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Αριθμός 290 
Οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματ ική Χρήση Βιοκτόνων) Κανονισμοί του 2011, οι οποίοι εκδόθηκαν από το 

Υπουργικό Συμβούλιο με 6άση το άρθρο 44(2)(η) του περί Β ιοκτόνων Νόμου, αφού κατατέθηκαν οτη Βουλή 
των Αντιπροσώπων και εγκρ ίθηκαν από α υ τ ή , δημοσιεύοντα ι οτην Επίσημη Εφημερίδα τ η ς Δημοκρατ ίας 
σύμφωνα με το εδάφιο (3} του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών 
που Εκδίδοντα ι με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 
του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει του Ορθρου 44(2)(η) 

72(1) του 2004 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που ίου χορηγεί <° άρθρο 44(2)(η) του περί Βιοκτόνων 

62(1) του 2009 Νόμου, εκδίδε! τους ακόλουθους Κανονισμούς. 

116(1) ίου 2009 

39(Ι)του2010. 

Συνοπτικός 1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων) 

τίτλος. Κανονισμοί του 2011. 

Ερμηνεία. 2.-(1) Στους Κανονισμούς αυτούς, εκτός αν από το κείμενο προκϋπτεί διαφορεΐίκά-

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο έχει διοριστεί από τον Υπουργό ως Αρχιεπιθεωρητής 

σύμφωνα με το άρθρο 39 του Νόμου-

«Εξουσιοδοτημένος Χρήστης» σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει αδειοδοτηθεί από την Αρμόδια Αρχή να 

εφαρμόζει βιοκτόνα προϊόντα επαγγελματικής χρήσης-

«Επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει διοριστεί από τον Υπουργό ως Επιθεωρητής, σύμφωνα 

με το άρθρο 39 του Νόμου-
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«Εργοδότης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για άδεια Λειτουργίας ή γισ 

ανανέωση άδειας λειτουργίας Συνεργείου εφαρμογής βιοκτόνων επαγγελματικής χρήσης ή που εφαρμόζει 

βιοκτόνα σε επαγγελματική βάση-

72(f) του 2004 «Νόμος» σημαίνει τον περί Βιοκτόνων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

62(1} του 2009 

116(1) του 2009 

89(Ι}του2010. 

«Συνεργείο» σημαίνει το Συνεργείο που αναλαμβάνει την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών εφαρμογής 

βιοκτόνων και περιλαμβάνει Συνεργείο που αποτελείται από ένα (1) πρόσωπο και 

«Υπεύθυνος Συνεργείου» σημαίνει το επιστημονικά καταρτισμένο πρόσωπο που έχει την ευθύνη του 

Συνεργείου, με σκοπό την επαγγελματική εργασία εφαρμογής βιοκτόνων. 

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους Κανονισμούς αυτούς και δεν ερμηνεύονται 

διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο, 

Πεδίο 3.-{1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται επί της Δημόσιας Υπηρεσίας και επί των Δήμων ως εάν η 

εφαρμογής. αναφορά σε Συνεργείο να περιλαμβάνει Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας ή των Δήμων και ως εάν η 

αναφορά σε εργοδοτούμενο του Συνεργείου να περιλαμβάνε) πρόσωπο που υπηρετεί σε τέτοιο Τμήμα ή 

Δήμο. 

(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (β), από τους παρόντες Κανονισμούς εξαιρούνται 

οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, καθώς επίσης και το απασχολούμενο προσωπικό τους, 

μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους σχετικά με: 

Κεφ. 256 (ί) την εκτέλεση ανθελονασιακής εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται <τπό τον περί Δημόσιας 

Υγείας (Πρόληψη Ελονοσίας) Νόμο-

(Π) τη δωρεάν προσφορά υπηρεσιών σχετικά με απολυμάνσεις, απεντομώσεις και 

τρωκτικοκτονίες που πιθανό να παραστεί αναγκαίο να προσφέρουν σε κυβερνητικά ή 

άλλα κτίρια/ιδρύματα-

(iii) την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης σχετικής υπηρεσίας, προς όφελος της δημόσιας 

υγείας, για την οποία θα δοθεί άδεια αττό την Αρμόδια Αρχή: 

Νοείται ότι, η εκπαίδευση του προσωπικού των Υγειονομικών Υπηρεσιών Θα 

είναι συνεχής, θα ρυθμίζεται με εσωτερικές διαδικασίες και θα κοινοποιείται σε ετήσια 

βάση στην Αρμόδια Αρχή. 

(β) Οι Κανονισμοί 12, 13 και 17 εφαρμόζονται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. 

(3) Η χρήση βιοκτόνων επαγγελματικής χρήσης σε κτηνοτροφικές μονάδες επιτρέπεται μόνον εφόσον ο 

υπεύθυνος της μονάδας και τα πρόσωπα που προβαίνουν σε τέτοιες χρήσεις, εξασφαλίζουν πιστοποιητικό 

ικανότητας ασφαλούς χρήσης βιοκτόνων το οποίο θα λαμβάνεται μετά από εκπαίδευση που θα τους 

παρέχεται δωρεάν από την Αρμόδια Αρχή, 

Απαγορεύσεις. 4.-(1) Η χρήση επαγγελματικής ή και βιομηχανικής χρήσης βιοκτόνων προϊόντων επιτρέπεται μόνο από 

Συνεργείο που είναι εγγεγραμμένα και κατέχουν σχετική άδεια εφαρμογής βιοκτόνων, η οποία εκδίδεται 

σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς. 
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(2) Απαγορεύεται η πώληση βιοκτόνων επαγγελματικής ή και βιομηχανικής χρήσης σε μη αδειούχα από 

την Αρμόδια Αρχή Συνεργεία. 

(3) Απαγορεύεται σε Εξουσιοδοτημένο Χρήστη να εφαρμόζει β[οκτόνα επαγγελματικής χρήσης, εκτός 

εάν συμμετέχει σε αδειοδοτημένο Συνεργείο. 

Υποβολή 5·-(1) Συνεργείο το οποίο επιθυμεί να χρησιμοποιεί για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση βιοκτόνα, 

αιτήσεων και υποβάλλει αίτηση στην Αρμόδια Αρχή, σε έντυπο που αποφασίζεται αττό αυτήν και καταβύλΛει, κατά 

τέλη. περίπτωση, τα ακόλουθα τέΑη: 

(α) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Συνεργείου εφαρμογής βιοκτόνων επαγγελματικής χρήσης, 

πεντακόσια ευρώ (€500)-

(β) για τη χορήγηση άδειας σε Εξουσιοδοτημένο Χρήστη βιοκτόνου επαγγελματικής χρήσης, τριακόσια 

ευρώ (€300): 

Νοείται ότι, για την εργοδότηση νέου ατόμου το τέλος αυτό καταβάλλεται μέσα σε έξι (6) 

μήνες, ώστε να ολοκληρωθεί η περίοδος εκπαίδευσης και δοκιμασίας 

(γ) για την ανανέωση άδειας λειτουργίας Συνεργείου τριακόσια ευρώ (€300) 

(δ) για την ανανέωση άδειας Εξουσιοδοτημένου Χρήστη εκατό ευρώ (€100). 

(2) Για άδεια βιομηχανικής χρήσης βιοκτόνων εντός Εργοστασίου και για την εξασφάλιση πιστοποιητικού 

ικανότητας ασφαλούς χρήσης βιοκτόνων σε κτηνοι ροφιι-,ές μονάδες δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος. 

(3) Σε περίπτωση μη ανανέωσης άδειας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της ισχύος της, 

καταβάλλεται επιπρόσθετο τέλος ύψους εκατό ευρώ (€100). 

(4) Τα Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας, οι Δήμοι και το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, 

εξαιρούνται από την καταβολή οποιουδήποτε τέλους προνοείται από τον παρόντα Κανονισμό. 

Ισχύς άδειας. δ.-(1) Κάθε άδεια Λειτουργίας Συνεργείου χρήσης βιοκτόνων επαγγελματικής ή βιομηχανικής χρήσης ή 

Εξουσιοδοτημένου Χρήστη ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών και δύναται να ανανεωθεί. 

(2) Σε περίπτωση που εργοδοτούμενος ενός Συνεργείου αποχωρεί από το Συνεργείο, παραδίδει την 

άδεια Εξουσιοδοτημένου Χρήστη στο Συνεργείο, η οποία συνεχίζει να ισχύει και δύναται να χρησιμοποιηθεί 

από τον Εργοδότη στην εργοδότηση νέου επαγγελματία χρήστη, μέχρι τη λήξη της. 

Μητρώο 7.-(1) Κάθε αίτηση εγγραφής εξετάζεται από την Αρμόδια Αρχή, η οποία προβαίνει σε αξιολόγηση της. Η 

Εγκεκριμένων Αρμόδια Αρχή επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις και τα αρχεία του αιτητή, καθώς και εάν το προσωπικό είναι 

Συνεργείων. κατάλληλα εκπαιδευμένο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και εφόσον ικανοποιηθεί, 

εκδίδει τη σχετική άδεια και καταχωρίζει το Συνεργείο στο Μητρώο Εγκεκριμένων Συνεργείων. 

(2) Στην περίτττωση βιομηχανικής χρήσης βιοκτόνων, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 

διαδικασία της βιομηχανικής μονάδας, καταρτίζεται ξεχωριστό μητρώο. 

Ανάκληση 

άδειας 
Συνεργείου, 

8. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ανακαλέσει οποιαδήποτε άδεια εκδοθείσα βάσει των παρόντων 

Κανονισμών, εάν κρίνει ότι ο αδειούχος έπαυσε να πληροί τις διατάξεις τους. 
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Αξιολόγηση 9.-0) Η αξιολόγηση ενός Συνεργείου, προκειμένου αυτό να αδειοδοτηθεί, γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης 

Συνεργείων γιο εγγραφής στο Μητρώο, σε σχετικό έντυπο ττου εκδίδει η Αρμόδια Αρχή. 

σκοπούς 

αδειοδότησης. 

(2) Ο Επιθεωρητής, αφού επιθεωρήσει το Συνεργείο, το αξιολογεί και συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, 

που αφορά το Συνεργείο και τους εργοδότου μενού ς μέλη του, που πρόκειται να αδειοδοτηθούν. Εάν 

υπάρχουν παραλείψει, ο Επιθεωρητής καθορίζει χρονικό διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων ημερών για 

συμμόρφωση, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του. Η έκθεση αξιολόγησης εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, 

από τα οποία το πρωτότυπο παραδίδεται στον Υπεύθυνο του Συνεργείου, το πρώτο αντίγραφο 

αποστέλλεται στην Αρμόδια Αρχή και το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στην κατοχή του Επιθεωρητή. 

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με πς υποδείξεις του Επιθεωρητή, στο χρονικό διάστημα που 

καθορίζεται πιο πάνω, η αίτηοη του Συνεργείου απορρίπτεται. 

Δικαίωμα 10.-(1) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή απορρίψει αίτηση υποβληθείσα δυνάμει των παρόντων 

προσφυγής Κανονισμών ή ανακάλεσε! άδεια εκδοθείσα δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, το επηρεαζόμενο 

στον Υπουργό. πρόσωπο δικαιούται, εντός προθεσμίας είκοσι μίας (21) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό 

της απόφασης περί της απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης ή της ανάκλησης εκδοθείσας άδειας, να 

προσβάλει την απόφαση με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στον Υπουργό. 

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, δυνάμενος, κατά την κρίση του, να ακούσει τον προσφεύγοντα ή 

να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται 

η προσφυγή και εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς την απόφαση του στον προσφεύγοντα. 

(3) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), α Υπουργός έχει εξουσία να εκδόσει μια από τις 

ακόλουθες αποφάσεις: 

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση-

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση-

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση-

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της προσβληθείσας. 

Επιθεώρηση 11.-(1) Μετά την αδειοδότηση Συνεργείου και των μελών του, η Αρμόδια Αρχή διενεργεί, περιοδικά, 

αδειοδατημένων επιθεωρήσεις. 

Συνεργείων. 

(2) Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από τους Επιθεωρητές και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 

επιθεώρηση των αρχείων που διατηρεί το Συνεργείο. Κατά τις εν λόγω επιθεωρήσεις, ο Επιθεωρητής 

συμπληρώνει το σχετικό έντυπο επιθεώρησης, όπως αυτό αποφασίζεται από την Αρμόδια Αρχή και το 

οποίο, στο τέλος της επιθεώρησης, υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του Συνεργείου. 

(3) Ο Επιθεωρητής, μετά την επιθεώρηση, συντάσσει έκθεση επιθεώρησης και σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν παραλείψεις καθορίζει χρονικό διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων ημερών για συμμόρφωση 

του Συνεργείου, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του. Η έκθεση επιθεώρησης εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, 

από τα οποία το πρωτότυπο παραδίδεται στον Υπεύθυνο του Συνεργείου, το πρώτο αντίγραφο 

αποστέλλεται στην Αρμόδια Αρχή και το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στην κατοχή του Επιθεωρητή. 
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Προστασία από 12.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, στους 

βιοκτόνα. χώρους εφαρμογής βιοκτόνων τοποθετούνται πινακίδες που επισημαίνουν τη χρήση του βιοκτόνου και της 

39(1) του 1996 μεθόδου εφαρμογής του. 

158(1) του 2001 

25(1) του 2002 

41(!) του 2003 

99(f) του 2003 

330) του 2011. 

(2) Σε περίπτωση διαρροής βιοκτόνου, ο Υπεύθυνος του Συνεργείου ενημερώνει αμέσως τον 

Αρχιεπιθεωρητή. 

Εκθεση 

διεκπεραίωσης 

της εργασίας. 

Εκπαίδευση 

13. Μετά το πέρας της χρήσης βιοκτόνου, ο Υπεύθυνος του Συνεργείου εκδίδει σε δύο (2) αντίγραφα και 

παραδίδει στον ιδιοκτήτη ή σε άλλον υπεύθυνο του υποστατικού, ενυπόγραφη έκθεση της εργασίας που 

διενεργήθηκε και στην οποία καταγράφονται τα βιοκτόνα που χρησιμοποιήθηκαν, οι δοσολογίες, οι 

οργανισμοί οι οποίοι καταπολεμήθηκαν και οδηγίες για την προφύλαξη που πρέπει να λαμβάνεται. Κάθε 

τέτοια έκθεση φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου για τρία (3) χρόνια. 

14 -(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (4), ο Εργοδότης Συνεργείου εργοδοτεί ως Υπεύθυνο 

του Συνεργείου άτομο, κατάλληλα εκπαιδευμένο σε θέματα αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών, χρήσης 

υποκαπνιστικών, διενέργειας απολυμάνσεων και χρήσης βιοκτόνων, που ικανοποιεί τα κριτήρια που 

αποφασίζονται από τριμελή επιτροπή που συνίσταται από τον Αρχιεπιθεωρητή, εκπρόσωπο των 

Υγειονομικών Υπηρεσιών και ένα (1) μέλος της Αρμόδιας Αρχής. 

(2) Ο Εργοδότης εργοδοτεί εκπαιδευμένο προσωπικό ή και παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση σε όλους 

τους έργο δοτού μ ε νου ς του που μεταφέρουν, χρησιμοποιούν, εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε 

βιοκτόνα και οι οποίοι υποβάλλονται σε εξέταση ώστε να πιστοποιηθεί η γνώση τους οχετικά με την 

εφαρμογή και τη χρήση των βιοκτόνων. 

(3) Η εκπαίδευση που προβλέπεται στην παράγραφο (2) παρέχεται δωρεάν για τους εργοδοτούμενους, 

αμέσως μετά την πρόσληψη τους, εκτός εάν αυτοί είναι ήδη καταρτισμένοι και ικανοποιούν τα κριτήρια που 

αποφασίζονται από τριμελή επιτροπή που συνίσταται από τον Αρχιεπιθεωρητή, εκπρόσωπο των 

Υγειονομικών Υπηρεσιών και ένα (1) μέλος της Αρμόδιας Αρχής. Οι εργοδοτούμενοι εξακολουθούν να 

εκπαιδεύονται σε συνεχή βάση. 

(4) Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή για αξιολόγηση και έγκριση. 

(5) Η εξέταση των εργοδοτουμένων, που αποτελεί μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης και συνιστά 

τα κριτήριο επιτυχούς διεκπεραίωσης του εν λόγω προγράμματος από τους εργοδοτούμενους, υποβάλλεται 

επίσης στην Αρμόδια Αρχή για αξιολόγηση και έγκριση πριν τη διενέργεια της. Απαγορεύεται η διαρροή του 

περιεχομένου της εξέτασης, ολικώς ή μερικώς, σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποία δεν εμπλέκεται άμεσα 

στην ετοιμασία και αξιολόγηση της εξέτασης. 

(6) Υπεύθυνος Συνεργείου που εργοδοτήθηκε και άρχισε καθήκοντα πριν από την ημερομηνία 

δημοσίευσης των παρόντων Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, υποχρεούται εντός 

δύο (2) ετών από την παραπάνω ημερομηνία, να παρακολουθήσει και να επιτύχει στην εξέταση του 

προγράμματος εκπαίδευσης προκειμένου να παραμείνει Υπεύθυνος του Συνεργείου με τη λήξη της 

προαναφερόμενης ημερομηνίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπεύθυνος του Συνεργείου θα πρέπει να είναι 

κάτοχος πτυχίου ή άλλου συναφούς διπλώματος από αναγνωρισμένο ίδρυμα, το οποίο να αποδεικνύει τις 

γνώσεις του Υπεύθυνου στα θέματα εφαρμογής βιοκτόνων, ή να συμμετέχει σε σειρά εκπαιδευτικών 
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σεμιναρίων και εξέτασης σε σειρά μαθημάτων που να αφορούν την εφαρμογή βιοκτόνων, ώστε αυτά να 

ικανοποιούν τα κριτήρια που αποφασίζονται από τριμελή επιτροπή που συνίσταται από τον 

Αρχιεπιθεωρητή, εκπρόσωπο των Υγειονομικών Υπηρεσιών και ένα (1) μέλος της Αρμόδιας Αρχής. 

