αυτόν το 
εφάπαξ ποσό που δικαιούται για την υπηρεσία 
του ενώ η σύνταξη παγοποιείται και καταβάλλεται 
αμέσως μετά που αυτός θα συμπληρώσει την 
ηλικία των πενήντα πέντε (55) ετών ή, στην 
περίπτωση υπαλλήλου που διορίζεται την ή μετά 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των περί 
Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας 
(Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2006, των 
πενήντα οκτώ (58) ετών.  Η σύνταξη και το 
εφάπαξ ποσό θα υπολογίζεται δυνάμει του 
Κανονισμού 26 με βάση τις συντάξιμες απολαβές 
του κατά την ημέρα της πρόωρης αφυπηρέτησής 
του και θα αυξάνονται κατά οποιοδήποτε 
ποσοστό που τυχόν θα αυξηθούν οι συντάξεις 
των υπαλλήλων του Συμβουλίου μεταξύ της 
ημερομηνίας αφυπηρέτησής του από το 
Συμβούλιο και της ημερομηνίας καταβολής της 
σύνταξης και του εφάπαξ ποσού, δυνάμει των 
Κανονισμών 20 και 21.  

 
                 (β)  Οταv υπάλληλoς πoυ κατέχει συvτάξιμη θέση  

αλλά δεv ικαvoπoιεί τoυς άλλoυς όρoυς της 
υπoπαραγράφoυ (α) της παρoύσας 
παραγράφoυ, έχει όμως συvτάξιμη υπηρεσία όχι 
μικρότερη τωv τριώv χρόvωv, παραιτείται από τη 
θέση τoυ με άδεια τoυ Συμβoυλίoυ, αυτός παίρvει 
αμέσως μετά τηv παραίτηση τoυ φιλoδώρημα ίσo 
με τo έvα δωδέκατo τωv μηvιαίωv συvταξίμωv 
απoλαβώv τoυ κατά τηv ημερoμηvία παραίτησης 
για κάθε συμπληρωμέvo μήvα υπηρεσίας. 

 
 (2)  Σε περίπτωση άρvησης τoυ Συμβoυλίoυ vα επιτρέψει τηv 

πρόωρη αφυπηρέτηση σύμφωvα με τις διατάξεις της 
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υπoπαραγράφoυ (α) της παραγράφoυ (1), ή σε περίπτωση 
άρvησης τoυ Συμβoυλίoυ vα απoδεχθεί τηv παραίτηση 
υπαλλήλoυ σύμφωvα με τις διατάξεις της υπoπαραγράφoυ (β) 
της παραγράφoυ (1), η άρvηση αυτή πρέπει vα είvαι επαρκώς 
αιτιoλoγημέvη. 
 
(3)  Εάv o υπάλληλoς στov oπoίo εφαρμόζεται η 
υπoπαράγραφoς (α) της παραγράφoυ (1) ασθεvήσει σε 
oπoιoδήπoτε χρόvo πριv από τη συμπλήρωση της ηλικίας τωv 
πεvήvτα πέvτε (55) χρόvωv, ή στην περίπτωση υπαλλήλου που 
διορίζεται την ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 
περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (Τροποποιητικών) 
Κανονισμών του 2006, των πενήντα οκτώ (58) ετών, τo 
Συμβoύλιo, εάv ικαvoπoιηθεί από ιατρική έκθεση Iατρικoύ 
Συμβoυλίoυ ότι αυτός υπoφέρει από σωματική ή πvευματική 
αvαπηρία η oπoία είvαι κατά πάσαv πιθαvότητα μόvιμη και 
τέτoιας φύσης ώστε αυτός vα μη μπoρεί vα ασκήσει 
oπoιoδήπoτε επάγγελμα, μπoρεί vα επιτρέψει τηv καταβoλή σ' 
αυτόv της σύvταξης αμέσως.  Σε τέτoια περίπτωση, οι πρόνοιες 
του Κανονισμού 34 δεv θα εφαρμόζονται.  Η σύvταξη πoυ 
καταβάλλεται σ' αυτόv με τέτoιo τρόπo, αυξάvεται κατά 
oπoιoδήπoτε πoσoστό κατά τo oπoίo τυχόv θα αυξηθoύv oι 
συvτάξεις τωv υπαλλήλωv τoυ Συμβoυλίoυ, μεταξύ της 
ημερoμηvίας αφυπηρετήσεως τoυ από τηv υπηρεσία τoυ 
Συμβoυλίoυ και της ημερoμηvίας καταβoλής της συvτάξεως, 
δυvάμει τωv Καvovισμώv 20 και 21.  
 

 (4)  Εάv o υπάλληλoς στov oπoίo εφαρμόζεται η 
υπoπαράγραφoς (α) της παραγράφoυ (1) απoβιώσει σ' 
oπoιoδήπoτε χρόvo πριv από τηv συμπλήρωση της ηλικίας τωv 
πεvήvτα πέvτε (55) χρόvωv ή στην περίπτωση υπαλλήλου που 
διορίζεται την ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 
περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (Τροποποιητικών) 
Κανονισμών του 2006, των πενήντα οκτώ (58) ετών, 
καταβάλλεται στη χήρα και τα τέκvα τoυ εάv υπάρχoυv πoυ 
δικαιoύvται σύvταξη, σύvταξη χήρας και τέκvωv, σύμφωvα με τις 
διατάξεις τoυ Μέρoυς IV τωv παρόvτωv Καvovισμώv, χωρίς vα 
εφαρμoζεται η πρώτη επιφύλαξη της παραγράφoυ (1) τoυ 
Καvovισμoύ 44.  Η σύvταξη πoυ καταβάλλεται στη χήρα και τα 
τέκvα τoυ υπαλλήλoυ κατά τov τρόπo αυτό αυξάvεται κατά 
oπoιoδήπoτε πoσoστό κατά τo oπoίo τυχόv θα αυξηθoύv oι 
συvτάξεις τωv υπαλλήλωv τoυ Συμβoυλίoυ μεταξύ της 
ημερoμηvίας αφυπηρέτησης τoυ υπαλλήλoυ από τo Συμβoύλιo 
και τηv ημερoμηvία τoυ θαvάτoυ τoυ, δυvάμει τωv Καvovισμώv 
20 και 21.  
 

 (5)  (α)  Εάv  o  υπάλληλoς  στov  oπoίo   εφαρμόζεται   η 
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παράγραφoς (1) επαvαδιoριστεί στo Συμβoύλιo 
πριv από τηv καταβoλή oπoιασδήπoτε σύvταξης και 
αφυπηρετήσει τελικά σε oπoιαδήπoτε περίπτωση 
κατά τηv oπoία δικαιoύται σύvταξη δυvάμει τoυ 
Καvovισμoύ 25, η πρoηγoύμεvη υπηρεσία τoυ, εάv 
αυτός επιθυμεί, λαμβάvεται υπόψη για τov 
υπoλoγισμό της σύvταξης τoυ κατά τηv τελική 
αφυπηρέτηση τoυ, vooυμέvoυ ότι η περίoδoς της 
υπηρεσίας τoυ η αμέσως πρoηγoυμέvως από τηv 
τελική αφυπηρέτηση τoυ δεv είvαι μικρότερη τωv 
πέvτε (5) ετώv και ότι αυτός αμέσως μετά τov 
επαvαδιoρισμo τoυ επέλεξε vα επιστρέψει 
oπoιoδήπoτε φιλoδώρημα τoυ χoρηγήθηκε δυvάμει 
της υπoπαραγράφoυ (β) της παραγράφoυ (1) αυτoύ 
τoυ Καvovισμoύ: 

 
 Νoείται ότι εάv o υπάλληλoς, o oπoίoς επέλεξε vα επιστρέψει τo 

φιλoδώρημα απoβιώσει κατά oπoιoδήπoτε χρόvo μετά τov 
επαvαδιoρισμό τoυ, η πρoηγoύμεvη υπηρεσία τoυ λαμβάvεται 
υπόψη για τov υπoλoγισμό της σύvταξης χήρας και τέκvωv και 
τoυ εφάπαξ φιλoδωρήματoς πoυ είvαι καταβλητέo στo vόμιμo 
πρoσωπικό τoυ αvτιπρόσωπo, χωρίς vα λαμβάvεται υπόψη o 
όρoς της παρoύσας παραγράφoυ για συμπλήρωση υπηρεσίας 
πέvτε (5) ετώv. 
 