Μητρώο 15. Ο Εργοδότης εγγράφει τους εργοδότου μένους που καλούνται να ασκήσουν τις δραστηριότητες που 

ερνοδοτουμένων. αναφέρονται στους παρόντες Κανονισμούς σε μητρώο, στο οποίο εγγράφονται επίσης τα ακόλουθα 

σ τοίχε ία-

(α) Η φύση και η διάρκεια των δραστηριοτήτων, 

(β) τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή και το εκτιμούμενο επίπεδο έκθεσης στα βιοκτόνα, 

(γ) στοιχεία και παρατηρήσεις σχετικά με τα τεχνικά ή άλλα μέτρα και μέσα πρόληψης, 

περιλαμβανομένων των στοιχείων του βιοκτόνου που χρησιμοποιήθηκε. 

Βιομηχανική 16. Βιομηχανικές μονάδες οι οποίες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν βιοκτόνα βιομηχανικής χρήσης κατά 

χρήση την παραγωγική τους διαδικασία, γνωστοποιούν στον Αρχιεττιθεωρητή, σε έντυπο που καθορίζει η Αρμόδια 

βιοκτόνων. Αρχή, τα προϊόντα που χρησιμοποιούν και υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο μητρώο Συνεργείων 

βιομηχανικής χρήσης βιοκτόνων. 

Μεταφορά 

βιοκτόνων. 

17.-Π) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων -

29(t) του 2004 

4{Ι) του 2006 

168(1) του 2007 

14<Ι) του 2010. 

(α) του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου, 

78 (!) του 2010. (β) του περί Χημικών Ουσιών Νόμου, και 

89(1) του 1996 

158(1) του 2001 

25(1) του 2002 

41(1) του 2003 

99(1) του 2003 

33(1) του 2011. 

(γ) του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, 

σε περίπτωση μεταφοράς βιοκτόνων, τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη σήμανση και να 

έχουν διαχωρισμένο το χώρο επιβατών από το χώρο όττου μεταφέρονται τα βιοκτόνα. 

(2) Στις περιπτώσεις μεταφοράς τοξικών, πτητικών και άλλων επικίνδυνων βιοκτόνων, αυτά πρέπει να είναι 

τοποθετημένα σε μεταλλικό κιβώτιο, το οποίο να στερεώνεται στο χώρο αποσκευών και -

(α) να είναι χρώματος πορτοκαλί, 

(β) να φέρει εσωτερική επένδυση από υλικό απορρόφησης κραδασμών, 

(Υ) να φέρει εμφανείς σημάνσεις ότι περιέχει επικίνδυνα προϊόντα, 
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Μεταβατική 

διάταξη yia 

υφιστάμενα 

Συνεργεία. 

(δ) να αναφέρει ότι σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να ανοίγεται μόνο από 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία να φέρουν τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό. 

18.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού, οι 

παρόντες Κανονισμοί, όσον αφορά υφιστάμενα Συνεργεία, τίθενται σε ισχύ δύο (2) έτη μετά την 

ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(β) Πα τους σκοπούς της υποπαραγράφου {α) της παρούσας παραγράφου, Συνεργείο 

Θεωρείται ότι υφίσταται πριν την προαναφερθείσα στην πιο πάνω υποπαράγραφο ημερομηνία, 

όταν αυτό προσκομίσει στην Αρμόδια Αρχή-

{ί) πιστοποιητικά του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταπολέμησης Τρωκτικών και Εντόμων, 

με το οποίο να πιστοποιείται ότι το εν λόγω Συνεργείο εγγράφηκε στον εν λόγω 

Σύνδεσμο πριν την προαναφερθείσα ημερομηνία- ή και 

(ϋ) απόδειξη εκτέλεσης επαγγελματικών εργασιών εφαρμογής βιοκτόνων, πριν την 

προαναφερθείσαημερομηνία. 

(2) Οι Κανονισμοί 12, 13 και 17 των παρόντων Κανονισμών τίθενται σε ισχύ από την 

ημερομηνία δημοσίευσης των παρόντων Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2128 Κ.Δ.Π. 291/2011 
Αρ. 4510, 29.7.2011 

Αριβμός291 
Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας {Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών) Κανονισμοί του 2011, οι οποίοι εκδόθη

καν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των άρθρων 52 και 259 των περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμων 
2002 έως (Αρ. 2) του 2011, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί 
Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, 
Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 52 και 259 του Νόμου 

Πα σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο -

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L70, 

14.3.2009, 

σ. 11. 

«Οδηγία 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11 ης Μαρτίου 2009 για τα αερολιμενικά τέλη», 

213(1) του 2002 

114(1) του 2004 
83(1) τοϋ 2005 Κανονισμούς: 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ" 

αυτό δυνάμει των άρθρων 52 και 259 των περί Πολιτικής Αεροπορίας 

Νόμων 2002 έως (Αρ. 2) του 2011, εκδίδει τους ακόλουθους 

70{Ι) του 2006 

159(1) του 2007 

6(1) του 2003 
112(1) του 2008 

49(1) του 2011 

96(0 του 2011. 

Συνοπτικός 

τίτλος. 
1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πολιτικής 
Αεροπορίας (Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών) Κανονισμοί του 
2011. 

Ερμηνεία. 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική ερμηνεία -

«Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών» σημαίνει την Εποπτική ΑρχΊ 

Αερολιμενικών Τελών του άρθρου 52 του Νόμου· 
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«Νόμος» σημαίνει τους περί Πολιτικής Ai-paropi':"; Νόμους του 2002 

έως (Αρ. 2) του 2011 όπως αυτοί εκάσπ>ιρ τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται-

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών >'.<:» Εργων. 

(2) Οποίοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους παρόντες 

Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που 

αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο. 

Σύνθεση 3.-{1) Η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών απαρτίζεται από τον 
Εποπτικής Αρχής Π ρ ό ε δ ρ ο κ α | ά Λ λ α δ ύ ο μ έ λ η 

Αερολιμενικών 

Τελών. 
(2) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Εποπτικής Αρχής Αερολιμενικών 
Τελών ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού. 

(3) Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Εποπτικής Αρχής 
Αερολιμενικών Τελών είναι πενταετής και δύναται να ανανεώνεται. 

(4) Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου ή των μελών της 

Εποπτικής Αρχής Αερολιμενικών Τελών χηρεύει λόγω οποιασδήποτε 

αιτίας, ο Υπουργός προβαίνει σε αναπλήρωση της με ορισμό νέου 

Προέδρου ή μέλους για το υπόλοιπο της θητείας. 

(5) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή μέλος της Εποπτικής Αρχής 

Αερολιμενικών Τελών κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του λόγω 

ασθενείας ή απουσίας ή για άλλη εύλογη αιτία, ο Υπουργός δύναται να 

ορίσει αναπληρωματικό μέλος για τόσο χρόνο όσο και το τακτικό μέλος 

κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του. 
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(6) Ο Υπουργός δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο να τερματίσει τον 

ορισμό οποιουδήποτε μέλους της Εποπτικής Αρχής Αερολιμενικών 

Τελών. 

Συνεδρίες 4.-(1) Ο Πρόεορος της tποπτικής Αρχής Αερολιμενικών Τελών 
Εποπτικής Αρχής σ υγΚ α^ ε ί KCJ| προέδρευα πς συνεδρίες αυτής. 
Αερολιμενικών 

Τελών. 
(2) Ο Πρόεδρος και τα άλλα δύο μέλη της Εποπτικής Αρχής 

Αερολιμενικών Τελών αποτελούν απαρτία. 

(3) Οι αποφάσεις της Εποπτικής Αρχής Αερολιμενικών Τελών 

λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. 

Πρακτικά 

συνεδριών. 
5. Κατά τις συνεδρίες της Εποπτικής Αρχής Αερολιμενικών Τελών 

τηρούνται πρακτικά. 

ΑντιμισΘία. 6. Στον Πρόεδρο και τα μέλη της Εποπτικής Αρχής Αερολιμενικών 

Τελών καταβάλλεται αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο. 

Προσφυγή στην 

Εποπτική Αρχή 

Αερολιμενικών 

Τελών. 

7.-{1) Σε περίπτωση διαφωνίας επί απόφασης σχετικά με τα 

αερολιμενικά τέλη, οι χρήστες του αερολιμένα και/ή ο Φορέας 

Διαχείρισης των Αερολιμένων δύνανται να προσφύγουν στην Εποπτική 

Αρχή Αερολιμενικών Τελών εντός 20 (είκοσι) ημερών από τη 

δημοσίευση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 8 

του Νόμου. 

(2) Η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών εντός τεσσάρων (4) 

εβδομάδων από την υποβολή της προσφυγής λαμβάνει ενδιάμεση 

απόφαση για την έναρξη ισχύος της τροποποίησης των αερολιμενικών 



Προσδιορισμός 

των λόγων που 

βασίζεται η 

Ιεραρχική 

προσφυγή. 
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Γ-:λών, εκτός εάν εντός αυτής της προθεσμίας μπορεί να ληφθεί τελική 

Γ!Τ(';α'αση. 

(3) Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία εξέτασης της προσφυγής 

ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατόν και η απόφαση της Εποπτικής 

Αρχής Αερολιμενικών Τελών εκδίδεται όχι αργότερα των δύο (2) μηνών 

αϊτό την άσκηση της προσφυγής. 

{Α) Το χρονικό διάστημα της παραγράφου (3) μπορεί να παρατείνεται 

κατά δύο (2} μήνες σε εξαιρετικές, δεόντως αιτιολογημένες 

περιπτώσεις, κατόπιν ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών στην 

προσφυγή. 

8.-(1) Ο υποβάλλων την προσφυγή προσδιορίζει με την καταχώρηση 

της προσφυγής τους λόγους επί των οποίων βασίζεται η προσφυγή 

του. 

(2) Οι λόγοι της προσφυγής πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένοι και 

επαρκώς τεκμηριωμένοι. 

(3) Στην περίπτωση που η προσφυγή που ασκείται δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου (2), η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών 

Τελών απορρίπτει την προσφυγή. 

Κριτήρια 

αξιολόγησης 

ιεραρχικής 

προσφυγής. 

9. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση της ιεραρχικής προσφυγής είναι τα 

ακόλουθα: 

(α) η τροποποίηση του συστήματος χρέωσης ή του ύψους των 

αερολιμενικών τελών να ανταποκρίνεται στην ποιότητα και στο 

κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται στους αερολιμένες, 
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(β) το χρονικό δίάστημα που παρέρχεται από την προηγούμενη 

τροποποίηση του συστήματος ή του ύψους των αερολιμενικών 

τελών και η αιτιολόγηση που δίνεται επί του προκειμένου. 

(γ) τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα στην αγορά, 

(δ) η τροποποίηση του συστήματος χρέωσης ή του ύψους των 

αερολιμενικών τελών να μην είναι αποτρεπτική για τη χρήση των 

αερολιμένων της Δημοκρατίας. 

Πρόσβαση σε 

οποιαδήποτε 

στοιχεία και 

πληροφορίες. 

10. Η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών στα πλαίσια της έρευνας 

της, ως φορέας για την εποπτεία και εφαρμογή του Δέκατου Κεφαλαίου 

του Νόμου, έχει πρόσβαση σε οποιεσδήποτε απαραίτητες 

πληροφορίες και στοιχεία των εμπλεκομένων μερών, τα οποία θεωρεί 

σχετικά με την προσφυγή. 

Δικαίωμα 

προηγούμενης 

ακρόασης. 

11.-(1) Η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών δύναται με έγγραφη 

ειδοποίηση της να ζητά την υποβολή από τα εμπλεκόμενα στην 

προσφυγή μέρη, μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από 

την καταχώριση της προσφυγής, γραπτή έκθεση προκειμένου να έχει 

ενώπιον της τις απόψεις τους αναφορικά με τα θέματα που εγείρονται 

στην προσφυγή συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε στοιχείων, 

τα οποία κρίνει αναγκαία, να χρησιμοποιηθούν για την εξέταση της 

προσφυγής. 

(2) Η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών έχει υποχρέωση να καλεί 

ενώπιον της τα εμπλεκόμενα μέρη να εκθέτουν τις απόψεις τους 

προτού λάβει την απόφαση της. 

Γνωστοποίηση 

της απόφασης. 
12. Οι αποφάσεις της Εποπτικής Αρχής Αερολιμενικών Τελών 
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γνωστοποιούνται εγγράφως στα εμπλεκόμενα μέρη και είναι 

δεσμευτικές. 

Ειδικό τέλος. 13.-(1) Για την άσκηση της προσφυγής, ο υποβάλλων την προσφυγή 

καταβάλλει τέλος που ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ. 

(2) Το πιο πάνω τέλος δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας. 

Υποχρέωση για 

εχεμύθεια. 
14. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Εποπτικής Αρχής Αερολιμενικών 

Τελών έχουν υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν ή γνωστοποιούν ή 

αποκαλύπτουν οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέρχονται εις γνώση 

τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Ετήσια έκθεση. 15. Η Εποπτική Αρχή Αερολιμενικών Τελών αποστέλλει ετήσια έκθεση 

των δραστηριοτήτων της στον Υπουργό. 



Κ.Δ.Π. 292/2011 Ε.Ε. Παρ. !ΙΙ(Ι) 2134 
Αρ. 4510, 29.7.2011 

Αριθμός 292 
Of περί Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων Κανονισμοί του 2011, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Αποχε

τεύσεων Κοκκινοχωρίων με την έγκρ ιση του Υπουργικού Συμβουλ ίου, δυνάμει του άρθρου 49 του περί Απο
χε τευτ ι κών Συστημάτων Νόμου, αφού κστατέδηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή , 
δημοσιεύοντα ι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατ ίας σύμφωνο με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί 
Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδοντα ι με Εξουσιοδότηση Νόμου, 
Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(i) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΕΡΟΙ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 49 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων, ασκώντας τις 

1 του 1971 εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 49 του περί 

24 του 1972 Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, εκδίδει, με την έγκριση 
τ ο υ του Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

88 του 1987 
194 του 1991 

16(1) του 1995 
94{Ι)του 1995 

100(1) του 1995 

5(1) του 1997 

139(1) του 1999 

10(1) του 2000 

84(1) του 2001 

108(1) του 2004 

253 (!) του 2004 

14(1) του 2005 

148(1) του 2007 

16(1) του 2010 

22{Ι) του 2011. 

Συνοπτικός 

τίτλος. 
1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί 

Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων Κανονισμοί του 2011. 

ΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ερμηνεία. 2.-(1) Πα τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, εκτός 

αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«άδεια οικοδομής» σημαίνει την άδεια που εκδίδεται 

από την αρμόδια αρχή για την ανέγερση ή 
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ανακατασκευή οικοδομής ή για μετατροπές ή 

προσθήκες στην οικοδομή, σύμφωνα με τις διατάξεις 

Κεφ. 96. του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, 

14 του 1959 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 
τ ο υ και των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με το 

6 του 1964 
Νομό αυτό' 

65 του 1964 
12 του 1969 

38 του 1969 

13 του 1974 

28 του 1974 

24 του 1978 

25 του 1979 
80 του 1982 
15 του 1983 
9 του 1986 

115 του 1986 
199 του 1986 

53 του 1987 

87 του 1987 

316 του 1987 

108 του 1988 

243 του 1988 

122 του 1990 

97(1} του 1992 

45(1) του 1994 

14(1) του 1996 

52(1) του 1996 

37(1) του 1997 

72(1) του 1997 

71(1) του 1998 

35(1) του 1999 

61{i) του 1999 

81(1) του 1999 

57(1) του 2000 

66(1) του 2000 

73(1) του 2000 

126(1) του 2000 

157(1} του 2000 
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26(1) του 2002 

33(0 του 2002 

202(1) του 2002 

101(1) του 2006 

21(1) του 2008 

32(1) του 2008 

47(1} του 2011 

77(|) του 2011. 