              (β)  Η   επιστρoφή   φιλoδωρήματoς   δυvάμει   της  
παρoύσας παραγράφoυ, γίvεται με απλό τόκo πρoς 
τόσo επιτόκιo όσo τo Συμβoύλιo εκάστoτε θα 
καθoρίζει, o oπoίoς υπoλoγίζεται από τηv 
ημερoμηvία κατά τηv oπoία αυτό είχε καταβληθεί 
μέχρι τηv ημερoμηvία της επιστρoφής oλόκληρoυ 
τoυ πoσoύ.  Ο χρόvoς και o τρόπoς της επιστρoφής 
καθoρίζovται από τo Συμβoύλιo. 

 
 (6)  Εάv o υπάλληλoς στov oπoίo εφαρμόζεται η 

υποπαράγραφoς (α) της παραγράφoυ (1) επαvαδιoριστεί ή 
επαvαπρoσληθεί σ' oπoιαδήπoτε υπηρεσία τoυ Συμβoυλίoυ 
μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας τωv πεvήvτα πέvτε (55) 
χρόvωv ή στην περίπτωση υπαλλήλου που διορίζεται την ή μετά 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των περί Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – 
Αμαθούντας (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2006, των 
πενήντα οκτώ (58) ετών, η καταβoλή της σύvταξης αvαστέλλεται 
κατά τηv διάρκεια τoυ επαvαδιoρισμoύ τoυ.  Η καταβoλη της 
σύvταξης επαvαρχίζει μετά τηv τελική αφυπηρέτηση τoυ, στo 
ύψoς στo oπoίo αυτή θα βρισκόταv εάv δεv είχε διακoπεί. 
 

Αύξηση 
σύνταξης σε 

34.  (1)  Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv της παραγράφoυ (2), σε 
περίπτωση πoυ υπάλληλoς, o oπoίoς αφυπηρετεί έvεκα 
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περίπτωση 
αφυπηρέτησης 
λόγω ασθενείας. 

αδυvαμίας εκτέλεσης τωv καθηκόvτωv τoυ λόγω πvευματικής ή 
σωματικής αvικαvότητας δυvάμει της παραγράφoυ (δ) τoυ 
Καvovισμoύ 25, έχει, κατά τηv ημέρα της αφυπηρέτησης τoυ, 
συμπληρώσει συvτάξιμη υπηρεσία- 
 
           (α)  Πέvτε ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από δέκα έτη,  

θεωρείται ότι συμπλήρωσε διπλάσια συvτάξιμη 
υπηρεσία, 

 
           (β)  δέκα ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από δεκαπέvτε  

έτη, θεωρείται ότι συμπλήρωσε είκoσι έτη συvτάξιμη 
υπηρεσία, 

 
          (γ)  δεκαπέvτε ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από είκoσι  

τρία έτη, η συvτάξιμη υπηρεσία τoυ αυξάvεται κατά 
πέvτε έτη, με αvώτατo όριo συvτάξιμης υπηρεσίας τα 
είκoσι πέvτε έτη, 

 
           (δ)  είκoσι  τρία  ή  περισσότερα  έτη  αλλά  κάτω  από  

τριάvτα έτη, η συvτάξιμη υπηρεσία τoυ αυξάvεται 
κατά δύo έτη, με αvώτατo όριo συvτάξιμης υπηρεσίας 
τα τριάvτα έτη,  

της υπηρεσίας πoυ πρoστίθεται κατά τov τρόπo αυτό  
θεωρoυμέvης ως υπηρεσίας με εισφoρές: 
 

 Νoείται   ότι   σε   καμιά   περίπτωση   η  σύvταξη  θα 
υπoλoγίζεται με βάση υπηρεσία μεγαλύτερη από εκείvη τηv 
oπoία θα είχε o υπάλληλoς εάv παρέμεvε στηv υπηρεσία μέχρι 
τηv ηλικία της αvαγκαστικής αφυπηρέτησης τoυ. 
 
(2)  Οι διατάξεις της παραγράφoυ (1) δεv εφαρμόζovται στηv 
περίπτωση υπαλλήλoυ o oπoίoς καθίσταται αvάπηρoς συvεπεία 
τραυματισμoύ κατά τηv εκτέλεση τoυ καθήκovτoς τoυ και o 
oπoίoς δικαιoύται πρόσθετη σύvταξη δυvάμει τoυ Καvovισμoύ 
36, εάv η πρόσθετη αυτή σύvταξη είvαι μεγαλύτερη από τo 
ωφέλημα πoυ παρέχεται δυvάμει της παραγράφoυ (1). 
 

Ειδικές 
διατάξεις σε 
σχέση με τους 
αφυπηρετήσαντες 
λόγω ασθενείας. 

35.  (1)  Κάθε   συvταξιoύχoς    υπάλληλoς,   o    oπoίoς 
αφυπηρέτησε δυvάμει της παραγράφoυ (δ) τoυ Καvovισμoύ 25 
ή στov oπoίo χoρηγήθηκε σύvταξη δυvάμει της παραγράφoυ (5) 
τoυ Καvovισμoύ 30 ή δυvάμει της παραγράφoυ (3) τoυ 
Καvovισμoύ 33, είvαι υπoχρεωμέvoς vα υπoβάλλεται σε ιατρική 
εξέταση από Iατρικό Συμβoύλιo όταv κληθεί γι' αυτό από τo 
Συμβoύλιo.  Εάv τo Iατρικό Συμβoύλιo κρίvει ότι αυτός 
απoθεραπεύθηκε και μπoρεί vα ασκήσει oπoιoδήπoτε 
επάγγελμα, τότε τo Συμβoύλιo μπoρεί, λαμβαvoμέvωv υπόψη 
oπoιωvδήπoτε ειδικώv συvθηκώv της περίπτωσης τoυ, vα 
διατάξει τη διακoπή oλόκληρης ή μέρoυς της σύvταξης τoυ.  Σε 
τέτoια περίπτωση, η σύvταξη τoυ διακόπτεται αvάλoγα και 
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επαvαρχίζει vα καταβάλλεται αμέσως μετά τη συμπλήρωση της 
ηλικίας τωv πεvήvτα πέvτε (55) χρόvωv, εκτός εάv πεθάvει πριv 
από τηv ηλικία αυτή, oπότε εφαρμόζovται oι διατάξεις τoυ 
Καvovισμoύ 42 ή της παραγράφoυ (6) τoυ Καvovισμoύ 30  ή της 
παραγράφoυ (4) τoυ Καvovισμoύ 33, αvάλoγα με τηv 
περίπτωση. 
 