«ανεκτές ποσότητες διαρροής» σημαίνει -

(ι) για υδραυλική δοκιμή κάτω από ελάχιστη 

υδροστατική πίεση εξήντα (60) 

εκατοστό μέτρων, ποσότητα που δεν 

υπερβαίνει τα 1,4 λίτρα για κάθε δυόμισυ 

(2,5) εκατοστόμετρα εσωτερικής διαμέτρου, 

κάθε τριάντα και μισό (30,50) μέτρα μήκους 

αγωγού κατά ώρα' 

(ϋ) για δοκιμή αέρα κάτω από πίεση, απώλεια 

πίεσης που δεν υπερβαίνει τη μία λίμπρα σε 

κάθε δυόμισυ (2,5) τετραγωνικά 

εκατοστόμετρα κατά Λεπτό της πτώσεως 

που μετριέται μεταξύ των τιμών εσωτερικής 

πίεσης τριών (3) λίτρων σε κάθε δυόμισυ 

(2,5) τετραγωνικά εκατοστόμετρα και δύο 

(2) λιμπρών για κάθε δυόμισυ (2,5) 

τετραγωνικά εκατοστόμετρα-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρμόδια αρχή που έχει 

συσταθεί ή έχει διορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου' 

«εγκριμένος» σημαίνει αυτόν που συνάδει με τα 

σχέδια, τα πρότυπα, τις προδιαγραφές, τις μεθόδους 
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και τα υλικά ττου κάθε φορά υιοθετούνται από το 

Συμβούλιο' 

«εκτιμημένη αξία» έχει την έννοια που αποδίδει στον 

όρο αυτό το άρθρο 32 του Νόμου' 

«Επιθεωρητής» σημαίνει τον Επιθεωρητή που 

διορίζεται από το Συμβούλιο για τους σκοπούς των 

παρόντων Κανονισμών 

«ιδιοκτήτης» σημαίνει κάθε πρόσωπο που είναι 

ιδιοκτήτης ή που δικαιούται να εγγραφεί ως ιδιοκτήτης 

ακίνητης ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα αν αυτός είναι 

εγγεγραμμένος ή όχι 

«ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων» σημαίνει τις 

ιδιωτικές εγκαταστάσεις και διευθετήσεις που γίνονται 

για τη συλλογή, άντληση, μεταγωγή, επεξεργασία ή 

διάθεση λυμάτων 

«κάτοχος» περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο που 

κατέχει υποστατικό, ανεξάρτητα από τον τίτλο 

σύμφωνα με τον οποίο το κατέχει' 

«λογιστής» σημαίνει το λογιστή του Συμβουλίου και 

περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει δεόντως 

εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από το Συμβούλιο, για τους 

σκοπούς των παρόντων Κανονισμών 

«Μ.Α.Ε.» σημαίνει μέρη για κάθε εκατομμύριο 

«μηχανικός» σημαίνει το μηχανικό που διορίζεται από 

το Συμβούλιο και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που 
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εξουσιοδοτείται γραπτώς από το Συμβούλιο, για τους 

σκοπούς των παρόντων Κανονισμών 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Αποχετευτικών 

Συστημάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται' 

Δ.Ν. 
Τόμ. 1,307, 
Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 

14.10.1954 
20.1.1955 
23.6.1955 
2.8.1956 
7.2.1957. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 

14,3.1963 
23.10.1964 

11.2.1965 
25.5-1967 
11.7.1969 

13.10.1970. 
Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 
7.1.1972 

13.2.1976 
27.10.1978 
21.12.1979 
25.7.1980 

14.11.1980 
26,11.1982 
22.2.1985 
30.1.1987 
10Α1987 

20.11.1992 
31.12.1992 

18.3.1994 
8.4.1994 

18.8.1995 
30.4.1999 
3,3.2000 
9.6.2000 
6.6.2003 

18.7.2003. 

«οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί» σημαίνει 

τους περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς, όπως 

αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται' 

«οχετός» σημαίνει αγωγό ή σωλήνα, με τον οποίο 
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μεταφέρονται ύδατα, λύματα και παρόμοιες ουσίες· 

«παγίδα ανασχέσεως» σημαίνει δοχείο που εμποδίζει 

την εισαγωγή λαδιού, λίπους, άμμου ή άλλων υλικών 

μέσα στον υπόνομο της οικοδομής' 

«περιοχή του Συμβουλίου» σημαίνει οποιαδήποτε 

περιοχή, μέσα στην οποία, με εξουσιοδότηση του 

Νόμου, το Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα να μεριμνά για 

την εγκαθίδρυση, κατασκευή και λειτουργία 

συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων και την 

επεξεργασία και διάθεση λυμάτων 

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου' 

«πρόσωπο» περιλαμβάνει οργανισμό προσώπων, με 

ή χωρίς νομική προσωπικότητα' 

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Αποχετεύσεων 

Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ)-

«υπόνομος» σημαίνει αγωγό ή σωλήνα, που 

μεταφέρει λύματα' 

«υποστατικό» σημαίνει οικοδομή, κατασκευή, γη ή 

τόπο, που βρίσκεται μέσα σε. περιοχή του 

Συμβουλίου. 

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

στους παρόντες Κανονισμούς και οι οποίοι δεν έτυχαν 

διαφορετικού καθορισμού σε αυτούς, έχουν την ίδια έννοια 

που αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο. 
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Απαγόρευση 
τοττοθέτησης ή 
απόρριψης 
περιττωμάτων, 
απορριμμάτων ή 
άλλων μη 
ανεκτών 
απορριμμάτων. 

3.-(1} Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να τοποθετεί ή 

απορρίπτει ή να επιτρέπει ή να ανέχεται την τοποθέτηση ή 

απόρριψη, με τρόπο ανθυγιεινό, σε οποιοδήποτε μέρος 

δημόσιου ή ιδιωτικού υποστατικού, μέσα σε περιοχή του 

Συμβουλίου, ανθρώπινων ή ζωικών περιττωμάτων, 

απορριμμάτων ή άλλων μη ανεκτών απορριμμάτων. 

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (1), «μη ανεκτά 

απορρίμματα» σημαίνει τις ουσίες, οι οποίες αναφέρονται στο 

άρθρο 34 του Νόμου, καθώς και. οποιαδήποτε άλλη ουσία 

που μπορεί, από καιρό σε καιρό, να κηρυχθεί από το 

Συμβούλιο ως μη ανεκτή. 

Κατασκευή ή 
διατήρηση 
εγκατάστασης. 

4. Εκτός όπου επιτρέπεται ρητά στους παρόντες 

Κανονισμούς, απαγορεύεται η κατασκευή ή διατήρηση, μέσα 

σε περιοχή του Συμβουλίου, οποιουδήποτε αποχωρητηρίου, 

σηπτικού βόθρου, απορροφητικού βόθρου ή άλλης 

εγκατάστασης, που προορίζεται ή χρησιμοποιείται για τη 

διάθεση λυμάτων. 

Σύνδεση με 
ιδιωτικό σύστημα 
διάθεσης 
λυμάτων. 

5. Σε περίπτωση που υποστατικό γειτονεύει με δρόμο, στον 

οποίο δεν υπάρχει δημόσια υπόνομος λυμάτων ή 

πσντορροϊκή υπόνομος σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από 

την οροθετική γραμμή του ακινήτου στο οποίο βρίσκεται το 

υποστατικό, ο οχετός της οικοδομής πρέπει να συνδέεται με 

ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων, το οποίο 

κατασκευάζεται, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους 

παρόντες Κανονισμούς, σύμφωνα με τους περί Οδών κα! 

Οικοδομών Κανονισμούς και μετά από τη χορήγηση, για το 

σκοπό αυτό, άδειας από το Συμβούλιο. 



2141 

Διατήρηση 
ιδιωτικών 
εγκαταστάσεων 
διάθεσης 
λυμάτων σε 
υγιεινή 
κατάσταση. 

6. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού, που βρίσκεται μέσα 

σε περιοχή του Συμβουλίου που νόμιμα εξυπηρετείται από 

ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων, πρέπει να διατηρεί 

πάντοτε τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις διάθεσης λυμάτων σε 

υγιεινή κατάσταση και με δικές του δαπάνες να τις εκκενώνει, 

αν παραστεί ανάγκη ή αν κληθεί για το σκοπό αυτό από το 

Συμβούλιο. 

Εγκατάλειψη 
ιδιωτικών 
εγκαταστάσεων 
διάθεσης 
λυμάτων. 

7. Σε περίπτωση που καθίσταται διαθέσιμη δημόσια 

υπόνομος λυμάτων ή παντορροική υπόνομος σε κάποιο 

δρόμο σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από την οροθετική 

γραμμή του ακινήτου στο οποίο βρίσκεται το υποστατικό που 

εξυπηρετείται από ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων, ο 

ιδιοκτήτης ή κάτοχος του υποστατικού αυτού οφείλει, μέσα 

στην προθεσμία που το Συμβούλιο καθορίζει με 

γνωστοποίηση του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εγκαταλείψει, να καθαρίσει 

την ιλύν και να γεμίσει με κατάλληλα υλικά, και κατά τρόπο 

που να ικανοποιεί το Συμβούλιο, οποιαδήποτε 

αποχωρητήρια, σηπτικούς και απορροφητικούς βόθρους και 

παρόμοιες ιδιωτικές εγκαταστάσεις διάθεσης λυμάτων. 

ΪΙΕ 

Αίτηση και 
έκδοση άδειας 
κατασκευής 
οχετών κτλ. 

8.-(1) Κάθε αίτηση για έκδοση άδειας κατασκευής ή 

ανακατασκευής ή για διενέργεια μετατροπών, προσθηκών ή 

επισκευών σε οχετό οικοδομής, ιδιωτική υπόνομο οικοδομής 

ή ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων ή για εγκατάσταση 

υγειονομικών εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής, 

υποβάλλεται στο Συμβούλιο σε δύο αντίτυπα, υπογράφεται 

από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του υποστατικού ή από τον 

δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και υποβάλλεται 

σε έντυπο, που το Συμβούλιο καθορίζει από καιρό σε καιρό. 
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(2) Στην αίτηση που υποβάλλεται όπως προνοείται στην 

παράγραφο (1), επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα: 

(α) Πιστοποιητικό εγγραφής του υποστατικού, σε 

περίπτωση ττου ο αιτητής είναι ο ιδιοκτήτης του 

υποστατικού ή, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι ο 

κάτοχος αυτού, τη σύμβαση στην οποία φαίνεται ότι 

είναι ο κάτοχος του υποστατικού' 

(β) σχέδιο, σε δύο αντίτυπα, που έχει ετοιμασθεί κατά 

τρόπο σαφή και καταληπτό, πάνω σε κατάλληλο και 

ανθεκτικό υλικό, με κλίμακα τουλάχιστον 1/100 και στο 

οποίο να φαίνεται -

(ί) η θέση, το βάθος, η κλίση, η μορφή, η διάταξη, 

οι διαστάσεις, ο τύπος, η μέθοδος και τα υλικά 

κατασκευής των υγειονομικών εγκαταστάσεων 

και ειδών υγιεινής του οχετού οικοδομής, της 

ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, του φρεατίου 

επισκέψεως ή επιθεωρήσεως, ή του ιδιωτικού 

συστήματος διαθέσεως λυμάτων και ο αριθμός 

των προσαρτημάτων, τα οποία προορίζονται να 

συνδεθούν με τον οχετό της οικοδομής 

(ϋ) κάθε άλλη πληροφορία, που το Συμβούλιο 

ήθελε εύλογα ζητήσει' 

(γ) τοπογραφικό σχέδιο, σε δύο αντίτυπα, στη μεγαλύτερη 

διαθέσιμη κυβερνητική κλίμακα χωρομετρικού σχεδίου, 

στο οποίο να φαίνονται, ανάλογα με την περίπτωση -

(ί) τα όρια του οικοδομικού τεμαχίου και του 
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υποστατικού που υπάρχει ή πρόκειται να 

ανεγερθεί σ' αυτό' 

(ϋ) η θέση του οχετού οικοδομής, τα φρεάτια 

επισκέψεως ή επιθεωρήσεως και η ιδιωτική 

υπόνομος της οικοδομής-

(ϋί) αν πρόκειται για ιδιωτικό σύστημα διάθεσης 

Λυμάτων, η θέση του συστήματος αυτού' 

(ϊν) η περιοχή του τεμαχίου και η περιοχή που 

καλύπτεται από υφιστάμενες ή από οικοδομές 

που πρόκειται να ανεγερθούν, σε τετραγωνικά 

μέτρα' 

(δ) άδεια οικοδομής, ττου εκδόθηκε από την αρμόδια 

αρχή, αναφορικά με την οικοδομή που υφίσταται ή 

πρόκειται να ανεγερθεί στο τεμάχιο' 

(ε) υπόμνημα, που καθορίζει τον αριθμό και την έκταση, 

σε οριζοντιογραφία ημιορόφων, ορόφων και υπογείων 

της οικοδομής, όπως και τις υψομετρικές διαφορές σε 

σχέση με το υψόμετρα των πεζοδρομίων του δρόμου 

ή την ανακύρτωση υφιστάμενου δρόμου, 

συσχετιζόμενα με τα υπόλοιπα υψόμετρα, όπως αυτά 

έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο' 

(στ) δήλωση κατά πόσο η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής θα 

χρησιμοποιηθεί για να μεταφέρει σε δημόσια υπόνομο 

οικοδομής οικιακά λύματα ή βιομηχανικά 

απορριμματικά υγρά, οπόταν σε περίπτωση 

βιομηχανικών απορριμματικών υγρών, ο αιτητής 

παρέχει στο Συμβούλιο πρόσθετα στοιχεία αναφορικά 

με τον όγκο, την αυξομείωση των όγκων που 

εκκενώνονται και τα χαρακτηριστικά και τις πηγές των 

απορριμματικών υγρών που προκύπτουν. 
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(3) Ο κάτοχος άδειας οφείλει να επιδώσει ή να φροντίσει να 

επιδοθεί, στο γραφείο του Συμβουλίου, έγγραφη 

προειδοποίηση, δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών, 

για την ημέρα και το χρόνο που πρόκειται να αρχίσει 

οποιοδήποτε έργο κατασκευής. 

(4) Ο Επιθεωρητής είναι ελεύθερος να επιθεωρεί το έργο, σε 

οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής του οχετού οικοδομής, 

ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής ή ιδιωτικού συστήματος 

διάθεσης λυμάτων και ο κάτοχος της άδειας οφείλει να 

ειδοποιεί τον Επιθεωρητή πριν καλυφθούν οποιαδήποτε 

υπόγεια τμήματα του έργου και ο κάτοχος της άδειας δεν 

μπορεί να προχωρήσει σε κάλυψη τους, μέχρι να γίνει 

επιθεώρηση και να πάρει, για την κάλυψη, την έγγραφη 

συναίνεση του Συμβουλίου. 

(5) Η παροχή ή η άρνηση παροχής της συναίνεσης, που 

προνοείται στην παράγραφο (4), από το Συμβούλιο, 

αποφασίζεται μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη 

της ειδοποίησης από το Συμβούλιο. 

(6) Ο κάτοχος της άδειας, μετά την κατασκευή του οχετού 

οικοδομής και της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, οφείλει να 

γνωστοποιήσει στο Συμβούλιο το γεγονός ότι ο οχετός 

οικοδομής και η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής είναι έτοιμα για 

σύνδεση με τη δημόσια υπόνομο και ότι δεν μπορεί να 

προχωρήσει στη σύνδεση αυτή, μέχρι να πάρει την έγγραφη 

συναίνεση του Συμβουλίου. 

(7) Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανοικοδόμησης ή 

κατασκευής, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού μέσα σε 

περιοχή οφείλει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
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εξασφάλιση ελεύθερης και ασφαλισμένης χρήσης του δρόμου 

από το κοινό και για την προστασία των γειτόνων από 

οποιαδήποτε συνακόλουθη βλάβη ή οχληρία. 

(8) Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να μετακινήσει από το 

υποστατικό ή από γειτονική γη ή δρόμο όλα τα κατάλοιπα 

των εργασιών οικοδομής, αμέσως μετά την αποπεράτωση 

των πιο πάνω αναφερομένων εργασιών που εκτελούνται 

δυνάμει του παρόντος Κανονισμού. 

(9) Το Συμβούλιο, κατά τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τον 

παρόντα Κανονισμό, δύναται να επιβάλει τον όρο ότι ο 

κάτοχος της άδειας αυτής οφείλει να καταθέσει στο 

Συμβούλιο τέτοιο χρηματικό ποσό που, κατά την κρίση του 

Συμβουλίου, απαιτείται για την επισκευή ή ανακατασκευή 

οποιασδήποτε βλάβης ή καταστροφής, η οποία πιθανόν να 

προκληθεί σε δημόσιο δρόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο 

περιουσιακό στοιχείο του Συμβουλίου, ως συνέπεια των 

έργων που εκτελούνται από τον κάτοχο της άδειας: 

Νοείται ότι, το ποσό που κατατίθεται επιστρέφεται στον 

κάτοχο της άδειας, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί για τον πιο 

πάνω σκοπό. 

(10) Σε κάθε περίπτωση που επιβάλλεται η άμεση, μερική ή 

ολική ανακατασκευή ή μετατροπή οχετού οικοδομής, 

ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, φρεατίου επισκέψεως ή 

επιθεωρήσεως, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του υποστατικού, 

δύναται, αντί να υποβάλει αίτηση σύμφωνα με τις 

παραγράφους (1) και (2) και να επιδώσει την ειδοποίηση, 

που αναφέρεται στην παράγραφο (3), πριν ακόμη αρχίσει το 

έργο αυτό, να στείλει αμέσως στο Συμβούλιο γραπτή 

ειδοποίηση για το έργο και να διενεργήσει την ανακατασκευή 
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ή μετατροπή πριν από την έγγραφη συναίνεση του 

Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους που το Συμβούλιο 

επιβάλλει σε κάθε περίπτωση: 

Νοείται ότι, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του υποστατικού 

οφείλει να υποβάλει, σε κάθε περίπτωση, την αίτηση που 

απαιτείται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, μέσα σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη του έργου. 

(11) Τίποτε από όσα προνοούνται στον παρόντα Κανονισμό 

δεν επιβάλλει την κατάθεση σχεδίου ή τοπογραφικού σχεδίου 

στην περίπτωση επισκευής ή συντήρησης που δεν 

συνεπάγεται την μετατροπή ή ανακατασκευή των 

υγειονομικών εγκαταστάσεων, ειδών υγιεινής, του οχετού 

οικοδομής ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, φρεατίου 

επισκέψεως ή επιθεωρήσεως. 