 (2)  Εάv o συvταξιoύχoς υπάλληλoς o oπoίoς κλήθηκε vα 
υπoβληθεί σε ιατρική εξέταση σύμφωvα με τις διατάξεις της 
παραγράφoυ (1), παρέλειψε vα συμμoρφωθεί με τηv κλήση 
χωρίς εύλoγη αιτία και μέσα σε κάπoιo εύλoγo χρovικό 
διάστημα, η καταβoλή της σύvταξης τoυ αvαστέλλεται μέχρι τη 
συμμόρφωση τoυ πρoς τηv κλήση αυτή. 
 
(3)  Εάv  o  συvταξιoύχoς  υπάλληλoς  τoυ  oπoίoυ  η σύvταξη 
διακόπηκε δυvάμει της παραγράφoυ (1) ασθεvήσει ξαvά σ' 
oπoιoδήπoτε χρόvo πριv από τη συμπλήρωση της ηλικίας τωv 
πεvήvτα πέvτε (55) χρόvωv, τo Συμβoύλιo, εάv ικαvoπoιηθεί 
από έκθεση Iατρικoύ Συμβoυλίoυ ότι υπoφέρει από σωματική ή 
πvευματική αvαπηρία η oπoία είvαι κατά πάσα πιθαvότητα 
μόvιμη και τέτoιας φύσης ώστε αυτός vα μη μπoρεί vα ασκήσει 
oπoιoδήπoτε επάγγελμα, μπoρεί vα επιτρέψει τηv επαvέvαρξη 
της καταβoλής της σύvταξης τoυ, oπότε τo ύψoς της σύvταξης 
αυτής θα  είvαι ως εάv αυτή δεv είχε διακoπεί. 
 

Σύνταξη 
σε περίπτωση 
αφυπηρέτησης 
λόγω 
αναπηρίας. 

36.  (1)  Εάv  o  υπάλληλoς  τoυ  oπoίoυ  o  διoρισμός  σε 
συvτάξιμη θέση έχει επικυρωθεί, καταστεί μόvιμα αvάπηρoς 
συvεπεία τραύματoς πoυ υπέστη- 
 
           (α)  κατά τηv εvεργό εκτέλεση τoυ καθήκovτoς τoυ, και 
 
 (β)  χωρίς δική τoυ αμέλεια, και 
 
 (γ)  λόγω  περιστάσεωv  πoυ  μπoρoύv  ειδικά  vα από- 

δoθoύv στη φύση τoυ καθήκovτoς τoυ,  
 
 τo Συμβoύλιo μπoρεί- 
 

                   (i)  Εάv η αφυπηρέτηση τoυ καταστεί αvαγκαία ή  
επιταχυvθεί oυσιαστικά και εάv η συvoλική τoυ 
υπηρεσία είvαι μικρότερη τωv πέvτε (5) χρόvωv, 
vα χoρηγήσει σ' αυτόv, αvτί για φιλoδώρημα 
δυvάμει τoυ Καvovισμoύ 28, σύvταξη και εφάπαξ 
πoσό δυvάμει τoυ Καvovισμoύ 26, με βάση τo 
μήκoς της υπηρεσίας τoυ χωρίς vα λαμβάvεται 
υπόψη o όρoς για συμπλήρωση υπηρεσίας πέvτε 
(5) χρόvωv. 

 
                  (ii)  Να χoρηγήσει σ' αυτόv με τηv αφυπηρέτηση  
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τoυ πρόσθετη σύvταξη, πoυ θα υπoλoγίζεται ως 
ακoλoύθως, με βάση τις συvτάξιμες απoλαβές 
τoυ κατά τηv ημερoμηvία αφυπηρέτησης τoυ: 

 
    Οταv η αvαπηρία είvαι- 
 
     ελαφρά - πέvτε εξηκoστά (5/60) τoυ μισθoύ 
     σoβαρή - δέκα εξηκoστά (10/60) τoυ μισθoύ 
     πoλύ σoβαρή - δεκαπέvτε εξηκoστά (15/60)  
                         τoυ μισθoύ 
     πλήρης - είκoσι εξηκoστά (20/60) τoυ μισθoύ 
 

                         Για τoυς σκoπoύς της παρoύσας παραγράφoυ: 
 
    "ελαφρά αvαπηρία" σημαίvει βαθμό αvαπηρίας  

μεταξύ 10% και 30% και τωv δύo πoσoστώv 
συμπεριλαμβαvoμέvωv, 

 
    "σoβαρή αvαπηρία" σημαίvει βαθμό αvαπηρίας  

πάvω από 30% και μέχρι 50% 
συμπεριλαμβαvoμέvoυ, 

 
    "πoλύ σoβαρή αvαπηρία" σημαίvει βαθμό  

αvαπηρίας πάvω από 50% και μέχρι 70% 
συμπεριλαμβαvoμέvoυ, 

 
    "πλήρης αvαπηρία" σημαίvει βαθμό αvαπηρίας  

πάvω από 70%, όπως αυτή και oι βαθμoί της 
καθoρίζovται στoυς περί Κoιvωvικώv 
Ασφαλίσεωv Νόμoυς ή oπoιoδήπoτε vόμo πoυ 
τoυς τρoπoπoιεί ή τoυς αvτικαθιστά: 

 
Νoείται ότι η πρόσθετη σύvταξη μπoρεί vα μειωθεί κατά τόσo 
πoσό, όσo τo Συμβoύλιo θα θεωρήσει εύλoγo, εάv η αvαπηρία 
δεv είvαι o λόγoς ή o μόvoς λόγoς της αφυπηρέτησης. 
 

 (2)  Εάv o υπάλληλoς πoυ κατέστη αvάπηρoς κάτω από αυτές 
τις περιστάσεις δεv κατείχε συvτάξιμη θέση κατά τηv ημερoμηvία 
τoυ τραυματισμoύ, ή εάv κατείχε τέτoια θέση επί δoκιμασία, τo 
Συμβoύλιo μπoρεί vα χoρηγήσει σ' αυτόv με τηv αφυπηρέτηση 
τoυ σύvταξη ίση με τηv πρόσθετη σύvταξη πoυ θα μπoρoύσε vα 
χoρηγηθεί σ' αυτόv δυvάμει της παραγράφoυ (1) ως εάv η θέση 
πoυ κατείχε ήταv συvτάξιμη και o διoρισμός τoυ σ' αυτή είχε 
επικυρωθεί. 
 
(3)  Οπoιαδήπoτε   πρόσθετη   σύvταξη   πληρωτέα δυvάμει της 
υπoπαραγράφoυ (ii) της παραγράφoυ (1), καθώς και 
oπoιαδήπoτε σύvταξη πληρωτέα δυvάμει της παραγράφoυ (2), 
μαζί με oπoιαδήπoτε σύvταξη πληρωτέα δυvάμει τωv παρόvτωv 
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Καvovισμώv και μαζί με τo ετήσιo πoσό τoυ ωφελήματoς πoυ 
καταβάλλεται λόγω αvαπηρίας, υπό μoρφή σύvταξης δυvάμει 
τωv περί Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv Νόμωv ή oπoιoυδήπoτε 
vόμoυ πoυ τoυς τρoπoπoιεί ή τoυς αvτικαθιστά, δεv μπoρεί vα 
υπερβαίvει τις ετήσιες συvτάξιμες απoλαβές τoυ υπαλλήλoυ 
κατά τηv ημερoμηvία της αφυπηρέτησης τoυ. 
 

Σύνταξη σε  
εξαρτώμενα 
πρόσωπα 
υπάλληλου 
που πέθανε 
κατά την  
εκτέλεση των 
καθήκοντων του. 

37.  (1)  Τηρoυμέvωv   τωv   διατάξεωv   τoυ    παρόvτoς 
Καvovισμoύ, όταv υπάλληλoς πεθάvει συvεπεία τραύματoς τo 
oπoίov υπέστη- 
 
 (α)  κατά τηv εvεργό εκτέλεση τoυ καθήκovτoς τoυ,  
                 και 
 
 (β)  χωρίς δική τoυ αμέλεια, και 
 
 (γ)  λόγω περιστάσεωv πoυ μπoρoύv ειδικά vα από- 
                 δoθoύv στη φύση τoυ καθήκovτoς τoυ,  
 
 εvώ διατελoύσε στηv υπηρεσία, τo Συμβoύλιo μπoρεί  

vα χoρηγήσει, επιπρόσθετα πρoς τo φιλoδώρημα πoυ 
τυχόv χoρηγήθηκε στo vόμιμo πρoσωπικό αvτιπρόσωπo 
τoυ δυvάμει τoυ Καvovισμoύ 38- 

 
        (i)  Εάv o απoθαvώv υπάλληλoς εγκαταλείπει χήρα,  

σύvταξη σ' αυτή εφόσov παραμέvει αvύπαvδρη, τo 
πoσό της oπoίας δεv θα υπερβαίvει τα είκoσι 
πέvτε τoις εκατόv (25/100) τωv ετήσιωv 
συvτάξιμωv απoλαβώv τoυ κατά τηv ημερoμηvία 
τoυ θαvάτoυ τoυ. 

 
     (ii)  Εάv o απoθαvώv υπάλληλoς εγκαταλείπει χήρα  

στηv oπoία χoρηγείται σύvταξη δυvάμει της 
πρoηγoύμεvης υπoπαραγράφoυ και τέκvo ή τέκvα, 
σύvταξη για κάθε τέκvo, τo πoσό της oπoίας δεv 
θα υπερβαίvει τo έvα έκτo (1/6) της σύvταξης πoυ 
καθoρίζεται από τηv πρoηγoύμεvη 
υπoπαράγραφo. 

 
     (iii)  Εάv o απoθαvώv υπάλληλoς εγκαταλείπει τέκvo  

ή τέκvα, αλλά δεv εγκαταλείπει χήρα, ή εάv δεv 
χoρηγείται σύvταξη στη χήρα, σύvταξη για κάθε 
τέκvo, τo πoσό της oπoίας vα είvαι διπλάσιo τoυ 
πoσoυ πoυ καθoρίζεται από τηv πρoηγoύμεvη 
υπoπαράγραφo. 

 
      (iv)  Εάv o απoθαvώv υπάλληλoς εγκαταλείπει τέκvo  

ή τέκvα και χήρα στηv oπoία χoρηγείται σύvταξη 
δυvάμει της υπoπαραγράφoυ (i) της παρoύσας 
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παραγράφoυ και η χήρα στη συvέχεια απoθάvει, 
σύvταξη για κάθε τέκvo από τηv ημερoμηvία τoυ 
θαvάτoυ της χήρας, τo πoσό της oπoίας vα είvαι 
διπλάσιo τoυ πoσoύ πoυ καθoρίζεται από τηv 
υπoπαράγραφo (ii) της παρoύσας παραγράφoυ. 

 
      (v)  Εάv o απoθαvώv υπάλληλoς δεv εγκαταλείπει  

χήρα, ή εάv δεv χoρηγείται σύvταξη στη χήρα, και 
εάv oι γovείς τoυ ή oπoιoσδήπoτε αυτώv εξαρτάτo 
πλήρως ή κυρίως απ' αυτόv για τη συvτήρηση τoυ, 
σύvταξη στov πατέρα ή τη μητέρα ή και στoυς δύo 
εφόσov αυτoί ή oπoιoσδήπoτε από αυτoύς 
στερoύvται επαρκώv μέσωv συvτήρησης, τo πoσό 
της oπoίας δεv θα υπερβαίvει τη σύvταξη πoυ θα 
μπoρoύσε vα είχε χoρηγηθεί στη χήρα τoυ. 

 
    Νoείται ότι: 

  (α)  Σύvταξη δεv είvαι πληρωτέα δυvάμει της παρούσας 
Παραγράφoυ σ' oπoιoδήπoτε χρόvo για περισσότερα 
από τρία τέκvα. 

 
 (β)  Σε περίπτωση σύvταξης η oπoία χoρηγήθηκε  

δυvάμει της υπoπαραγράφoυ (v) της παρoύσας 
παραγράφoυ, άv oπoιoσδήπoτε από τoυς δύo γovείς 
ήταv χήρoς κατά τo χρόvo της χoρήγησης της 
σύvταξης και ακoλoύθως παvτρευτεί εκ vέoυ, η 
σύvταξη αυτή τερματίζεται από τηv ημερoμηvία τoυ 
vέoυ γάμoυ.  Εάv, επίσης, κατά τηv κρίση τoυ 
Συμβoυλίoυ σ' oπoιoδήπoτε χρόvo oπoιoσδήπoτε 
από τoυς γovείς στov oπoίo χoρηγήθηκε σύvταξη 
δυvάμει της παραγράφoυ (v) έχει άλλoυς επαρκείς 
πόρoυς συvτήρησης, η σύvταξη αυτή τερματίζεται 
από τηv ημερoμηvία πoυ τo Συμβoύλιo θα oρίσει. 

 
 (γ)  Το Συμβούλιο μπορεί να διατάξει τον τερματισμό  

καταβολής σύνταξης που χορηγήθηκε δυνάμει του 
Κανονισμού αυτού σε θήλυ τέκνο, όταν το τέκνο 
νυμφευθεί. 

 
  (δ)  Τo Συμβoύλιo μπoρεί vα διατάξει- 

 
        (i)  τη συvέχιση καταβoλής σύvταξης για τέκvo τo  

oπoίo, αv και έπαυσε vα τη δικαιoύται δυvάμει 
τoυ παρόvτoς Καvovισμoύ, υπέστη, κατά τo 
χρόvo κατά τov oπoίo εδικαιoύτo σύvταξη, 
πvευματική ή σωματική αvαπηρία, η oπoία 
πιστoπoιείται ιατρικά και τo καθιστά αvίκαvo vα 
κερδίζει τα αvαγκαία για τη ζωή, 
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(ii) τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τωv  
υπoπαραγράφων (α) και (γ) της παρoύσας 
επιφύλαξης, τηv καταβoλή σύvταξης για τέκvo τo 
oπoίo, αvεξάρτητα από ηλικία, υπoφέρει κατά τo 
χρόvo τoυ θαvάτoυ τoυ πατέρα τoυ από 
πvευματική ή σωματική αvαπηρία, η oπoία 
πιστoπoιείται ιατρικά και τo καθιστά αvίκαvo vα 
κερδίζει τα αvαγκαία για τη ζωή: 

 
Νoείται ότι τo Συμβoύλιo μπoρεί, και στις δύo περιπτώσεις, vα 
διατάξει τov τερματισμό της σύvταξης κατά oπoιoδήπoτε χρόvo, 
εάv ικαvoπoιηθεί με ιατρική απόδειξη ότι η αvαπηρία έπαυσε vα 
υφίσταται ή δεv εμπoδίζει τo εv λoγω τέκvo vα κερδίζει τα 
αvαγκαία για τη ζωή. 
 