(12) Η άδεια ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία 

έκδοσης της: 

Νοείται ότι, αν το έργο ή οποιοδήποτε εκκρεμές σχετικό 

ζήτημα δεν τελειώσει μέσα σ' αυτή τη χρονική περίοδο, η 

άδεια μπορεί να ανανεωθεί σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο 

χρόνο, εφόσον αυτό δεν αντίκειται στους Κανονισμούς που 

ισχύουν κατά το χρόνο της ανανέωσης αυτής, με την 

καταβολή των νόμιμων δικαιωμάτων που πληρώθηκαν για 

την αρχική άδεια ή του ποσού των τεσσάρων (€4) ευρώ, 

οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά θα είναι το μικρότερο, και η 

άδεια που ανανεώνεται με τον τρόπο αυτό ισχύει για ένα (1) 

έτος από την ημερομηνία ανανέωσης της. 

Δικαιώματα. 9. Για την έκδοση άδειας που χορηγείται από το Συμβούλιο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και για 
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ό,τι αφορά καθένα από τα διάφορα ζητήματα που εκτίθενται 

σε αυτούς, για τα οποία ζητούνται και παρέχονται υπηρεσίες 

του Συμβουλίου, καταβάλλεται δικαίωμα δέκα (€10) ευρώ. 

ΜΕΡΟΣ IV 

1 - ΟΧΕΤΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΜΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗ! 

Συμμόρφωση με ίο. Εκτός αν διαφορετικά ρητά προνοείται στους παρόντες 
τους περί Οδών 
και Οικοδομών Κανονισμούς, οι υγειονομικές εγκαταστάσεις, τα είδη υγιεινής 
Κανονισμούς. , 

και οι οχετοί οικοδομής κατασκευάζονται συμφωνά με τους 
περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς. 

Σύνδεση οχετού 
οικοδομής. 

11.-(1) Ο οχετός οικοδομής συνδέεται με την οικοδομή σε 

υψόμετρο πιο κάτω από τη στάθμη του ισογείου και σε 

ελάχιστο βάθος ενός (1) μέτρου από την επιφάνεια του 

εδάφους, όταν αυτός συνδέεται με την ιδιωτική υπόνομο 

οικοδομής, ή σε ελάχιστο βάθος ενός μέτρου και είκοσι 

εκατοστών (1,20) από την επιφάνεια του εδάφους, όταν 

αυτός συνδέεται απευθείας με τη δημόσια υπόνομο 

οικοδομής. 

(2) Σε οικοδομές, στις οποίες ο εσωτερικός αγωγός 

ακαθάρτων, είναι πολύ χαμηλός για να επιτρέπει ροή με τη 

βαρύτητα στον οχετό οικοδομής, τα λύματα ή τα βιομηχανικά 

απορριμματικά υγρά πρέπει να ανυψώνονται με εγκριμένα 

μηχανικά μέσα και να αδειάζοντας μέσα στον οχετό 

οικοδομής. 

Τύπος οχετού 
οικοδομής. 

12.-(1) Ο οχετός οικοδομής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με 

φρεάτιο επισκέψεως ή επιθεωρήσεως, σε σημείο που να μην 

απέχει περισσότερο από ένα (1) μέτρο από τον κάθετο 

εσωτερικό αγωγό ακαθάρτων. 
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(2) Το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει τη μη ύπαρξη τέτοιου 

φρεατίου επισκέψεως ή επιθεωρήσεως, εφόσον -

(α) (i) το μήκος του οχετού οικοδομής από τον 

εσωτερικό αγωγό ακαθάρτων μέχρι το πιο 

κοντινό φρεάτιο επισκέψεως ή επιθεωρήσεως, 

δεν είναι περισσότερο από τα τρία μέτρα- και 

(ίί) αυτός είναι συνδεδεμένος στην κατάντη και στο 

μέρος σύνδεσης αυτού με την ιδιωτική υπόνομο 

οικοδομής ή τη δημόσια υπόνομο οικοδομής, με 

φρεάτιο επισκέψεως ή επιθεωρήσεως' ή 

(β) ο οχετός της οικοδομής διαθέτει, στο σημείο της 

σύνδεσης του με τον κάθετο εσωτερικό αγωγό 

ακαθάρτων, στόμιο καθαρισμού, το οποίο ικανοποιεί 

το Συμβούλιο. 

Ανεξάρτητη 13.(1) Χωριστή και ανεξάρτητη υπόνομος οικοδομής πρέπει 
υπόνομος. 

να προνοείται για κάθε οικοδομή. 

(2) Σε περίπτωση που μια οικοδομή βρίσκεται πίσω σπό 

άλλη σε εσωτερικό τεμάχιο γης και καμιά ιδιωτική υπόνομος 

δεν είναι διαθέσιμη ή δεν μπορεί να κατασκευασθεί στην 

πίσω οικοδομή μέσω παρακείμενου δρομίσκου, παρόδου ή 

αυλής, η ιδιωτική υπόνομος της μπροστινής οικοδομής 

μπορεί να επεκταθεί μέχρι την πίσω οικοδομή και το σύνολο 

να λογιστεί ως μία υπόνομος οικοδομής. 

Μη ικανοποιητική 14. Σε κάθε περίπτωση που η υπάρχουσα σύνδεση οχετού 
σύνδεση οχετού. 

οικοδομής ή ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής μαζί με δημόσια 

υπόνομο οικοδομής ή με δημόσια υπόνομο δεν είναι 

ικανοποιητική, ως συνέπεια μεταγενέστερου διαχωρισμού 



2149 

του ακινήτου ή αλλαγής της θέσης της οικοδομής στο 

ακίνητο, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποβάλλει αίτηση και 

καταβάλλει τις δαπάνες για νέα εγκατάσταση οχετού 

οικοδομής ή ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής και για 

αποσύνδεση της υπάρχουσας σύνδεσης του οχετού 

οικοδομής ή ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής με τη δημόσια 

υπόνομο οικοδομής ή τη δημόσια υπόνομο και για την 

αναγκαία επανασύνδεση. 

Στάθμη ιδιωτικής 15. Η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής πρέπει να βρίσκεται, ως 
υπονόμου. 

προς την οικοδομή, σε στάθμη χαμηλότερη από αυτήν του 

ισογείου. 

Οχετοίκαι 16.-(1) Οι οχετοί οικοδομής και οι υπόνομοι οικοδομής, 
υπόνομοι 
οικοδομής. πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) οι σωλήνες πρέπει να είναι ανθεκτικοί, από 

χυτοσίδηρο, εξυαλωμένο άργιλο, ασφαλτωμένες ίνες 

ποιότητας εγκριμένης από το Συμβούλιο ή 

οποιοδήποτε άλλο εγκριμένο υλικό' 

(β) οι οχετοί και οι υπόνομοι πρέπει να έχουν αρκετό 

μέγεθος και αρκετή χωρητικότητα, ώστε να 

μεταφέρουν, χωρίς υπερχείλιση ή διαρροή, όλα τα 

λύματα ή απορριμματικά υγρά, που εκκενώνονται από 

τον οχετό οικοδομής που είναι συνδεδεμένος μαζί τους 

και να έχουν, το λιγότερο, εσωτερική διάμετρο δέκα 

(10) εκατοστόμετρα' 

(γ) οι οχετοί και οι υπόνομοι πρέπει να τοποθετούνται σε 

κλίση όχι μικρότερη του 1 προς 100: 

Νοείται ότι, όταν οι περιστάσεις δεν επιτρέπουν τέτοια 
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κλίση, αυτοί μπορούν να τοποθετούνται σε τέτοια κλίση, ώστε 

ο ρυθμός ροής των λυμάτων ή βιομηχανικών 

απορριμματικών υγρών, να μην είναι κατώτερος από 

εβδομήντα πέντε (75) εκατοστόμετρα ανά δευτερόλεπτο και 

να τοποθετούνται σε ευθείες γραμμές και με ομοιόμορφη 

κλίση μεταξύ φρεατίων επισκέψεως ή επιθεωρήσεως. 

(2) Κάθε ένωση στον οχετό οικοδομής και στην υπόνομο 

οικοδομής πρέπει να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τον 

εγκριμένο τρόπο. 

(3) Ο οχετός οικοδομής και η υπόνομος οικοδομής πρέπει 

να τοποθετούνται σε κατάλληλο υπόστρωμα και να έχουν την 

κατάλληλη υποστήριξη, όπως το Συμβούλιο ειδικά εγκρίνει. 

(4) Ο οχετός οικοδομής ή η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής, 

κατά την έκταση που διέρχεται διαμέσου ή κάτω από κάποια 

οικοδομή, πρέπει να στηρίζεται επαρκώς και όπως το 

Συμβούλιο απαιτεί. 

(5) Σε περίπτωση που ο οχετός οικοδομής ή η ιδιωτική 

υπόνομος οικοδομής ή μέρος αυτών, τοποθετείται μέσα ή 

κάτω από κάποια οικοδομή, πρέπει -

(α) να τοποθετείται σε ευθείες γραμμές και με ομοιόμορφη 

κλίση μεταξύ αρκετών σημείων πρόσβασης και 

(β) να τοποθετείται στο έδαφος ή να υποστηρίζεται σ' όλο 

το μήκος του και, εκτός αν είναι κατασκευασμένος από 

χυτοσίδηρο ή υλικό όχι μικρότερης ισχύος, να 

περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από σκυροκονίαμα, 

πάχους δεκαπέντε (15) τουλάχιστον εκατοστόμετρων. 
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(6) Όταν ο οχετός οικοδομής ή η ιδιωτική υπόνομος 

οικοδομής τοποθετείται διαμέσου ή κάτω από τοίχο, πρέπει 

να προστατεύεται, κατά το μέρος αυτού που διέρχεται 

διαμέσου του τοίχου ή βρίσκεται κάτω από τον τοίχο, με 

ανακουφιστική αψίδα ή άλλο υποστήριγμα, που να μην 

φορτίζει τον οχετό ή την υπόνομο. 

(7) Όταν ο οχετός οικοδομής ή η ιδιωτική υπόνομος 

οικοδομής διαπερνά τοίχο, πρέπει να βρίσκεται σε ορθή 

γωνία σε σχέση με τον τοίχο και η επέκταση του, και από τις 

δύο πλευρές του τοίχου, να μην είναι μικρότερη από ένα 

μέτρο. 

(8) Όταν ο οχετός οικοδομής ή η ιδιωτική υπόνομος 

οικοδομής γειτονεύει με τοίχο και ο πυθμένας της τάφρου, 

στην οποία ο οχετός είναι τοποθετημένος, είναι χαμηλότερος 

από τα θεμέλια του τοίχου, η τάφρος πρέπει να γεμίζεται με 

σκυροκονίαμα, ώστε η στάθμη της να μην είναι χαμηλότερη 

από τον πυθμένα των θεμελίων του τοίχου, κατά μέτρο που 

να υπερβαίνει την απόσταση της πλησιέστερης πλευράς της 

τάφρου από τα θεμέλια του τοίχου, αλλά να είναι μικρότερη 

κατά δεκαπέντε (15) εκατοστόμετρα: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η τάφρος βρίσκεται σε 

απόσταση μέχρι ένα (1) μέτρο από τα θεμέλια του τοίχου, η 

τάφρος πρέπει να γεμίζεται με σκυροκονίαμα μέχρι τη 

στάθμη του πυθμένα των θεμελίων και να έχει ενώσεις σε 

αποστάσεις, οι οποίες δεν ξεπερνούν τα εννέα (9) μέτρα. 

(9) Ο οχετός οικοδομής και η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής, 

πρέπει να είναι ικανές να αντέχουν σε εύλογη υδραυλική 

δοκιμή με αέρα υπό πίεση ή άλλη κατάλληλη δοκιμή, για να 

διαπιστωθεί ότι η διαρροή δεν υπερβαίνει τις ανεκτές 
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ποσότητες διαρροής. 

Χρήση συσκευής 17. Τίποτε στους παρόντες Κανονισμούς δεν αποκλείει τη 
άλεσης 
απορριμμάτων. χρήση συσκευής άλεσης απορριμμάτων, νοουμένου ότι -

(α) η συσκευή αυτή είναι τέτοιου τύπου, ώστε να επιτρέπει 

δίοδο των αλεσμάτων διαμέσου πλέγματος έξι (6) 

χιλιοστομέτρων 

(β) η συσκευή αυτή εγκαθίσταται μόνο στις εγκαταστάσε 

αποχετεύσεως κατοικιών και σΰ"φωνα με τους περί 

Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς και τυγχάνει της 

έγκρισης του Συμβουλίου. 

Κατεδάφιση και 
ανέγερση νέας 
οικοδομής. 

18.{1) Σε περίπτωση κατά την οποία υφιστάμενη κατοικία 

κατεδαφίζεται, το Συμβούλιο αποσυνδέει την υπάρχουσα 

σύνδεση της υπονόμου από τη δημόσια υπόνομο οικοδομής 

ή τη δημόσια υπόνομο, με δαπάνες του ιδιοκτήτη. 

(2) Κάθε πρόσωπο που ζητά την ανέγερση νέας οικοδομής ή 

κατασκευής πάνω στο ίδιο ακίνητο, έχει υποχρέωση να 

υποβάλει αίτηση και να καταβάλει τις δαπάνες για την 

εγκατάσταση νέου οχετού οικοδομής ή ιδιωτικής υπονόμου 

οικοδομής και για επανασύνδεση: 

Νοείται ότι, οι παλιές υπόνομοι οικοδομής μπορούν να 

χρησιμοποιούνται σε συνάρτηση με νέες οικοδομές, εφόσον, 

μετά από εξέταση και δοκιμή τους από μηχανικό, βρεθεί ότι 

πληρούν όλες τις προϋποθέσεις των παρόντων Κανονισμών. 
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Φρεάτια 
επίσκεψης ή 
επιθεώρησης. 

19.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 12, κάθε 

ιδιωτική υπόνομος οικοδομής και κάθε οχετός οικοδομής, στο 

σημείο που μεταβάλλει κατεύθυνση και η τέτοια μεταβολή 

ξεπερνά τις σαράντα πέντε (45) μοίρες και στο σημείο 

σύνδεσης του οχετού οικοδομής ή της ιδιωτικής υπονόμου 

οικοδομής με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής και 

οποτεδήποτε απαιτείται από το Συμβούλιο, σε περίπτωση 

υποστατικών που εξυπηρετούνται από υπόνομο οικοδομής 

που μεταφέρει βιομηχανικά απορριμματικά υγρά, πρέπει να 

είναι εφοδιασμένος με φρεάτιο επισκέψεως ή επιθεωρήσεως, 

εξοπλισμένο, εφόσον θεωρείται αναγκαίο, με κάθε αναγκαίο 

μετρητή και άλλο εξάρτημα που ικανοποιεί το Συμβούλιο για 

διευκόλυνση του καθαρισμού, απόφραξης, συντήρησης ή 

παρατήρησης του ή της δειγματοληψίας και καταμέτρησης 

των απορριμμάτων που περνούν από το φρεάτιο 

επισκέψεως ή επιθεωρήσεως. 

(2) Το φρεάτιο επισκέψεως ή επιθεωρήσεως κατασκευάζεται 

ή συντηρείται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του υποστατικού, 

με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με τα εγκριμένα από το 

Συμβούλιο σχέδια, με τρόπο ώστε όλα τα λύματα ή 

βιομηχανικά απορριμματικά υγρά, που προέρχονται από το 

υποστατικό, να περνούν μέσω αυτών των φρεατίων 

επισκέψεως ή επιθεωρήσεως. 

Κατασκευή 
φρεατίων 
επίσκεψης ή 
επιθεώρησης. 

20. Κάθε φρεάτιο επισκέψεως ή επιθεωρήσεως πρέπει -

(α) Να έχει δικούς του τοίχους, κατασκευασμένους αττό 

πλίνθους, χυτό σκυροκονίαμα, προκατασκευασμένους 

δακτυλίους ή από οποιοδήποτε άλλο εγκριμένο υλικό' 
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(β) να είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο και 

κατασκευασμένο, ώστε να ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι 

μπορεί να υποβαστάζει επιθετημένα φορτία, να 

αποκλείει υπόγειο νερό και να είναι αδιαπέραστο από 

νερό' 

(γ) να έχει αρκετό μέγεθος και σχήμα, ώστε να επιτρέπει 

εύκολη πρόσβαση στον οχετό οικοδομής ή την 

υπόνομο οικοδομής 

(δ) να έχει βάση από σκυροκονίαμα, της οποίας το πάχος 

να μην είναι μικρότερο από δεκαπέντε (15) 

εκατοστόμετρα' 

(ε) να είναι εξοπλισμένο με κινητό κάλυμμα, που να μην 

επιτρέπει τον αερισμό στη στάθμη του γειτονικού 

εδάφους και να είναι κατασκευασμένο από 

χυτοσίδηρο, με τρόπο που να ικανοποιεί το 

Συμβούλιο: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το φρεάτιο 

επισκέψεως ή επιθεωρήσεως βρίσκεται μέσα ή κάτω 

από κάποια οικοδομή, το κάλυμμα αυτό πρέπει να 

κάνει το φρεάτιο αυτό αεροστεγές και υδατοστεγές 

(στ) όταν το επιβάλλει το βάθος του, να έχει σκαλοπάτια 

από χυτοσίδηρο, σκάλα ή άλλα προσαρτήματα 

εγκριμένα από το Συμβούλιο, για ασφαλισμένη 

πρόσβαση στη στάθμη του οχετού οικοδομής ή της 

υπονόμου οικοδομής. 

Αυλάκια 21.-(1) Όλα τα λύματα ή βιομηχανικά απορριμματικά υγρά σε 
καθοδηγήσεως. 