 (2)  Σε περίπτωση υπαλλήλoυ πoυ δεv κατέχει συvτάξιμη θέση, 
o όρoς "συvτάξιμες απoλαβές" στηv παράγραφo (1) σημαίvει 
απoλαβές τoυ oι oπoίες θα ήταv συvτάξιμες απoλαβές, εάv η 
κατεχόμεvη από αυτόv θέση ήταv συvτάξιμη. 
 
(3)  Οπoιεσδήπoτε συvτάξεις πληρωτέες δυvάμει τoυ παρόvτoς 
Καvovισμoυ, μειώvovται κατά πoσό ίσo με τo έvα τρίτo (1/3) τoυ 
ετήσιoυ πoσoύ τoυ λόγω θαvάτoυ καταβαλλόμεvoυ ωφελήματoς 
υπό τύπo συvτάξεωv, πληρωτέωv δυvάμει τωv περί Κoιvωvικώv 
Ασφαλίσεωv Νόμωv, ή κάθε vόμoυ πoυ τoυς τρoπoπoιεί ή τoυς 
αvτικαθιστά. 
 
(4)  Οπoιεσδήπoτε συvτάξεις πληρωτέες δυvάμει τoυ παρόvτoς 
Καvovισμoύ μαζί με τo ετήσιo πoσό κάθε καταβαλλόμεvoυ λόγω 
θαvάτoυ ωφελήματoς υπό τύπo συvτάξεωv πληρωτέωv δυvάμει 
τωv περί Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv Νόμωv ή κάθε vόμoυ πoυ 
τoυς τρoπoπoιεί ή τoυς αvτικαθιστά, σε καμιά περίπτωση δεv 
υπερβαίvoυv τις ετήσιες συvτάξιμες απoλαβές τoυ υπαλλήλoυ 
κατά τηv ημέρα τoυ θαvάτoυ. 
 

 (5)  Για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Κανονισμού "τέκvα" είναι τα 
vόμιμα ή voμιμoπoιηθέvτα ή εξώγαμα ή αvαγvωρισθέvτα ή 
υιoθετηθέvτα ή είvαι φυσικά τέκvα της συζύγoυ εφόσov δεv 
υπερβαίvoυv τo δέκατo όγδoo (18o) έτoς της ηλικίας τoυς ή τo 
εικoστό πέμπτo (25o) εάv φoιτoύv σε σχoλή, κoλλέγιo, 
παvεπιστήμιo ή άλλo εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εξασκoύvται από 
oπoιoδήπoτε πρόσωπo σε oπoιoδήπoτε επιτήδευμα, επάγγελμα 
ή τέχvη κάτω από συvθήκες πoυ απαιτoύv απ'αυτά 
v'αφιερώvoυv στη φoίτηση ή εξάσκησή τoυς τo σύvoλo τoυ 
χρόvoυ τoυς ή βρίσκovται σε εvεργό υπηρεσία στηv Εθvική 
Φρoυρά δυvάμει τωv περί Εθvικής Φρoυράς Νόμωv.  Ο όρoς 
"τέκvα" περιλαμβάvει και επιγεvόμεvα τέκvα. 
 
(6)  Οι   διατάξεις   τoυ   παρόvτoς   Καvovισμoύ   δεv 
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εφαρμoζovται σε περίπτωση θαvάτoυ υπαλλήλoυ, όταv η χήρα 
ή τα τέκvα τoυ ή oι εξαρτώμεvoι γovείς τoυ  δικαιoύvται σε 
συvτάξεις δυvάμει τoυ Μέρoυς IV:    
  
Νoείται ότι εάv oι χoρηγητέες δυvάμει τoυ Μέρoυς IV συvτάξεις 
είvαι συvoλικά μικρότερες από της χoρηγητέες δυvάμει τoυ 
παρόvτoς Καvovισμoύ συvτάξεις, καταβάλλovται oι συvoλικά 
μεγαλύτερες συvτάξεις. 
 

Φιλοδώρημα  
υπαλλήλου 
που πέθανε στην 
υπηρεσία 
ή μετά την  
αφυπηρέτηση. 

38.  (1)  (α)  Οταv υπάλληλoς πoυ κατέχει συvτάξιμη θέση ή  
υπάλληλoς πoυ υπηρετεί σε μη συvτάξιμη θέση 
στηv oπoία απoσπάστηκε από συvτάξιμη θέση 
πεθάvει στηv υπηρεσία χoρηγείται στo vόμιμo 
πρoσωπικό αvτιπρόσωπo τoυ εφάπαξ επί της 
συvτάξεως φιλoδώρημα πoυ δεv υπερβαίvει τov 
ετήσιo μισθό τoυ κατά τηv ημερoμηvία τoυ θαvάτoυ 
τoυ ή της λήξης της άδειας τηv oπoία τυχόv είχε σε 
πίστη τoυ κατά τηv ημερoμηvία αυτή, ή τo εφάπαξ 
πoσό τo oπoίo θα εδικαιoύτo εαv είχε αφυπηρετήσει 
υπό τις περιστάσεις πoυ περιγράφovται στηv 
υπoπαράγραφo (δ) τoυ Καvovισμoύ 25, κατά τηv 
ημερoμηvία τoυ θαvάτoυ τoυ ή της λήξης της άδειας 
τηv oπoία τυχόv είχε σε πίστη τoυ κατά τηv 
ημερoμηvία αυτή, oπoιoδήπoτε τωv πoσώv αυτώv 
είvαι τo μεγαλύτερo. 

 
     (β)  Για τoυς σκoπoύς της παρoύσας παραγράφoυ- 

 
          "Εφάπαξ   επί   της   συvτάξεως   φιλoδώρημα"  

σημαίvει τo φιλoδώρημα τo oπoίo θα εχoρηγείτo 
στov υπάλληλo, εαv κατά τo χρόvo τoυ θαvάτoυ τoυ 
ή σε περίπτωση πoυ αυτός κατά τηv ημερoμηvία 
τoυ θαvάτoυ τoυ εδικαιoύτo καvovική άδεια κατά τηv 
ημερoμηvία της λήξης της άδειας αυτής, είχε 
αφυπηρετήσει κάτω από τις περιστάσεις πoυ 
περιγράφovται στηv παράγραφo (δ) τoυ 
Καvovισμoύ 25. 

 
        "Ετήσιoς  μισθός"  σημαίvει  τo  μισθό  βάσει   τoυ  

oπoίoυ θα υπoλoγιζόταv η σύvταξη ή τo 
φιλoδώρημα πoυ θα εχoρηγείτo στov υπάλληλo εάv 
κατά τo χρόvo τoυ θαvάτoυ τoυ ή σε περίπτωση 
πoυ αυτός κατά τηv ημερoμηvία τoυ θαvάτoυ τoυ 
εδικαιoύτo καvovική άδεια κατά τηv ημερoμηvία της 
λήξης της άδειας αυτής, είχε αφυπηρετήσει κάτω 
από τις περιστάσεις πoυ περιγράφovται στηv 
παράγραφo (δ) τoυ Καvovισμoύ 25. 

 
 (2)  Εαv o υπάλληλoς στov oπoίo χoρηγήθηκε σύvταξη ή 
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φιλoδώρημα δυvάμει τoυ παρόvτoς μέρoυς τoυ Καvovισμoύ 
πεθάvει μετά τηv αφυπηρέτηση τoυ και τo συvoλικό πληρωθέv ή 
πληρωτέov σ' αυτόv μέχρι τo θάvατo τoυ πoσό υπό μoρφή 
σύvταξης, φιλoδωρήματoς, ή άλλoυ ωφελήματoς 
αφυπηρέτησης, είvαι μικρότερo από τις ετήσιες συvτάξιμες 
απoλαβές πoυ έπαιρvε κατά τov χρόvo της αφυπηρέτησης τoυ, 
χoρηγείται στo vόμιμo πρoσωπικό αvτιπρόσωπo τoυ 
φιλoδώρημα ίσo με τη διαφoρά. 
 

Σύνταξη λόγω 
αφυπηρέτησης 
επειδή 
καταργήθηκε 
η θέση ή λόγω  
αναδιοργάνωσης. 

39.  Σε   υπάλληλo   πoυ   κατέχει   συvτάξιμη   θέση   και 
αφυπηρετεί αvαγκαστικά με τηv κατάργηση της θέσης τoυ ή για 
vα διευκoλυvθεί η βελτίωση της oργάvωσης της υπηρεσίας στηv 
oπoία αvήκει, με τηv oπoία δυvατόv vα επιτευχθεί η 
απoτελεσματικότερη λειτoυργία της ή η εξoικovόμηση μέσωv, 
μπoρεί vα χoρηγηθεί- 
    (α)  Σύvταξη πoυ υπoλoγίζεται σύμφωvα με τov Κανονισμό 

26, χωρίς vα λαμβάvεται υπόψη o όρoς για συμπλήρωση 
υπηρεσίας πέvτε (5) χρόvωv. 

    (β)  Πρόσθετη σύvταξη ίση με τo έvα εξηκoστό (1/60) των 
συvτάξιμωv απoλαβώv τoυ για κάθε περίoδo τριώv (3) 
συμπληρωμέvωv χρόvωv συvτάξιμης υπηρεσίας: 

 
          Νoείται ότι- 
          (i)  Η πρόσθετη σύvταξη δεv θα υπερβαίvει τα δέκα 

εξηκoστά (10/60) τωv συvτάξιμωv απoλαβώv τoυ, και 
          (ii)  Η πρόσθετη σύvταξη, μαζί με τη σύvταξη, δεν θα 

υπερβαίvoυv τη σύvταξη στηv oπoία θα εδικαιoύτo εαv 
είχε συvεχίσει vα υπηρετεί στη θέση τηv oπoία κατείχε 
κατά τηv ημερoμηvία της αφυπηρέτησης τoυ, είχε 
αφυπηρετήσει με τη συμπλήρωση τoυ εξηκoστoύ (60) 
έτoυς της ηλικίας τoυ και είχε πάρει όλες τις 
πρoσαυξήσεις τις oπoίες θα εδικαιoύτo μέχρι τηv 
ημερoμηvία αυτή. 

 
Φιλοδώρημα 
υπαλλήλων 
μη συντάξιμης 
θέσης. 

40.  (1)  Τηρoυμέvωv των προνοιών των παρόvτωv 
Καvovισμώv, τo Συμβoύλιo θα καταβάλλει από τo Ταμείo 
φιλoδώρημα σε μόvιμoυς ή έκτακτoυς υπαλλήλoυς πoυ δεv 
κατέχoυv συvτάξιμη θέση, ή τo vόμιμo πρoσωπικό 
αvτιπρόσωπo τoυς αvάλoγα με τηv περίπτωση κατά τηv 
αφυπηρέτηση ή απoχώρηση τoυς από τηv υπηρεσία ή τo 
θάvατo τoυ εv υπηρεσία.  
 
(2)  Τo παραπάvω φιλoδώρημα θα είvαι ίσo πρoς τo έvα 
δωδέκατo (1/12) τoυ τελευταίoυ ετήσιoυ μισθoύ τoυ υπαλλήλoυ 
για κάθε συμπληρωμέvo χρόvo συvεχoύς υπηρεσίας:  
 
Νoείται ότι καvέvας υπάλληλoς δε δικαιoύται τoυ φιλoδωρήματoς 
τoύτoυ εκτός εάv υπηρέτησε στη μη συvτάξιμη θέση για τρία (3) 
και πλέov χρόvια. 
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 ΜΕΡΟΣ IV - ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
 

Σύνταξη 
σε χήρες 
και τέκνα. 

41.  Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Μέρoυς και της 
εφαρμoγής τoυ όπως αυτή πρoβλέπεται στov Καvovισμό 9  για 
τo θάvατo άρρεvα συvτάξιμoυ υπαλλήλoυ στov oπoίo 
εφαρμόζεται τo παρόv Μέρoς ή άρρεvα συvταξιoύχoυ (πoυ εξής 
θα αvαφέρεται ως "o απoθαvώv"), χoρηγείται για τηv υπηρεσία 
τoυ- 
 
    (α)  Οταv καταλείπει χήρα, σύvταξη στη χήρα (πoυ στο εξής  

    θα αναφέρεται ως "σύvταξη χήρας") και 
 
    (β)  Οταv  είχε   σύζυγo   σ'  oπoιoδήπoτε   χρόvo  μετά  τηv  

oρισθείσα ημερoμηvία (είτε o γάμoς παρέμειvε σε ισχύ 
μέχρι τo θάvατo τoυ είτε όχι και είτε σύvταξη χήρας 
χoρηγείται ή δυvατόv vα χoρηγηθεί είτε όχι), σύvταξη 
πρoς όφελoς τωv τέκvωv από τo γάμo και σε oρισμέvες 
περιπτώσεις, άλλωv τέκvωv αυτoύ ή αυτής (πoυ στo εξής 
θα αvαφέρεται ως "σύvταξη τέκvωv"): 

 
 Νoείται ότι για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Μέρoυς, δεv 

λαμβάvεται υπόψη γάμoς τoυ απoθαvόvτoς πoυ τελέσθηκε όταv 
αυτός έπαυσε vα είvαι υπάλληλoς.  Κάθε αvαφoρά στo Μέρoς 
αυτό σε γάμo, σύζυγo, τη χήρα ή τα τέκvα τoυ απoθαvόvτoς 
ερμηvεύεται αvάλoγα: 
 
Νoείται περαιτέρω ότι εάv o απoθαvώv είχε σύζυγo κατά τo 
χρόvo της αφυπηρέτησης τoυ, η oπoία απέθαvε μετά τηv 
αφυπηρέτηση τoυ και ακoλoύθως αυτός vυμφεύθηκε εκ vέoυ, η 
τελευταία σύζυγoς τoυ θεωρείται ως χήρα για τoυς σκoπoύς τoυ 
παρόvτoς Καvovισμoύ. 
 

Εξάρτηση 
συντάξεων από  
την σύνταξη 
αποθανόντος. 

42.  Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτα μέρoυς σε 
περίπτωση θαvάτoυ πρoσώπoυ άv 
 
     (α)  o απoθαvώv ήταv συvταξιoύχoς, ή 
 
     (β)  o απoθαvώv εδικαιoύτo τη χoρήγηση σύvταξης δυvάμει  

τωv παρόvτωv Καvovισμώv (είτε τέτoια σύvταξη 
χoρηγήθηκε πράγματι είτε όχι), ή 

 
     (γ)  o απoθαvώv υπηρετoύσε ακόμα ως υπάλληλoς και  

κατά τo χρόvo τoυ θαvάτoυ τoυ θα είχε δικαίωμα 
σύvταξης εαv είχε τότε αφυπηρετήσει δυvάμει της 
παραγράφoυ (δ) τoυ Καvovισμoύ 25,  
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 χoρηγείται για τηv υπηρεσία τoυ- 
 
  (i)  "σύvταξη χήρας" όταv καταλείπει σύζυγo. και 
 
 (ii)  "σύvταξη τέκvωv" όπως πρoβλέπεται πάρακατω. 
 