φρεάτιο επισκέψεως ή επιθεωρήσεως πρέπει να 
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μεταφέρονται μέσα σε ομαλά αυλάκια, κατασκευασμένα σε 

σχήμα U, τα οποία μπορούν να κατασκευάζονται, μέσα στη 

βάση, από σκυροκονίαμα ή να κατασκευάζονται, ξεχωριστά, 

από σκυροκονίαμα ή πλίνθους. 

(2) Το πλευρικό ύψος του αυλακιού πρέπει να είναι ίαο με το 

μισό ως τα τρία τέταρτα της διαμέτρου της υπονόμου και το 

πιο πάνω πλευρικό ύψος να χρησιμοποιείται εκεί που η 

διατήρηση της ενέργειας είναι ουσιώδης. 

(3) Οι γειτονικές επιφάνειες του πατώματος πρέπει να έχουν 

κλίση, για να αποχετεύονται μέσα στο αυλάκι με κλίση 

δυόμισυ (2,5) εκατοστόμετρων ανά τριάντα (30) 

εκατοστόμετρα. 

(4) Σε περίπτωση που περισσότερες από μία υπόνομοι 

χύνονται στο φρεάτιο, τα αυλάκια καθοδήγησης πρέπει να 

καμπυλώνονται ομαλά και να έχουν αρκετή χωρητικότητα για 

μεταφορά της πιο μεγάλης ροής. 

Αλλαγή στην 22.-(1) Σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή στην κατεύθυνση 
κατεύθυνση , „ , , , 
υπονόμου Π σ τ ο μέγεθος της υπονόμου μέσα στο φρεάτιο επισκέψεως ή 

επιθεωρήσεως, η στάθμη του αυλακιού πρέπει να έχει κλίση, 

για να αντισταθμίζει την αύξηση του μεγέθους της υπονόμου 

και των απωλειών. 

(2} Όσον αφορά τις απώλειες, πρέπει να προνοείται 

υποβιβασμός της στάθμης δώδεκα (12} τουλάχιστον 

χιλιοστομέτρων. 
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ΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις. 

23. Ανεξάρτητα από ο,τιδήποτε προνοείται στους παρόντες 

Κανονισμούς, οχετοί οικοδομής ή φρεάτια επισκέψεως ή 

επιθεωρήσεως, κατασκευασμένα σύμφωνα με άδεια, που 

εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή, πριν από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, δύνανται να 

χρησιμοποιούνται και μεταγενέστερα, εκτός αν, κατά την 

κρίση του Συμβουλίου, δεν έχουν, για το σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται, ικανοποιητική χωρητικότητα, μέγεθος, σχέδιο 

και κατασκευή. 

Εκκένωση 
βιομηχανικών 
σπορρψματικών 
υγρών. 

24. Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να αποχετεύει, να 

εκκενώνει, να ρίχνει ή να προκαλεί, να επιτρέπει ή να 

ανέχεται την αποχέτευση, εκκένωση ή απόρριψη ή δίοδο, 

μέσα από οποιαδήποτε δημόσια υπόνομο οικοδομής ή 

δημόσια υπόνομο, οποιαδήποτε λύματα, νερά, βιομηχανικά 

απορριμματικά υγρά ή άλλα απορριμματικά, τα οποία -

(α) Έχουν πενθήμερο B.O.D. μεγαλύτερο των 300 Μ.Α.Ε. 

κατά βάρος· 

(β) περιέχουν περισσότερα των 350 Μ.Α.Ε. κατά βάρος 

στερεών που αιωρούνται' 

(γ) έχουν μέση ημερήσια ροή, μεγαλύτερη από τις 

ποσότητες νερού που παρέχονται από τον Δήμο 

Δερύνειας και τα Κοινοτικά Συμβούλια Αυγόρου, 

Αχερίτου, Αχνας, Λιοπετρίου, Ορμήδειας, 

Ξυλοτύμπου, Ξυλοφάγου, Σωτήρας και Φρενάρου 

κατά την ίδια περίοδο' 
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(δ) περιέχουν οποιοδήποτε χρωμάτισμα, που απαιτεί 

αραίωση που υπερβαίνει τα 4 προς 1 για αποβολή του 

χρώματος ώσπου αυτό να μην μπορεί να 

προσδιοριστεί με τη σχετική δοκιμή, που διεξάγεται 

σύμφωνα με αναγνωρισμένες ή παραδεδεγμένες 

μεθόδους, που εκάστοτε εγκρίνονται από το 

Συμβούλιο. 

Εγκαταστάσεις 25.-(1) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο καλεί τον ιδιοκτήτη ή 
επεξεργασίας 
βιομηχανικών κάτοχο οποιουδήποτε υποστατικού ή ακινήτου, το οποίο 
οπορριμματικών 

υγρών. αποχετευει ή σκοπεύει να αποχετευει μέσα σε δημοσία 

υπόνομο οικοδομής ή σε δημόσια υπόνομο λύματα, νερά, 

βιομηχανικά απορριμματικά υγρά ή άλλα απορρίμματα, σε 

υπέρβαση του βαθμού μόλυνσης, φύσης, ποσότητας ή 

ποιότητας που προνοείται στο Νόμο ή στους παρόντες 

Κανονισμούς, ο εν λόγω ιδιοκτήτης ή κάτοχος του εν λόγω 

υποστατικού ή ακινήτου, οφείλει να προβεί σε τέτοιες 

εγκαταστάσεις για προεπεξεργασία ή για πλήρη 

επεξεργασία, έτσι ώστε τα λύματα, νερά, βιομηχανικά 

απορριμματικά υγρά ή άλλα απορρίμματα να εκπληρώνουν 

τις προϋποθέσεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών. 

(2) Οι εγκαταστάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο (1), 

πρέπει να κατασκευάζονται και να συντηρούνται από τον 

ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο, με δικές του δαπάνες και, σε 

τοποθεσία και σύμφωνα με τα σχέδια και μεθόδους εργασίας 

που συνάδουν με την υγιή μηχανική πρακτική και να είναι 

εγκριμένες από το Συμβούλιο. 

(3) Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (1) 

και (2) πρέπει να διατηρούνται και να συντηρούνται συνέχεια 

σε ικανοποιητική και αποτελεσματική λειτουργία, εφόσον 

αποχετεύονται ή εύλογα αναμένεται ότι θα αποχετεύονται 
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λύματα, νερά, βιομηχανικά απορριμματικά υγρά ή άλλα 

απορρίμματα. 

Παγίδες 
ανάσχεσης. 

26.-(1) Το Συμβούλιο δύναται, με σκοπό την εκπλήρωση των 

σκοπών του Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών, να 

απαιτήσει παγίδες ανάσχεσης λίπους, λαδιού και αδρανών 

υλικών, για παρεμπόδιση της εκκένωσης βιομηχανικών 

απορριμματικών υγρών που περιέχουν ποσότητες τέτοιων 

ουσιών, καθ' υπέρβαση των επιτρεπόμενων από το Νόμο ή 

τους παρόντες Κανονισμούς. 

(2) Οι παγίδες ανάσχεσης πρέπει να κατασκευάζονται και να 

συντηρούνται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του 

υποστατικού με δικές του δαπάνες και σε τοποθεσίες που να 

είναι γρήγορα και εύκολα προσιτές για σκοπούς καθαρισμού 

και επιθεώρησης και σύμφωνα με σχέδια και μεθόδους 

λειτουργίας που συνάδουν με την υγιή μηχανική πρακτική. 

(3) Οι παγίδες ανάσχεσης πρέπει να έχουν τύπο και 

χωρητικότητα που εγκρίνεται από το Συμβούλιο και να 

διατηρούνται πάντοτε σε συνεχή και επαρκή λειτουργία. 

Εκκένωση 
βιομηχανικών 
αττορριμμοτικών 
υγρών σε 
δημόσια 
υπόνομο. 

27. Η εκκένωση βιομηχανικών απορριμματικών υγρών, η 

οποία διαφορετικά θα ήταν απαγορευμένη από το Νόμο ή 

τους παρόντες Κανονισμούς, δύναται να επιτραπεί μέσα από 

δημόσια υπόνομο οικοδομής ή από δημόσιες υπονόμους, σε 

έκταση που καθορίζεται σε συμφωνία με το Συμβούλιο και με 

τέτοιους όρους, σε ό,τι αφορά την πληρωμή ή άλλως πως, 

όπως κρίνεται αναγκαίο, για να αποζημιώνονται 

οποιεσδήποτε πρόσθετες δαπάνες επεξεργασίας. 

Εκκένωση 
λυμάτων ή 
βιομηχανικών 
απορριμματικών 
υγρών. 

28. Κάθε πρόσωπο που αδειάζει λύματα ή βιομηχανικά 

απορριμματικά υγρά σε υπόνομο οικοδομής πρέπει να 
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διαπιστώνει πάντοτε κατά πόσο τέτοια λύματα ή βιομηχανικά 

απορριμματικά υγρά συνάδουν με τις διατάξεις του Νόμου 

και των παρόντων Κανονισμών και έχει ευθύνη για κάθε 

ζημιά ή δαπάνη που προκύπτει από παράλειψη του να 

ελέγξει αυτά τα λύματα ή βιομηχανικά απορριμματικά υγρά, 

περιλαμβανομένης και της δαπάνης για επισκευή ή 

αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους των δημόσιων 

υπονόμων ή εξαρτημάτων που υφίστανται βλάβη ως 

συνέπεια της παράλειψης αυτής. 

ΜΕΡΟΣ Vi - ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ! 

Επιθεώρηση 29.(1) Όλος ο εξοπλισμός, ο οποίος προορίζεται για την 
εξοπλισμού. 

επεξεργασία ή την ανάσχεση λυμάτων ή βιομηχανικών 

απορριμματικών υγρών και τα φρεάτια επισκέψεως ή 

επιθεωρήσεως υπόκεινται σε κάθε εύλογο χρόνο σε 

επιθεώρηση, ο δε Πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλο δεόντως 

εξουσιοδοτημένο από τον Πρόεδρο πρόσωπο, που 

προσκομίζει τη δέουσα για το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση και 

απόδειξη της ταυτότητας του, μπορεί να εισέρχεται σε κάθε 

υποστατικό, εκτός από κατοικίες, με σκοπό την επιθεώρηση, 

παρατήρηση, καταμέτρηση, δειγματοληψία και δοκιμή κάθε 

λύματος και βιομηχανικού απορριμματικού υγρού. 

(2) Όποιος παρεμποδίζει Επιθεωρητή ή άλλο δεόντως 

εξουσιοδοτημένο για τους σκοπούς της παραγράφου (1) 

πρόσωπο, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, 

διαπράττει αδίκημα και τιμωρείται δυνάμει του Κανονισμού 

41 των παρόντων Κανονισμών. 

30. Όλες οι καταμετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις των 

χαρακτηριστικών των λυμάτων και βιομηχανικών 

απορριμματικών υγρών, στα οποία γίνεται αναφορά στους 

Καταμετρήσεις, 
δοκιμές και 
αναλύσεις. 
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παρόντες Κανονισμούς, διεξάγονται σύμφωνα με τις 

αναγνωρισμένες ή παραδεδεγμένες μεθόδους, που εκάστοτε 

εγκρίνονται από το Συμβούλιο. 

Δικαίωμα 31.-(1) Ο ιδιοκτήτης υποστατικού, που συνδέθηκε με δημόσια 
σύνδεσης. 

υπόνομο, καταβάλλει στο Συμβούλιο, για κάθε σύνδεση με τη 

δημόσια υπόνομο οικοδομής ή τη δημόσια υπόνομο, 

δικαίωμα σύνδεσης δέκα (€10) ευρώ. 

(2) Σε περίπτωση περισσοτέρων από μια σύνδεση με τη 

δημόσια υπόνομο οικοδομής ή τη δημόσια υπόνομο, ο 

ιδιοκτήτης του υποστατικού αυτού καταβάλλει, επιπρόσθετα 

από τη δαπάνη που ο ίδιος επωμίσθηκε για την κατασκευή 

της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, ολόκληρη τη δαπάνη της 

κατασκευής και εγκατάστασης της δημόσιας υπονόμου 

οικοδομής και της σύνδεσης της με την ιδιωτική υπόνομο 

οικοδομής και τη δημόσια υπόνομο. 

(3) Κάθε τέτοιο δικαίωμα ή δαπάνη πληρώνεται πριν από τη 

σύνδεση, σε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο για το 

σκοπό αυτό από το Συμβούλιο. 

Ετήσιο τέλος για 32. Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού ή χώρου που 
υποστατικά μέσα 
στην περιοχή της βρίσκεται μέσα σε περιοχή, η οποία εξυπηρετείται ή μπορεί 
Α' Φάσης του 
Συστήματος. ν α εξυπηρετηθεί απο το σύστημα αποχετεύσεως λυμάτων, το 

οποίο κατασκευάζεται κατά τη διάρκεια της Α' Φάσης του 

Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων Κοκκινοχωρίων, όπως 

καθορίζεται στα σχέδια που κατατέθηκαν στο Γραφείο του 

Συμβουλίου, καταβάλλει ετήσιο τέλος που δεν υπερβαίνει τα 

πέντε σεντ (€0,05} για κάθε ευρώ της εκτιμημένης αξίας του 

ακινήτου, που είναι καταχωρημένη ή εγγεγραμμένη στα 
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βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου 

Αμμοχώστου. 

Ετήσιο τέλος για 33. Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού ή χώρου, που 
υποστατικά μέσα 
στην περιοχή της βρίσκεται μέσα σε περιοχή, εκτός όμως της περιοχής η οποία 
Β' Φάσης του _ , , , _ . 

Συστήματος. εξυπηρετείται ή μπορεί να εξυπηρετηθεί απο το σύστημα 

αποχετεύσεως λυμάτων του Συμβουλίου, το οποίο 

κατασκευάζεται κατά τη διάρκεια της Β' Φάσης του 

Συστήματος Αποχέτευσης Αυράιων Κοκκινοχωρίων, όπως 

καθορίζεται στα σχέδια που κατατέθηκαν στο Γραφείο του 

Συμβουλίου, καταβάλλει ετήσιο τέλος που δεν υπερβαίνει τα 

τρία σεντ (€0,03) για κάθε ευρώ της εκτιμημένης αξίας του 

ακινήτου, που είναι καταχωρημένη ή εγγεγραμμένη στα 

βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου 

Αμμοχώστου. 

Χρόνος και 34. Τα τέλη που επιβάλλονται δυνάμει των Κανονισμών 32 
τόττος πληρωμής 

των τελών. και 33 είναι πληρωτέα κάθε έτος, κατά το χρόνο, στον τόπο ή 

στους τόπους και κατά τον τρόπο που το Συμβούλιο 

εκάστοτε καθορίζει, με γνωστοποίηση του, που δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις 

ημερήσιες εφημερίδες. 

Επιπρόσθετο 35.-(1) Επιπρόσθετα από τα τέλη που επιβάλλονται με βάση 
τέλος με βάση 
την κατανάλωση τους Κανονισμούς 32 ή 33, κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος 
νερού. υποστατικού που βρίσκεται μέσα σε περιοχή του 

Συμβουλίου, που προμηθεύεται νερό από τον Δήμο 

Δερύνειας και τα Κοινοτικά Συμβούλια Αυγόρου, Αχερίτου, 

Άχνας, Λιοπετρίου, Ορμήδειας, Ξυλοτύμπου, Ξυλοφάγου, 

Σωτήρας και Φρενάρου, και εξυπηρετείται από το σύστημα 

αποχετεύσεως λυμάτων του Συμβουλίου, καταβάλλει 

ομοιόμορφο τέλος, που καθορίζεται κάθε χρόνο από το 

Συμβούλιο και δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία σεντ (€0,43) 
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για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνεται αττό τον 

ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτού, σύμφωνα με την ένδειξη του 

υδρομετρητή: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το υποστατικό αυτό 

προμηθεύεται, είτε αποκλειστικά είτε επιπρόσθετα, νερό από 

άλλη πηγή, εκτός από τον Δήμο Δερύνειας και τα Κοινοτικά 

Συμβούλια Αυγόρου, Αχερίτου, Άχνας, Λιοπετρίου, 

Ορμήδειας, Ξυλοτύμπου, Ξυλοφάγου, Σωτήρας και 

Φρενάρου, το Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει από τον 

ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του υποστατικού την καταβολή, αντί 

του πιο πάνω αναφερόμενου τέλους, ομοιόμορφου τέλους, 

που καθορίζεται κάθε χρόνο από το Συμβούλιο και δεν 

υπερβαίνει τα σαράντα τρία σεντ (€0,43) για κάθε κυβικό 

μέτρο των λυμάτων ή/και των βιομηχανικών απορριμματικών 

υγρών, που εκκενώνονται μέσα στην υπόνομο οικοδομής. 

(2) Κάθε τέλος καταβάλλεται σε δεόντως εξουσιοδοτημένο 

από το Συμβούλιο πρόσωπο, σε χρόνο, τόπο ή τόπους και 

κατά τον τρόπο που το Συμβούλιο εκάστοτε καθορίζει με 

γνωστοποίηση του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις ημερήσιες 

εφημερίδες: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που επιβάλλεται 

οποιοδήποτε τέλος σε πρόσωπο που δεν διαμένει στο Δήμο 

Δερύνειας και στα Κοινοτικά Συμβούλια Αυγόρου, Αχερίτου, 

Αχνας, Λιοπετρίου, Ορμήδειας, Ξυλοτύμπου, Ξυλοφάγου, 

Σωτήρας και Φρενάρου, το Συμβούλιο αποστέλλει ειδική 

ειδοποίηση για το τέλος που έχει επιβληθεί. 