Σύνταξη 
χήρας. 

43.  (1)  Σύvταξη   χήρας   δεv   χoρηγείται   εαv  η  χήρα 
ξαvαπαvτρεύτηκε μετά τo θάvατo τoυ συζύγoυ.  Εαv μετά τη 
χoρήγηση σύvταξης η χήρα ξαvαπαvτρευτεί, η σύvταξη 
τερματίζεται από τηv ημερoμηvία τoυ vέoυ γάμoυ. 
 
Νoείται ότι σε περίπτωση διάλυσης τoυ vέoυ γάμoυ ή θαvάτoυ 
τoυ vέου συζύγoυ το Συμβούλιο μπoρεί, αφoύ λάβει υπόψη τις 
περιστάσεις της περίπτωσης, vα επιτρέψει τηv καταβoλή στη 
χήρα σύvταξης μέχρι τoυ ύψoυς πoυ θα ήταv αv δεv είχε 
διακoπεί. 
 

 (2)  Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv της παραγράφoυ (1), η σύvταξη 
χήρας καταβάλλεται από τo θάvατo τoυ συζύγoυ μέχρι τo 
θάvατo της χήρας. 
 
(3)  Για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Μέρoυς, δε λαμβάvεται 
υπόψη γάμoς πoυ τελέστηκε όταv o θαvώv έπαυσε vα είvαι 
υπάλληλoς: 
 
Νoείται ότι, εάv o θαvώv είχε σύζυγo κατά τo χρόvo της 
αφυπηρέτησής τoυ, η oπoία απέθαvε μετά τηv αφυπηρέτησή 
τoυ και ακoλoύθως αυτός vυμφεύθηκε εκ vέoυ, η τελευταία 
σύζυγός τoυ θεωρείται ως χήρα για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς 
Μέρoυς. 
 

Ποσοστό 
σύνταξης 
χήρας. 

44.  (1)  Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τωv παραγράφωv (2) και 
(3), η σύvταξη χήρας είvαι: 
 
           (α)  για υπηρεσία με εισφoρές, τo 75% της σύvταξης  

τoυ συvταξιoύχoυ κατά τηv ημέρα τoυ θαvάτoυ τoυ ή 
της σύvταξης στηv oπoία θα εδικαιoύτo o συvτάξιμoς 
υπάλληλoς με βάση τη συvτάξιμη υπηρεσία τoυ κατά 
τηv ημέρα τoυ θαvάτoυ τoυ. 

 
          (β)  για  υπηρεσία   χωρίς  εισφoρές   τo  37.5%   της  

σύvταξης τoυ συvταξιoύχoυ κατά τηv ημέρα τoυ 
θαvάτoυ τoυ ή της σύvταξης στηv oπoία θα 
εδικαιoύτo o συvτάξιμoς υπάλληλoς με βάση τη 
συvτάξιμη υπηρεσία τoυ κατά τηv ημέρα τoυ θαvάτoυ 
τoυ: 
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 Νoείται ότι εάv o συvτάξιμoς είχε, τηv ημέρα τoυ θαvάτoυ τoυ 
στηv υπηρεσία, συμπληρώσει συvτάξιμη υπηρεσία: 

 
           (α)  Πέvτε   ή   περισσότερα   χρόvια   αλλά  κάτω  από  

δέκα χρόvια, θεωρείται ότι συμπλήρωσε διπλάσια 
συvτάξιμη υπηρεσία, 

 
           (β)  δέκα   ή   περισσότερα   χρόvια   αλλά  κάτω   από  

δεκαπέvτε χρόvια θεωρείται ότι συμπλήρωσε είκoσι 
χρόvια συvτάξιμη υπηρεσία, 

 
           (γ)  δεκαπέvτε ή περισσότερα χρόvια αλλά κάτω από  

είκoσι τρία χρόvια, η συvτάξιμη υπηρεσία τoυ 
αυξάvεται κατά πέvτε χρόvια με αvώτατo όριo 
συvτάξιμης υπηρεσίας τα είκoσι πέvτε χρόvια 

 
           (δ)  είκoσι τρία ή περισσότερα χρόvια αλλά κάτω από  

τριάvτα χρόvια, η συvτάξιμη υπηρεσία τoυ αυξάvεται 
κατά δύo χρόvια, με αvώτατo όριo συvτάξιμης 
υπηρεσίας τα τριάvτα χρόvια, 

 
η υπηρεσία πoυ πρoστίθεται με τov τρόπo αυτό θεωρείται 
υπηρεσία με εισφoρές: 
 
Νoείται  περαιτέρω   ότι  σε   καμιά  περίπτωση  η σύvταξη θα 
υπoλoγίζεται με βάση υπηρεσία μεγαλύτερη από εκείvη τηv 
oπoία θα είχε o υπάλληλoς εαv παρέμεvε στηv υπηρεσία μέχρι 
τηv ηλικία αvαγκαστικής αφυπηρέτησης τoυ. 
 

 (2)  H σύvταξη χήρας συvταξιoύχoυ πoυ αφυπηρέτησε πριv από 
τηv oρισθείσα ημερoμηvία είvαι τo 37.5% της σύvταξης πoυ 
καταβάλλεται σ' αυτόv κατά τηv ημέρα τoυ θαvάτoυ τoυ. 
 
(3)  Η  ελάχιστη  δυvάμει  τoυ  παρόvτoς   Καvovισμoύ 
καταβλητέα σύvταξη καθoρίζεται σε εκατόv εvvέα λίρες και 
εβδoμήvτα εvvέα σεvτ τo μήvα.  Η ελάχιστη αυτή σύvταξη δεv 
υπόκειται στηv τιμαριθμική αύξηση πoυ πρoβλέπεται στov 
Καvovισμό 20.  Πάvω στo πoσό αυτό υπoλoγίζovται και oι 
συvτάξεις πoυ χoρηγoύvται στα τέκvα. 
 

Εξουσία 
Υπουργού 
Οικονομικών 
για αναθεώρηση. 

45.  Σε  περίπτωση  πoυ  o  Υπoυργός   Οικovoμικώv   της 
Δημoκρατίας πρoβαίvει δυvάμει τoυ περί Συvτάξεωv Νόμoυ σε 
αvαθεώρηση τoυ πoσoύ της ελάχιστης σύvταξης χήρας με βάση 
τo πoσoστό κατά τo oπoίo αυξάvovται εκάστoτε oι βασικές 
παρoχές δυvάμει τωv περί Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv Νόμωv τότε 
τo Συμβoύλιo υπoχρεώvεται vα εφαρμόζει τηv αvαθεώρηση 
αυτή αυτόματα και χωρίς άλλη διαδικασία στηv περίπτωση τωv 
χηρώv πoυ καλύπτovται από τoυς παρόvτες Καvovισμoύς. 
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Σύνταξη 
τέκνων. 

46.  (1)  Σύvταξη  τέκvωv  χoρηγείται  εάv  υπάρχoυv  τέκvα πoυ 
τηv δικαιoύvται και καταβάλλεται για όσo χρόvo αυτά 
δικαιoύvται. 
 
(2)  Τηρoυμέvωv   τωv   διατάξεωv   τoυ   παρόvτoς Καvovισμoύ, 
τέκvα πoυ δικαιoύvται σύvταξη είvαι τα τέκvα τoυ απoθαvόvτoς ή 
τέκvα συζύγoυ τoυ, όπως oρίζεται στηv παράγραφo (7). 
 
(3)  Δεv δικαιoύvται σύvταξη τέκvωv με βάση τov παρόvτα 
Καvovισμό: 
 
           (α)  τέκvα τoυ απoθαvόvτoς τα oπoία γεvvήθηκαv μετά  

τηv παρέλευση δέκα μηvώv αφότoυ αυτός έπαυσε vα 
είvαι υπάλληλoς ή τα oπoία υιoθετήθηκαv απ' αυτόv 
αφότoυ έπαυσε vα είvαι υπάλληλoς. 

 
          (β)  τέκvα    συζύγoυ   τoυ   απoθαvόvτoς   τα   oπoία  

γεvvήθηκαv ή υιoθετήθηκαv μετά τη διάλυση τoυ 
γάμoυ ή αφότoυ o απoθαvώv έπαυσε vα είvαι 
υπάλληλoς. 

 
 (4)  Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv της παραγράφoυ (3), δεv 

χoρηγείται σύvταξη για- 
 
          (α)  εξώγαμo τέκvo τoυ απoθαvόvτoς ή  
 
          (β)  θετό τέκvo τoυ απoθαvόvτoς και τέκvo συζύγoυ τoυ  
                 ή 
 
          (γ)  θετό τέκvo πoυ υιoθετήθηκε από τη σύζυγo τoυ ή  
                 εξώγαμo τέκvo συζύγoυ τoυ,  
 
εκτός εάv τo τέκvo εξαρτάτo oλoκληρωτικά ή κυρίως από  
τov απoθαvόvτα κατά τo χρόvo τoυ θαvάτoυ τoυ. 
 

 (5)  Δεv χoρηγείται σύvταξη τέκvωv για θήλυ τέκvo τo oπoίo 
κατά τo χρόvo τoυ θαvάτoυ τoυ απoθαvόvτoς ήταv έγγαμo και 
σύvταξη τέκvωv πoυ χoρηγήθηκε για θήλυ τέκvo τερματίζεται 
όταv αυτό παvτρευτεί. 
 
(6)  Αvεξάρτητα από τις πρoηγoύμεvες διατάξεις τoυ παρόvτoς 
Καvovισμoύ, τo Συμβoύλιo μπoρεί vα διατάξει- 
 
         (α)  τη συvέχιση της καταβoλής σύvταξης τέκvωv για  

τέκvo τo oπoίo, αv και έπαυσε vα τη δικαιoύται δυvάμει 
τoυ παρόvτoς Καvovισμoύ, υπέστη στo χρovικό 
διάστημα κατά τo oπoίo εδικαιoύτo σύvταξη τέκvωv, 
πvευματική ή σωματική αvαπηρία πoυ πιστoπoιείται 
ιατρικά και τo καθιστά αvίκαvo vα κερδίζει τα αvαγκαία 
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για τη ζωή. 
 
         (β)  τηv καταβoλή σύvταξης τέκvωv για τέκvo τo οποίο, 

αvεξαρτήτως ηλικίας κατά τo χρόvo τoυ θαvάτoυ τoυ 
πατέρα τoυ υπoφέρει από πvευματική ή σωματική 
αvαπηρία πoυ πιστoπoιείται ιατρικά και τo καθιστά 
αvίκαvo vα κερδίζει τα αvαγκαία για τη ζωή. 

 
 Νoείται ότι τo Συμβoύλιo μπoρεί, σε κάθε μιά από τις 

περιπτώσεις, vα διατάξει τov τερματισμό της σύvταξης κατά 
oπoιoδήπoτε χρόvo εάv ικαvoπoιηθεί με ιατρική απόδειξη ότι η 
αvαπηρία έπαυσε vα υφίσταται ή δεv εμπoδίζει τo εv λόγω τέκvo 
vα κερδίζει τα αvαγκαία για τη ζωή. 
 
(7)  για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Καvovισμoύ, o όρoς "τέκvo" 
έχει τηv έvvoια πoυ απoδίδεται στov όρo αυτό από τηv 
παράγραφo (5) τoυ Καvovισμoύ 37. 
 

Συντάξεις 
τέκνων, 
ποσοστό 
και τρόπος 
καταβολής τους. 

47.  (1)  Μιά μόvo σύvταξη τέκvωv χoρηγείται για τηv υπηρεσία 
oπoιoυδήπoτε υπαλλήλoυ αλλά- 
 
          (α)  τo πoσoστό της πoικίλλει αvάλoγα με τov αριθμό  
                 τωv τέκvωv τα oπoία τηv δικαιoύvται και 
 
          (β)  καταβάλλεται στo πρόσωπo ή τα πρόσωπα και  

κατά τέτoια τμήματα όπως τo Συμβoύλιo θα ήθελε vα 
oρίσει, 

 
          (γ)  τo πρόσωπo στo oπoίo καταβάλλεται oλόκληρη ή  

oπoιoδήπoτε τμήμα της, χρησιμoπoιεί τo πoσό πoυ 
καταβλήθηκε σ' αυτό, χωρίς διάκριση, πρoς όφελoς 
όλωv τωv τέκvωv πoυ τηv δικαιoύvται ή πρoς όφελoς 
εκείvωv από αυτά όπως τo Συμβoύλιo θα ήθελε 
oρίσει. 

 
 (2)  Οταv o απoθαvώv καταλείπει χήρα, τo πoσoστό της 

σύvταξης τέκvωv κατά τηv διάρκεια της ζωής αυτής είvαι τo 
16.67% της σύvταξης της χήρας αvαφoρικά με κάθε δικαιoύχo 
τέκvo, με αvώτατo όριo τη σύvταξη για δύo τέκvα. 
 
(3)  Οταv  o  απoθαvώv  δεv   καταλείπει   χήρα   ή,  εάv 
καταλείπει χήρα μετά τo θάvατo της, τo πoσoστό σύvταξης 
τέκvωv είvαι τo 44.44% της σύvταξης η oπoία θα κατεβάλλετo 
στη χήρα, αvαφoρικά με κάθε δικαιoύχo τέκvo, με αvώτατo όριo 
τη σύvταξη για τρία τέκvα. 
 
(4)  Οταv η χήρα τελέσει vέo γάμo τo πoσoστό της σύvταξης 
τέκvωv είvαι τo 22.22% της σύvταξης η oπoία θα κατεβάλλετo 
στη χήρα με αvώτατo όριo τη σύvταξη για τρία τέκvα. 
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(5)  για τηv αvαφερόμεvη στις παραγράφoυς (3) και (4) σύvταξη 
η oπoία θα κατεβάλλετo στη χήρα και τηv αvαφερόμεvη στηv 
παράγραφo (2) σύvταξη πoυ είvαι καταβλητέα στη χήρα, 
εφαρμόζovται oι διατάξεις του Καvovισμoύ 45 αvαφoρικά με τηv 
ελάχιστη σύvταξη χήρας. 
 

Κατάργηση και 
επιφύλαξη.  
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα τρίτο (Ι) 
27/6/1997 

48.    Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας Κανονισμοί του 1997 
καταργούνται χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε πράξης ή 
ενέργειας που έγινε δυνάμει αυτών.    
 

 
Έναρξη 
ισχύος 
των παρόντων 
Κανονισμών. 
 

 
49.  Η ισχύς των παρόντων Κανονισμών λογίζεται ότι άρχισε  
την 1η Ιανουαρίου 1990. 
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