Πρόσωπο που 36. Όπου προβλέπεται στους παρόντες Κανονισμούς ότι 
ευθύνεται για την 
καταβολή τέλους, τέλος είναι πληρωτέο από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο 
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υποστατικού, το τέλος αυτό επιβάλλετα? -

(α) Στην περίπτωση των Κανονισμών 32 και 33, στον 

ιδιοκτήτη, εκτός αν δεν μπορεί να βρεθεί ο ιδιοκτήτης, 

οπόταν επιβάλλεται στον κάτοχο' 

(β) στην περίπτωση του Κανονισμού 35, στον εκάστοτε 

κάτοχο για την αντίστοιχη περίοδο κατά την οποία 

ήταν κάτοχος, εκτός αν ο κάτοχος αυτός δεν μπορεί να 

βρεθεί, οπόταν επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη. 

Τέλος 37. Για κάθε κυβικό μέτρο ανακυκλωμένου νερού, 
κατανάλωσης 
ανακυκλωμένου καταβάλλεται τέλος, ττου δεν υπερβαίνει τα είκοσι σεντ 
V6PD0' (€0,20). 

Επιβάρυνση για 
καθυστερήσεις. 

38. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος 

υποστατικού, ο οποίος έχει υποχρέωση, σύμφωνα με τους 

παρόντες Κανονισμούς, να καταβάλει χρηματικό ποσό ως 

τέλος, καθυστερήσει την πληρωμή, επιβαρύνεται με 

επιπρόσθετο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ύψους 20% 

πάνω στο οφειλόμενο τέλος. 

ΙΕΡΟΙ VIII - ΠΟΙΚΙΛΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αδπες κτλ. να 
υπογράφονται 
σττό τον 
Πρόεδρο. 

39. Όλες οι άδειες, γνωστοποιήσεις ή έγγραφα, που 

εκδίδονται από το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών, υπογράφονται, εκτός 

αν προνοείται διαφορετικά σε αυτούς, από τον Πρόεδρο ή 

πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν για το 

σκοπό αυτό. 

Αποδείξεις 
πληρωμής. 

40.-(1) Πα κάθε τέλος ή δικαίωμα που καταβάλλεται, 

σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, ο λογιστής ή 
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οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από 

το Συμβούλιο, στο οποίο καταβάλλεται το τέλος ή δικαίωμα, 

οφείλει να εκδώσει στο πρόσωπο που το καταβάλλει, 

απόδειξη πληρωμής, σε τύπο ττου εκάστοτε καθορίζει ο 

Πρόεδρος. 

(2) Το πρόσωπο που καταβάλλει οποιοδήποτε τέτοιο 

δικαίωμα ή τέλος, οφείλει να απαιτήσει από το λογιστή ή από 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από 

το Συμβούλιο, στο οποίο αυτό καταβάλλεται, να του εκδώσει 

απόδειξη πληρωμής του δικαιώματος ή του τέλους. 

(3) Όπου καταβάλλεται οποιοδήποτε δικαίωμα αναφορικά με 

άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τους παρόντες 

Κανονισμούς, το ποσό του δικαιώματος αυτού καταχωρείται, 

επιπρόσθετα από την προαναφερόμενη απόδειξη, και στην 

άδεια. 

IV1EPOE ίΧ - ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 

Αδικήματα και 41. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή δε συμυορφώνεται 
ποινές. 

με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Κανονισμών είναι 

ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε φυλάκιση, η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες ή σε χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τα 

τριακόσια πενήντα ευρώ (€350,00) ή και στις δύο αυτές 

ποινές. 



Κ.Δ.Π. 293/2011 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2165 
Αρ. 4510, 29.7.2011 

Αριθμός 293 
Οι περί Αεροπλοΐας (Τέλη Αεροδρομίου) (Καταργητ ικο ί ) Κανονισμοί του 2011, οι οποίοι εκδόθηκαν από το 

Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των άρθρων 52 και 68 των περί Αεροπλοΐας Δ ιαταγμάτων του 1955 έως 1958, 
όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τους περί Τροποποιήσεως του περί Αεροπλοΐας Δ ιατάγματος Νόμους του 
1989, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντ ιπροοώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύοντα ι στην Ηπί-
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατ ίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βοι ιλή 
των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως 
τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(ί) του 2010). 

ΤΟ ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ! ΔΙΑΤΑΓΜΑ (ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ 1955 ΕΩΣ 1958 
ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 29 ΚΑΙ 102 ΤΟΥ 1989) 

Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 2Α: 

25.1.1955 
28.6.1956 
11.4.1957 

12.12.1957 
8.5.1958. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Πρώτο: 

29 του 1989 
102 του 1989. 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 52 και 68 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα 
άρθρα 52 και 68 των περί Αεροπλοΐας Διαταγμάτων του 1955 έως 
1958, όπως αυτά τροποποιήθηκαν αττό τους περί Τροποποιήσεως του 
περί Αεροπλοΐας Διατάγματος Νόμους του 1989, εκδίδει τους 
ακόλουθους Κανονισμούς: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 

14.8.1958 
25.9.1958 
7.5.1959. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 

7.7.1967 
21.2.1969. 

Τρίτο (Ι): 
7.7.1967 

21.2.1969. 
Τρίτο (Ι): 

3.7.1973 
11.1.1980 

17.12.1982 
31.10.1984 
29.12.1989 

12.5.1995 
27.7.2001 

28.12.2001 

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Αεροπλοΐας (Τέλη 
Αεροδρομίου ) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2011 και θα διαβάζονται 
μαζί με τους περί Αεροπλοΐας (Τέλη Αεροδρομίου ) Κανονισμούς του 
1958 έως 2004 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «οι βασικοί 
κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Αεροπλοΐας (Τέλη Αεροδρομίου) 
Κανονισμοί του 1958 έως 2011. 
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22.2.2002 
• 26.7.2002 
29.11.2002 

14.3.2003 
1.4.2004. 

Κατάργηση 2. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πολιτικής 
των βασικών Αεροπορίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2011, οι βασικοί 
κανονισμών. κανονισμοί καταργούνται. 
16(1) του 2011. 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2167 Κ.Δ.Π. 294/2011 
Αρ. 4510, 29.7.2011 

Αριθμός 294 
Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό 

Συμβούλιο με 6άση το άρθρο 6Β των περί Μέτρων και Σταθμών Νόμων του 1974 μέχρι 2010, αφού κατατέθη
καν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρ ίθηκαν από αυτή, δημοσιεύοντα ι στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατ ίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του όρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των 
Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους 
Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3{Ι) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 68 

Προοίμ ιο . Για σκοπούς συμβατότητας με το Άρθρο 16 της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 373, 

27.12.2006, 

σ. 36. 

«Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 12πς Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 

υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά», 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του 

19 του 1974 χορηγούνται από το άρθρο 68 των περί Μέτρων και 

73 του 1977 Σταθμών Νόμων του 1974 μέχρι 2010, εκδίδει τους 
48 του 1985 

89(1) του 1995 

150(1) του 2000 

16(1) του 2002 

90(1) του 2010. 

ακόλουθους Κανονισμούς: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

14.04.1981 

18.06.1993 

24.11.2000 
02.05.2003 
25.02.2005 
22 .05 .2009 . 

1, Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι ττερί 

Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011 

και θα διαβάζονται μαζί με τους ττερί Μέτρων και Σταθμών 

Κανονισμούς του 1981 μέχρι 2009 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί»} και οι βασικοί 

κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί 

ως οι περί Μέτρων και Σταθμών Κανονισμοί του 1981 μέχρι 

2011. 
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Αντικατάσταση 
του Κανονισμού 
6 των βασικών 
κανονισμών. 

2. Ο Κανονισμός 6 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται 

με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 6: 

«6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 

(2), κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να απασχολείται ως 

ιδιοκτήτης εργασίας επιδιορθώσεων μέτρων και 

σταθμών που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για 

χρήση στο εμπόριο, εκτός αν είναι εγγεγραμμένο ως 

τέτοιο δυνάμει των Κανονισμών αυτών. 

(2) Εξαιρείται της υποχρέωσης για εγγραφή κάθε 

πάροχος υπηρεσιών ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε 

άλλο κρότος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον 

είναι αδειοδοτημένος από αρμόδια αρχή κράτους 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ιδιοκτήτης 

εργασίας επιδιορθώσεων μέτρων και σταθμών, που 

χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για χρήση στο 

εμπόριο. 

76(1) του 2010. 

(3) Για τους άκοπους του παρόντος Κανονισμού, ο 

όρος «πάροχος υπηρεσιών» έχει την ίδια έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί της 

Ελευθερίας Εγκατάστασης Παροχών Υπηρεσιών και 

της Ελεύθερης Κυκλοφορίας Νόμου του 2010, 

περιλαμβανομένου οποιουδήποτε άλλου νόμου τον 

τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.». 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2169 Κ.Δ.Π. 295/2011 
Αρ. 4510, 29.7.2011 

Αριθμός 295 
Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Διακρίβωση των Δεξαμενών Πλωτών Μέσων) (Καταργητ ικοί ) Κανονισμοί του 

2011, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάσΐ] το άρθρο 68 των περί Μέτρων και Σταθμών 
Νόμων του 1974 μέχρι 2010, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν αϊτό αυτή, 
δημοσ ι εύοντα ι στην Επίσημη Εφημερίδα τ η ς Δημοκρατ ίας σύμφωνα με τ ο εδάφιο (3) τ ο υ άρθρου 3 του περί 
Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, 
Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 68 

Προσίμι 

ΕττίοηΜΠ 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 71, 

18.3.2011, 

σ. 1. 

Πα σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 1 και την παράγραφο 

(1) του άρθρου 6 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τίτλο -

«Οδηγία 2011/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για την κατάργηση των 

οδηγιών του Συμβουλίου 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 

71/349/ΕΟΚ, 74/148/ΕΟΚ, 75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 

76/766/ΕΟΚ και 86/217/ΕΟΚ σχετικά με τη μετρολογία», 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του 

19 του 1974 χορηγούνται από το άρθρο 68 των περί Μέτρων και 

73τουΐ977 Σταθμών Νόμων του 1974 μέχρι 2010, εκδίδει τους 

ακόλουθους Κανονισμούς: 48 TOL 1985 

89<Ι) του 1995 

150(1) τοιι 2000 

16(1) του 2002 

90(i) του 2010 

Συνοπτικός 

τίτλος. 
1. Ot παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί 

Μέτρων και Σταθμών (Διακρίβωση των Δεξαμενών Πλωτών 

Μέσων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2011. 

Κατάργηση 

κανονισμών 

Επίσημη 

Εφημερίδα. 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

09.03 2001 

2.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), οι περί 

Μέτρων και Σταθμών (Διακρίβωση των Δεξαμενών Πλωτών 

Μέσων) Κανονισμοί του 2001 καταργούνται. 
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(2) Oi αρχικές επαληθεύσεις ΕΚ που πραγματοποιήθηκαν 

και τα ΊΓίστοποιητικα'διακρίβωσης που εκδόθηκαν μέχρι τις 

30 Ιουνίου 2011, δυνάμει των περί Μέτρων και Σταθμών 

(Διακρίβωση των Δεξαμενών Πλωτών Μέσων) Κανονισμών 

του 2001, εξακολουθούν να ισχύουν. 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2171 Κ.Δ.Π. 296/2011 
Αρ. 1510, 29.7.2011 

Αριθμός 296 
Οι περί Προστασίας και Δ ιαχε ίρ ισης των Υδάτων (Τεχν ικές Προδιαγραφές για τη Χημική Ανάλυση και Παρα

κολούθηση της Κατάστασης των Υδάτων) Κανονισμοί του 2011, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβού
λιο με βάση το άρθρο 32(1)(6) του περί Προστασίας και Δ ιαχε ίρ ισης των Υδάτων Νόμου, αφού κατατέθηκαν 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρ ίθηκαν από αυτή, δημοσιεύοντα ι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο
κρατ ίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων τιον 
Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους 
Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 32(1 )(β) 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο -

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L201, 
1.8.2009, 
σ. 36. 

«Οδηγία 2009/90/ΕΚ της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2009 για την 

θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και 

παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», 

13(1) του 2004 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε 

67(1) του 2009 α υ τ 5 ) με βαση την παράγραφο (β), του εδαφίου (1), του άρθρου 32 του 

113(1) του 2010. π Ε ρ ί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου εκδίδει τους 

ακόλουθους Κανονισμούς: 

Συνοπτικός 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Προστασίας και 
τίτλος. Διαχείρισης των Υδάτων (Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Χημική 

Ανάλυση και Παρακολούθηση της Κατάστασης των Υδάτων) 

Κανονισμοί του 2011. 

Ερμηνεία. 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αβεβαιότητα μέτρησης» σημαίνει την παράμετρο που δε λαμβάνει 

αρνητικές τιμές και χαρακτηρίζει τη διασπορά των ποσοτικών τιμών 

που αποδίδονται σε μετρούμενο μέγεθος, με βάση τα 

χρησιμοποιούμενα στοιχεία-
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«Νόμος» σημαίνει τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων 
Νόμο-

«όριο ανίχνευσης» σημαίνει το σήμα εξόδου οργάνου ή την τιμή 

συγκέντρωσης, πάνω από το οποίο ή την οποία είναι δυνατό να 

βεβαιωθεί, με τη δηλούμενη στάθμη εμπιστοσύνης, ότι ένα δείγμα 

διαφέρει από το τυφλό δείγμα που δεν περιέχει κανένα ενδιαφέρον 

προσδιοριζόμενο στοιχείο· 

«όριο ποσοτικού προσδιορισμού» σημαίνει το δηλούμενο 

πολλαπλάσιο του ορίου ανίχνευσης σε συγκέντρωση του 

•προσδιοριζόμενου στοιχείου, που μπορεί εύλογα να προσδιοριστεί με 

αποδεκτή ορθότητα και ακρίβεια· το όριο προσδιορισμού είναι δυνατό 

να υπολογιστεί με τη βοήθεια κατάλληλου προτύπου ή δείγματος και, 

ενδεχομένως, να συναχθεί από το χαμηλότερο σημείο της καμπύλης 

βαθμονόμησης, εξαιρουμένου του τυφλού δείγματος. 

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται στους παρόντες 

Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτούς, έχουν την 

έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. 

Σκοπός. 3. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι -

(α) η θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και 

παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων-

(β) ο καθορισμός ελαχίστων κριτηρίων επιδόσεων για τις 

αναλυτικές μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζονται για την 

παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, των ιζημάτων 

και των ζώντων οργανισμών- και 
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(γ) ο καθορισμός κανόνων για την απόδειξη της ποιότητας των 

αναλυτικών αποτελεσμάτων. 

Αναλυτικές 4. Όλες οι αναλυτικές μέθοδοι, περιλαμβανομένων των 

μέθοδοι. εργαστηριακών, των επιτόπιων και των αυτόματων (on-line), που 

χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των προγραμμάτων χημικής 

παρακολούθησης βάσει του Νόμου, επικυρώνονται και ταψημιώνοντα! 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1SO/IEC-17025 ή άλλο ισοδύναμο, 

διεθνώς αποδεκτό πρότυπο. 

Ελάχιστα 
κριτήρια 
επιδόσεων των 
αναλυτικών 
μεθόδων. 

5.-(1) Τα ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων για όλες τις εφαρμοζόμενες 

αναλυτικές μεθόδους βασίζονται σε αβεβαιότητα μέτρησης 50% ή 

μικρότερη (κ = 2), εκτιμώμενη στο επίπεδο των σχετικών ποιοτικών 

περιβαλλοντικών προτύπων, και σε όριο ποσοτικού προσδιορισμού 

μικρότερο ή ίσο με το 30% της τιμής των σχετικών ποιοτικών 

περιβαλλοντικών προτύπων. 

(2) Ελλείψει κατάλληλου ποιοτικού περιβαλλοντικού προτύπου για 

δεδομένη παράμετρο ή αναλυτικής μεθόδου ανταποκρινόμενης στα 

ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων που καθορίζονται στην παράγραφο (1), η 

παρακολούθηση διενεργείται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που 

δε συνεπάγονται υπέρογκο κόστος. 

Υπολογισμός 
των μέσων 
τιμών. 

6.-(1) Στις περιπτώσεις που η ποσότητα του μετρούμενου 

φυσικοχημικού ή χημικού μεγέθους σε δεδομένη δείγμα είναι μικρότερη 

από το όριο ποσοτικού προσδιορισμού, για τον υπολογισμό των 

μέσων τιμών δίδεται στα αποτελέσματα των μετρήσεων το ήμισυ της 

τιμής του αντίστοιχου ορίου ποσοτικού προσδιορισμού. 

(2) Εφόσον η υπολογισθείσα μέση τιμή των αποτελεσμάτων των 

μετρήσεων, που αναφέρεται στην παράγραφο (1), είναι μωρότερη από 
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το όριο ποσοτικού προσδιορισμό!.'/, η τιμή αυτή α.αφέρεται ως «κάτω 

από το όριο ποσοτικού προσπορισμού?). 

(3) Οι διατάξεις της παραγράφου (Ι) δεν εφαρμόζονται στα μετρούμενα 

μεγέθη που είναι συνολικά αθροίσματα συγκεκριμένης ομάδας 

φυσικοχημικών παραμέτρων ή χημικών μεγεθών, περιλαμβανομένων 

των οικείων μεταβολιτών και προϊόντων αποίκοδόμησης και 

αντίδρασης. Στις περιπτώσεις αυτές, στα αποτελέσματα που είναι 

χαμηλότερα από το όριο ποσοτικού προσδιορισμού των επιμέρους 

ουσιών δίδεται η τιμή μηδέν. 

Διασφάλιση 
ποιότητας και 
ποιοτικός 
έλεγχος. 

7.-{1) Τα εργαστήρια ή τα μέρη με τα οποία τα εργαστήρια συνάπτουν 

συμβάσεις εφαρμόζουν πρακτικές συστήματος διαχείρισης της 

ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC-17025 ή άλλο 

ισοδύναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο. 

(2) Τα εργαστήρια ή τα μέρη με τα οποία τα εργαστήρια συνάπτουν 

συμβάσεις αποδεικνύουν την οικεία ικανότητα ανάλυσης των σχετικών 

φυσικοχημικών ή χημικών μετρούμενων μεγεθών -

(α) με τη συμμετοχή σε προγράμματα δοκιμών ικανότητας, τα 

οποία καλύπτουν τις αναφερόμενες στον Κανονισμό 4 

μεθόδους ανάλυσης μετρούμενων μεγεθών σε 

συγκεντρώσεις αντιπροσωπευτικές των προγραμμάτων 

χημικής παρακολούθησης βάσει του Νόμου· και 

(β) με την ανάλυση διαθέσιμων υλικών αναφοράς, τα οποία είναι 

αντιπροσωπευτικά TOJV δειγμάτων που έχουν συλλεχθεί και 

περιέχουν κατάλληλες συγκεντρώσεις ως προς τα σχετικά 

ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται στην 

παράγραφο (1) του Κανονισμού 5. 
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(3)(ο;) Γα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (α), "ης παραγράφου (2) 

προγράμματα δοκιμών ικανότητας οργανώνονται από διαπιστευμένους 

οργανισμούς η από αναγνωρισμένους σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο 

οργανισμούς, οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις του οδηγού ISO/IEC 

43-1 ή άλλου ισοδύναμου, διεθνώς αποδεκτού προτύπου. 

(β) Τα αποτελέσματα της συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα 

αξιολογούνται με βάση τα συστήματα βαθμολόγησης που καθορίζονται 

στον οδηγό ISO/IEC 43-1 ή στο πρότυπο ISO-13528 ή σε άλλο 

ισοδύναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο. 

Έναρξη της 
ισχύος των 
παρόντων 
Κανονισμών. 

8. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την 20ην Αυγούστου 2011. 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2176 Κ.Δ.Π. 297/2011 
Αρ. 4510, 29.7.2011 

Αριθμός 237 
Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πόλης Χρυοοχούς Κανονισμοί του 

2011, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πόλης Χρυσοχούς με την έγκριση του Υπουργι
κού Συμβουλ ίου, δυνάμει των άρθρων 14(γ) και 49 του περί Αποχετευτ ικών Συστημάτων Νόμου, αφού κατα
τ έθηκαν σ τ η Βουλή των Αντιπροσώπων κα ι εγκρ ίθηκαν από αυτή , δημοσιεύοντα ι στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατ ίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου {Ν. 99 του 1939 όπως τροποποιήθηκε με 
τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(i) του 2C10). 

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 14(γ) και 49 

1 του 1971 
24 του 1972 
15 του 1978 
88 του 1987 

1^4 του 1991 
16(1) του 1995 
94(1) του 1995 

100(1) του 1995 
5(1) του 1997 

139{Ι) του 1999 
10(1) του 20J0 
84(1) του 2001 

108(1} του 2004 
253(1) του 2004 

14(1) του 2005 
148(1) του 2007 
16(1} του 2010 

22(i) του 2011. 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πόλης Χρυσοχούς, ασκώντας τις 
εξουσίες που του παρέχονται από τα άρθρα 14(γ) και 49 του περί 
Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου εκδίδει, με την έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συντάξεων 
τίτλος. και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πόλης 

Χρυσοχούς Κανονισμοί του 2011. 

Ερμηνεία. .2.-{1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν προκύπτει 
διαφορετικά από το κείμενο-

"ασφαλιστέες αποδοχές" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 
59(1) του 2010 αυτό από τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, όπως αυτός 

114(1) του 2010 εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-
126(1) του 2010. 

"αφυτηρέτηση" σημαίνει τον τερματισμό της cAr j απασχόλησης στην 
υπηρεσία του Συμβουλίου κατά, πριν από ή μετά τη συμπλήρωση του 
ορίου ηλικίας των εξηντατριών (63) ετών· 
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"ιατρικό συμβούλιο" σημαίνει συμβούλιο αποτελούμενο από Ιατρούς 
το οποίο ορίζεται και συγκαλείται από το Συμβούλιο· 

"μισθός" σημαίνει τον ετήσιο βασικό μισθό υπαλλήλου-

"Νόμος" σημαίνει τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο, όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

"Οργανισμός" σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημόσιου 
δικαίου ή άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου άνευ νομικής 
προσωπικότητας που ιδρύθηκε προς το δημόσιο συμφέρον με ειδικό 
νόμο, του οποίου τα κεφάλαια είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα 
από τη Δημοκρατία κα! οποιαδήποτε αρχή τοπικής διοίκησης, καθώς 
και το Ταμείο Εξελέγξεως και Επιθεωρήσεως Συνεργατικών 
Εταιρειών· 

"Πρόεδρος" σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου· 

"Συμβούλιο" σημαίνει το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πόλης Χρυσοχούς 
το οποίο έχει καθιδρυθεί κατόπιν απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου και συγκροτείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου· 

97(f) του 1997 "Συντάξεων Νόμος" σημαίνει τον περί Συντάξεων Νόμο, όπως αυτός 
3(i) του 1998 εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

77(!) του 1999 
141(1) του 2001 
69(1) του 2005 
37(1} του 2010 

94(1) του 2010. 

"συντάξιμες απολαβές" σημαίνει τον ετήσιο βασικό μισθό και 
τιμαριθμικό επίδομα που καταβάλλονται στον υπάλληλο κατά την 
ημερομηνία της αφυπηρέτησης του αλλά δεν περιλαμβάνουν το 
δέκατο τρίτο μισθό ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα ή άλλες απολαβές 
οποιασδήποτε μορφής: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή 
παραίτησης υπαλλήλου την προηγούμενη της ημερομηνίας παροχής 
αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος πάνω στο βασικό μισθό, οι 
συντάξιμες απολαβές του λογίζονται ότι αυξάνονται ανάλογα, αφού 
ληφθεί υπόψη η νέα τιμαριθμική αύξηση: 

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο μισθός του 
υπαλλήλου βρίσκεται πάνω σε κλίμακα και ο υπάλληλος μέχρι την 
ημερομηνία αφυπηρέτησης ή παραίτησης ή θανάτου του έχει 
κερδίσει λιγότερη από το ήμισυ της επόμενης προσαύξησης της 
κλίμακας του, σι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται αυξημένες κατά 
τόσα δωδέκατα του ποσού της προσαύξησης αυτής όσοι είναι οι 
μήνες κατά τους οποίους υπηρέτησε μετά τη χορήγηση της τελευταίας 
προσαύξησης του και σε περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος μέχρι την 
ημερομηνία της αφυπηρέτησής του έχει κερδίσει όχι λιγότερη από το 
ήμισυ της επόμενης προσαύξησης της κλίμακας του, οι συντάξιμες 
απολαβές του λογίζονται αυξημένες κατά ολόκληρο το ποσό της 
προσαύξησης· 
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"συντάξιμη θέση" σημαίνει θέση που κηρύχθηκε από το Συμβούλιο 
ως συντάξιμη-

"συντάξιμος υπάλληλος" σημαίνει υπάλληλο που κατέχει συντάξιμη 
θέση υπό μόνιμη ιδιότητα-

"συνταξιούχος" σημαίνει πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε σύνταξη 
δυνάμει των παρόντων Κανονισμών με την αφυπηρέτηση του από 
την υπηρεσία του Συμβουλίου· 

"Ταμείο" σημαίνει το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων, το οποίο 
ιδρύθηκε δυνάμει των παρόντων Κανονισμών· 

"υπάλληλος" σημαίνει κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται από το 
Συμβούλιο αλλά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε εργοδοτούμενο από 
το Συμβούλιο εκτάκτως ή μερικώς ή διοριζόμενο με σύμβαση ή 
εργάτη ή τεχνικό εργάτη-

"υπηρεσία" σημαίνει υπηρεσία υπαλλήλου στο Συμβούλιο, είτε πριν 
είτε μετά την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών· 

"υπηρεσία με εισφορές" σημαίνει υπηρεσία μετά την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, για την οποία 
καταβλήθηκαν περιοδικές εισφορές όπως προνοείται στον Κανονισμό 
6, ή υπηρεσία για την οποία καταβλήθηκαν αρχικές εισφορές ή έγινε 
συμφωνία για την καταβολή τελικών εισφορών με αφαιρέσεις από το 
εφάπαξ επί της συντάξεως φιλοδώρημα, όπως προνοείται στον 
Κανονισμό 7· 

"υπηρεσία χωρίς εισφορές" σημαίνει υπηρεσία για την οποία αρχικές 
ή τελικές εισφορές όπως ορίζονται στον Κανονισμό 7, δεν 
καταβάλλονται· 

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών. 

(2) Οποιοιδήποτε όροι δεν απαντώνται στο εδάφιο (1), έχουν την 
έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο. 

.VIEPOE II - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Κεφάλαιο Ι: Ίδρυση Ταμείου 

Ίδρυση 3. Ιδρύεται στο Συμβούλιο Ταμείο καλούμενο "Ταμείο Συντάξεων 
Ταμείου και Φιλοδωρημάτων" στο οποίο καταβάλλονται όλες οι εισφορές που 
Συντάξεων και γίνονται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς για να μπορεί το 
Φιλοδωρημάτων. Συμβούλιο να χορηγεί συντάξεις και φιλοδωρήματα ή άλλα 

ωφελήματα αφυπηρέτησης με βάση τους παρόντες Κανονισμούς. 

Διαχείριση 4.-{1) Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, το 
Ταμείου. Συμβούλιο ασκεί έλεγχο στο Ταμείο, το διοικεί και τηρεί ειδικό 

λογαριασμό, τον τύπο του οποίου καθορίζει από καιρό σε καιρό το 
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Συμβούλιο για όλα τα χρηματικά ποσά ττου καταβάλλονται στο Ταμείο 
ή καταβάλλονται από το Ταμείο. 

(2) Σε πίστη του ειδικού λογαριασμού, κατατίθενται ή 
μεταφέρονται, ανάλογα με την περίπτωση -

(α) Οι εισφορές που γίνονται από το Συμβούλιο για την 
κάλυψη των ωφελημάτων των υπαλλήλων και των 
εξαρτωμένων από αυτούς προσώπων-

(β) οι περιοδικές εισφορές που καταβάλλονται από τους 
υπαλλήλους και οι εισφορές για προηγούμενη υπηρεσία· 

(γ) τα ποσά που εισπράσσονται υπό μορφή μερισμάτων και 
τόκων, τα οποία προέρχονται από την επένδυση των 
κεφαλαίων ή τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ή 
μέρους απ' αυτά. 

(3) Από τον ειδικό λογαριασμό-

(α) Καταβάλλονται όλα τα ωφελήματα που προνοούνται 
στους παρόντες Κανονισμούς· 

(β) επιστρέφονται σε υπαλλήλους οι εισφορές τους, μαζί με 
τους τόκους που συσσωρεύθηκαν, οι οποίες είναι 
επιστρεπτέες με βάση τους παρόντες Κανονισμούς. 

Ποσοστό 5. Κάθε έτος, το Συμβούλιο επιβαρύνει και καταβάλλει από τις 
εισφοράς προσόδους του στο Ταμείο ποσό ίσο με το εικοσιένα τοις εκατόν 
Συμβουλίου. (21%) του μισθού κάθε υπαλλήλου του: 

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό να αυξάνει 
ή ελαττώνει το ποσό αυτό ή να αναστέλλει την πληρωμή του εάν 
απαιτήσουν τούτο οι συνθήκες. 

Κεφάλαιο II: Περιοδικές Εισφορές 

Εισφορές 6.-(1) Τα ακόλουθα πρόσωπα (που στο εξής θα αναφέρονται 
Υπαλλήλων. ως "εισφορείς") καταβάλλουν εισφορές με βάση τον παρόντα 

Κανονισμό (που στο εξής θα αναφέρονται ως "περιοδικές εισφορές"): 

(α) Κάθε άρρενας υπάλληλος, ο οποίος κατά την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών ήταν 
συντάξιμος υπάλληλος και δεν ασκεί το δικαίωμα εκλογής 
να μην υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού· 

(β) κάθε άρρενας υπάλληλος στην υπηρεσία του Συμβουλίου 
(είτε κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 
παρόντων Κανονισμών είτε μετά απ' αυτή), ο οποίος 
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γίνεται συντάξιμος υπάλληλος σ' οποιοδήποτε χρόνο μετά 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων 
Κανονισμών. 

(2) Οι περιοδικές εισφορές που πρέπει να καταβάλλονται από 
κάθε εισφορέα με βάση τον παρόντα Κανονισμό, είναι ίσες με τα τρία 
τέταρτα του ενός τοις εκατόν (0.75%) των εκάστοτε ετήσιων 
συντάξιμων απολαβών του εισφορέα, μέχρι ποσού ίσου προς τις 
ασφαλιστέες αποδοχές του που καθορίζονται εκάστοτε με βάση τον 
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, και με το ένα και τρία τέταρτα 
τοις εκατόν (1.75%) των εκάστοτε ετήσιων συντάξιμων απολαβών του 
πέραν από τις ασφαλιστέες αποδοχές του ιδίου. 

Οι περιοδικές αυτές εισφορές καταβάλλονται στο Ταμείο-

(α) Στην περίπτωση εισφορέα ο οποίος υπηρετεί στην 
υπηρεσία του Συμβουλίου κατά την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος των παρόντων Κανονισμών από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων 
Κανονισμών μέχρις ότου παύσει να είναι υπάλληλος· 

(β) στην περίπτωση εισφορέα ο οποίος γίνεται εισφορέας σε 
οποιοδήποτε χρόνο μετά την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος των παρόντων Κανονισμών, από την ημερομηνία 
κατά την οποία γίνεται συντάξιμος υπάλληλος μέχρις ότου 
παύσει να είναι υπάλληλος. 

(3) Οι περιοδικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τις μηνιαίες 
συντάξιμες απολαβές του εισφορέα κατά προσέγγιση του 
πλησιέστερου πολλαπλασίου του ενός (1) σέντ. 

(4) Εάν εισφορέας διατελεί με άδεια με ελαττωμένες απολαβές, ή 
διατελεί σε διαθεσιμότητα, ή διατελεί με άδεια χωρίς απολαβές η 
οποία λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία δυνάμει της παραγράφου (3) 
του Κανονισμού 17, αυτός εισφέρει κατά το ποσοστό που καθορίζεται 
στην παράγραφο (2) και εάν εισφορέας διατελεί με άδεια χωρίς 
απολαβές, η οποία δε λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία δυνάμει του 
πιο πάνω Κανονισμού, αυτός δεν καταβάλλει οποιαδήποτε εισφορά. 

(5) Η υποχρέωση καταβολής περιοδικών εισφορών 
δημιουργείται ημερήσια και οι εισφορές αυτές αφαιρούνται εκ των 
υστέρων κάθε μήνα από τις απολαβές του εισφορέα: 

Νοείται ότι, εάν εισφορέας, στη διάρκεια της χρονικής περιόδου 
αδείας χωρίς απολαβές που λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία, δεν 
καταβάλει τις εισφορές του, το ποσό των καθυστερημένων εισφορών 
του αφαιρείται από τις απολαβές που πρέπει να καταβληθούν σ' 
αυτόν μετά την άδεια αυτή, σε τέτοιες δόσεις όπως το Συμβούλιο θα 
ορίζει σε κάθε περίπτωση. 
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(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (2), κανένας 
εισφορέας δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ποσό που 
αντιπροσωπεύει περισσότερες από τετρακόσιες (400) μηνιαίες 
εισφορές, λαμβανομένων υπόψη και οποιωνδήποτε εισφορών που 
καταβλήθηκαν ή που θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν δυνάμει του 
Κανονισμού 7. 

Κεφάλαιο lit: Εισφορές για προηγούμενη υπηρεσία 

Εισφορές για 7.-(1) Κάθε εισφορέας που υπηρετεί στην υπηρεσία του Συμβουλίου 
προηγούμενη κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, 
υπηρεσία και ο οποίος είχε προηγούμενη συντάξιμη υπηρεσία, μπορεί, εάν το 
και χρονική επιθυμεί, να ασκήσει ανέκκλητα δικαίωμα εκλογής όπως καταβάλει τις 
περίοδος πληρωτέες εισφορές για οποιαδήποτε χρονική περίοδο 
εκλογής. συμπληρωμένων μηνών τέτοιας προηγούμενης υπηρεσίας και σε 

τέτοια περίπτωση, η σύνταξη για την προηγούμενη υπηρεσία 
υπολογίζεται με βάση το ποσοστό που καθορίζεται στην 
υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 44. 

(2) Το δικαίωμα εκλογής που αναφέρεται στην παράγραφο (1), 
ασκείται μέσα σε τόση χρονική περίοδο όση το Συμβούλιο επιτρέψει, 
με έγγραφο που απευθύνεται στο Συμβούλιο και καθορίζει τη χρονική 
περίοδο υπηρεσίας για την οποία ο υπάλληλος επιθυμεί να καταβάλει 
τις πληρωτέες εισφορές και τη μέθοδο με την οποία επιθυμεί να 
καταβάλει τις εισφορές αυτές. 

(3) Οι εισφορές για προηγούμενη υπηρεσία είναι ίσες με το ένα και 
τρία τέταρτα τοις εκατόν (1.75%) πάνω στις συντάξιμες απολαβές του 
εισφορεα για κάθε συμπληρωμένο χρόνο προηγούμενης υπηρεσίας 
και κατ' αναλογία για κάθε συμπληρωμένο μήνα προηγούμενης 
υπηρεσίας για τους οποίους αυτός επιθυμεί να καταβάλει εισφορές: 

Νοείται ότι, για περίοδο υπηρεσίας μετά την 5η Οκτωβρίου 
1980, οι εισφορές είναι ίσες με τα τρία τέταρτα του ενός τοις εκατόν 
(0.75%) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του εισφορεα μέχρι το 
ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών και με το ένα και τρία 
τέταρτα τοις εκατόν (1.75%) των ετήσιων απολαβών του πέραν από 
το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών δυνάμει του περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται 
ή αντικαθίσταται: 

Νοείται περαιτέρω ότι, οι εισφορές αυτές μπορούν να 
καταβληθούν με εφάπαξ πληρωμή είτε κατά το χρόνο της άσκησης 
του δικαιώματος εκλογής (στο εξής θα αναφέρεται ως "αρχική 
εισφορά") είτε με δόσεις εφαρμοζομένων κατ'αναλογίαν των σχετικών 
ρυθμίσεων που ισχύουν στον περί Συντάξεων Νόμο, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίστανται. 
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(4) Εάν οποιοσδήποτε άρρενας υπάλληλος, ο οποίος κατά την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών ήταν 
συντάξιμος υπάλληλος, πεθάνει μέσα σε χρονική περίοδο τριών (3) 
μηνών από την εν λόγω ημέρα χωρίς να έχει ασκήσει δικαίωμα 
εκλογής δυνάμει της παραγράφου (1), αυτός θεωρείται ότι άσκησε το 
δικαίωμα αυτό για το σύνολο της προηγούμενης συντάξιμης 
υπηρεσίας του και οι καταβλητέες εισφορές αφαιρούνται από το 
δυνάμει του Κανονισμού 38 καταβλητέο στο νόμιμο προσωπικό 
αντιπρόσωπο του φιλοδώρημα. 

(5) Κάθε άρρενας υπάλληλος ο οποίος έχει προηγούμενη 
υπηρεσία που μπορεί να υπολογιστεί για σκοπούς σύνταξης, ο 
οποίος στο μέλλον γίνεται συντάξιμος υπάλληλος και επιθυμεί να 
καταβάλει εισφορές για οποιαδήποτε χρονική περίοδο 
συμπληρωμένων μηνών τέτοιας προηγούμενης υπηρεσίας, μπορεί, 
μέσα σε τόση χρονική περίοδο όση το Συμβούλιο ήθελε επιτρέψει, να 
ασκήσει ανέκκλητα δικαίωμα εκλογής όπως καταβάλει τις 
καθορισμένες εισφορές για την υπηρεσία αυτή: 

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, οι καθορισμένες εισφορές 
καταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο και κατά τον ίδιο χρόνο όπως 
προνοείται στην παράγραφο (3) και η σύνταξη για την προηγούμενη 
αυτή υπηρεσία υπολογίζεται με βάση το ποσοστό που καθορίζεται 
στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 44 και 
η εκλογή αυτή γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως η εκλογή σύμφωνα με 
την παράγραφο (2). 

Επιστροφή 8.-{1) Εάν-
εισφορών. 

(α) Εισφορέας, ο οποίος κατέβαλε περοδικές εισφορές, 
πεθάνει ή παύσει να είναι υπάλληλος και δεν είχε 
νυμφευθεί σ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του για την 
οποία καταβλήθηκαν εισφορές, ή 

(β) εισφορέας, ο οποίος κατέβαλε περιοδικές εισφορές 
πεθάνει ή παύσει να είναι υπάλληλος κάτω από τέτοιες 
συνθήκες ώστε να μη δικαιούται χορήγηση σύνταξης 

Μέρος III. δυνάμει του Μέρους ίίί των παρόντων Κανονισμών, 

τότε το σύνολο των περιοδικών εισφορών του και κάθε αρχική 
εισφορά την οποία κατέβαλε επιστρέφονται στον ίδιο ή, ανάλογα με 
την περίπτωση, στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο του. 

(2) Εάν ο/η σύζυγος εισφορέα, ο οποίος κατέβαλε περιοδικές 
εισφορές, πεθάνει ενώ αυτός/αυτή βρίσκεται στη ζωή ή ο γάμος τους 
διαλυθεί με διαζύγιο και ο/ή εισφορέας χωρίς να συνάψει άλλο γάμο, 
πεθάνει στη διάρκεια της υπηρεσίας ή αφυπηρετήσε!, οι περιοδικές 
εισφορές που αυτός κατέβαλε από το θάνατο του/της συζύγου του ή 
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Εφαρμογή του 
Μέρους IV 
των άλλων 
Κανονισμών 
κα! σε γυναίκες 
συνταξιούχους. 

Ειδικές διατάξεις 
σε σχέση με την 
εφαρμογή των 
άρθρων 5 και 
93 του περί 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

το διαζύγιο και κάθε αρχική εισφορά που καταβλήθηκε, επιστρέφονται 
σ' αυτόν/αυτή ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο νόμιμο προσωπικό 
αντιπρόσωπο αυτού/αυτής: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που μετά το θάνατο εισφορέα 
υπάρχουν δικαιούχα τέκνα, η περίοδος για την οποία επιστρέφονται 
οι εισφορές σύμφωνα με το παρόν εδάφιο εξακολουθεί να θεωρείται 
ως υπηρεσία με εισφορές για σκοπούς υπολογισμού της σύνταξης 
τέκνων. 

(3) Όταν οποιεσδήποτε εισφορές πρέπει να επιστραφούν με 
βάση τον παρόντα Κανονισμό, αυτές επιστρέφονται με απλό τόκο 
προς τόσο επιτόκιο όσο το Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε καθορίσει. 

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2) το Μέρος IV 
καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι Κανονισμοί, οι οποίοι προβλέπουν για 
συντάξεις οικογενειών εφαρμόζονται και σε γυναίκες υπαλλήλους του 
Συμβουλίου και σε γυναίκες συνταξιούχες και οποιαδήποτε αναφορά 
στις λέξεις "υπάλληλος", "συνταξιούχος", "αποθανών", "χήρα", "η 
σύζυγος", "εισφορέας" ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει "γυναίκα 
υπάλληλο", "γυναίκα συνταξιούχο", "αποθανούσα", "χήρο", "τον 
σύζυγο", "γυναίκα εισφορέα" και οποιαδήποτε αναφορά σε τέκνα 
ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει και τα τέκνα γυναίκας υπαλλήλου ή 
γυναίκας συνταξιούχου. 

(2) Οι δυνάμει του Κανονισμού 6 καταβλητέες περιοδικές εισφορές 
είναι ίσες προς 0.75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών των 
γυναικών εισφορέων μέχρι ποσό ίσο προς τις ασφαλιστέες αποδοχές 
τους και προς 1.75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών πέραν των 
ασφαλιστέων αποδοχών τους και οι δυνάμει του Κανονισμού 7 
καταβλητέες εισφορές για προηγούμενη υπηρεσία αφορούν υπηρεσία 
πριν την 1.1.1990 και είναι ίσες προς 1.75% των εκάστοτε 
συντάξιμων απολαβών αυτών μέχρι την 5η Οκτωβρίου 1980, ενώ 
μετά την 5η Οκτωβρίου 1980 είναι ίσες προς το 0.75% των εκάστοτε 
συντάξιμων απολαβών αυτών μέχρι ποσού ίσου ττρος τις 
ασφαλιστέες αποδοχές αυτών και προς 1.75% των εκάστοτε 
συντάξιμων απολαβών πέραν των ασφαλιστέων αποδοχών τους: 

Νοείται ότι, το ύψος των εκάστοτε ασφαλιστέων αποδοχών 
καθορίζεται με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

10.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων 
Κανονισμών υπάλληλος ο οποίος πριν από την αφυπηρετηση του 
συμπληρώνει συντάξιμη υπηρεσία όχι λιγότερη από τετρακόσιους 
(400) μήνες παύει, από την ημερομηνία που συμπληρώνει την εν 
λόγω υπηρεσία, να θεωρείται ότι υπάγεται σε επαγγελματικό σχέδιο 
συντάξεων και οι διατάξεις του εδαφίου (2) ίου άρθρου 5 ,<αι του 
εδαφίου (3) του άρθρου 93 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, 
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Νόμων 
σε ορισμένους 
υπαλλήλους και 
συνταξιούχους. 

Απαλλαγή 
από το Φόρο 
Εισοδήματος. 

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

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, παύουν να 
εφαρμόζονται στην περίπτωση του από την πρώτη του μήνα ο οποίος 
ακολουθεί την ημερομηνία αυτή. 

(2) Υπάλληλος ο οποίος συμπλήρωσε συντάξιμη υπηρεσία 
τετρακόσιων (400) τουλάχιστον μηνών θεωρείται ότι από της 
ημερομηνίας συμπλήρωσης της εν λόγω συντάξιμης υπηρεσίας δεν 
υπαγόταν σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων και οι διατάξεις του 
εδαφίου (1) του άρθρου 5 και οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 
93 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, θεωρούνται ότι έπαυσαν να 
εφαρμόζονται στην περίπτωση του, από την πρώτη του μήνα που 
ακολουθεί την ημερομηνία αυτή. 

(3) Στις περιπτώσεις υπαλλήλων και συνταξιούχων στους 
οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) του 
παρόντος Κανονισμού δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του 
εδαφίου (3) του άρθρου 93 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αναφορικά με 
οποιαδήποτε συντάξιμη υπηρεσία κατά την οποία θεωρούνται ότι δεν 
υπάγονται σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων. 

11. Οποιοδήποτε φιλοδώρημα ή εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται 
δυνάμει των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών απαλλάσσεται 
από την επιβολή φόρου εισοδήματος. 

12. Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, οι 
Κανονισμοί 6 έως 8 και 41 έως 47 εφαρμόζονται-

(α) Σε κάθε άρρενα υπάλληλο του Συμβουλίου, ο οποίος κατά 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων 
Κανονισμών ήταν συντάξιμος υπάλληλος: 

Νοείται ότι, κάθε τέτοιος υπάλληλος μπορεί, μέσα 
σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
των παρόντων Κανονισμών, να ασκήσει ανέκκλητα, με 
έγγραφο απευθυνόμενο προς το Συμβούλιο δικαίωμα 
εκλογής να μην υπαχθεί στις διατάξεις των Κανονισμών 6, 7, 
8, 41,42,43, 44, 45, 46 και 47-

(β) σε κάθε άρρενα υπάλληλο του Συμβουλίου (είτε κατά την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών 
είτε μετά απ' αυτή) ο οποίος γίνεται συντάξιμος μετά την 
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ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 

Εξουσία για 
παράταση 
χρόνου. 

Ασκηση 
εξουσιών 
του Συμβουλίου. 

Βεβαίωση ζωής 
και αποδεικτικά 
στοιχεία. 

Ηλικία 
υποχρεωτικής 
αφυπηρέτησης. 

13. Οπου καθορίζεται οποιαδήποτε περίοδος ή ημερομηνία στους 
παρόντες Κανονισμούς, το Συμβούλιο μπορεί, μετά από γραπτή 
αίτηση προς αυτόν, ανεξάρτητα εάν η περίοδος αυτή έχει εκπνεύσει ή 
εάν η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει, να παρατείνει την περίοδο αυτή 
ή να ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία υποβολής αίτησης ή άσκησης 
του δικαιώματος εκλογής. 

14. Οτιδήποτε απαιτείται ή παρέχεται εξουσία από τους παρόντες 
Κανονισμούς ή σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς να γίνει, 
από ή προς το Συμβούλιο, μπορεί να γίνει από τον Πρόεδρο ή 
οποιαδήποτε επιτροπή από μέλη του Συμβουλίου, εξουσιοδοτημένα 
γι' αυτό από το Συμβούλιο. 

15. Κάθε συνταξιούχος, χήρα ή τέκνο, μετά την απόκτηση 
δικαιώματος παροχής ετήσιας σύνταξης, παρουσιάζει από καιρό σε 
καιρό απόδειξη ότι βρίσκεται στη ζωή: 

Νοείται ότι, για σκοπούς καταβολής σύνταξης χήρας και τέκνων 
ή χήρας ή τέκνων πρέπει να προσκομίζονται τέτοια αποδεικτικά 
στοιχεία ή πιστοποιητικά, όπως το Συμβούλιο θα καθορίζει και σε 
περίπτωση παράλειψης προς συμμόρφωση, το Συμβούλιο μπορεί να 
αναστείλει οποιαδήποτε περαιτέρω πληρωμή, εάν το θεωρεί πρέπον. 

16.-(1)Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης όλων των υπαλλήλων 
είναι η ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών. 

Υπολογισμός 
συντάξιμης 
υπηρεσίας. 

(2) Το Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει από υπάλληλο, εάν τούτο 
είναι επιθυμητό προς το συμφέρον του Συμβουλίου να επιτρέψει σε 
αυτόν να αφυπηρετήσει με τη συμπλήρωση ηλικίας κατά (5) έτη 
μικρότερης της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ή σε 
οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο. 

17.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, ως 
υπηρεσία για τη χορήγηση σύνταξης ή φιλοδωρήματος, ανάλογα με 
την περίπτωση, θεωρείται η υπηρεσία μεταξύ της ημερομηνίας κατά 
την οποία ο υπάλληλος άρχισε να παίρνει μισθό από το Συμβούλιο 
και της ημερομηνίας αφυπηρέτησης του, και των δύο ημερομηνιών 
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να αφαιρείται οποιαδήποτε περίοδος 
κατά την οποία αυτός βρισκόταν σε άδεια. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (1), σε 
περίπτωση θανάτου υπαλλήλου που βρισκόταν στην υπηρεσία του 
Συμβουλίου, οποιαδήποτε περίοδος κανονικής άδειας την οποία 
αυτός εδικαιουτο κατά την ημερομηνία του θανάτου του, θεωρείται ως 
υπηρεσία για σκοπούς δικαιώματος σύνταξης ή φιλοδωρήματος και 
ως συντάξιμη υπηρεσία. 
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(3) Περίοδος απουσίας υπαλλήλου σε άδεια χωρίς απολαβές δεν 
θεωρείται ως συντάξιμη υπηρεσία, εκτός εάν η άδεια αυτή είναι 
εκπαιδευτική άδεια που παραχωρήθηκε από το Συμβούλιο και 
σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς που διέπουν τη 
χορήγηση τέτοιας εκπαιδευτικής άδειας ή είναι άδεια η οποία 
παραχωρήθηκε από το Συμβούλιο για σκοπούς δημόσιας πολιτικής 
με την έγκριση του Υπουργού. 

(4) Για τον υπολογισμό της ολικής συντάξιμης υπηρεσίας 
υπαλλήλου, χρονική περίοδος πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες 
θεωρείται ως συμπληρωμένος μήνας. 

(5) Μόνο υπηρεσία σε συντάξιμη θέση θεωρείται ως συντάξιμη: 

Νοείται ότι-

(α) Όταν περίοδος υπηρεσίας σε μη συντάξιμη θέση 
ακολουθείται, είτε αμέσως είτε μετά αττό διακοπή, από 
υπηρεσία σε συντάξιμη θέση και ο διορισμός του υπαλλήλου 
σε συντάξιμη θέση έχει επικυρωθεί, η περίοδος στη μη 
συντάξιμη θέση θεωρείται και αυτή συντάξιμη-

(β) όταν υπάλληλος που κατέχει συντάξιμη θέση, στην οποία ο 
διορισμός του επικυρώθηκε, αποσπάται σε μη συντάξιμη 
θέση και αφυπηρετεί από μη συντάξιμη θέση, η περίοδος 
της υπηρεσίας του σε μη συντάξιμη θέση θεωρείται 
συντάξιμη και η σύνταξη του υπολογίζεται με βάση τις 
απολαβές του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του· 

(γ) όταν υπάλληλος που κατέχει μη συντάξιμη θέση αφυπηρετεί 
λόγω ορίου ηλικίας ή πεθάνει στην υπηρεσία και έχει 
συμπληρώσει υπηρεσία πέντε (5) ή περισσότερων ετών, 
αυτός λογίζεται ότι κατέχει κατά την ημερομηνία της 
αφυπηρέτησης ή του θανάτου του, συντάξιμη θέση για τους 

Μέρος IV. σκοπούς του Κανονισμού 26 και του Κανονισμού 38 και 
λογίζεται συντάξιμος υπάλληλος για τους σκοπούς του 
Μέρους IV των παρόντων Κανονισμών. 

(6)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, 
υπηρεσία υπαλλήλου στις Ενοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας, η 
οποία διακόπτει την υπηρεσία του, θεωρείται, για τους σκοπούς των 
παρόντων Κανονισμών, ως υπηρεσία και στη διάρκεια της υπηρεσίας 
αυτής, ο υπάλληλος θεωρείται ότι κατέχει τη θέση την οποία κατείχε 
αμέσως πριν από την έναρξη της υπηρεσίας του στις Ενοπλες 
Δυνάμεις της Δημοκρατίας. 

(β) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, "Ενοπλες 
Δυνάμεις" σημαίνει την Εθνική Φρουρά που συστάθηκε δυνάμει του 
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19(ί) του 2011. περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται και περιλαμβάνει κάθε άλλη δύναμη που το Υπουργικό 
Συμβούλιο κηρύσσει ως Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας". 

Αναγνώριση 18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3), εάν 
προηγούμενης υπάλληλος που υπηρέτησε για οποιαδήποτε περίοδο εγκατέλειψε ή 
υπηρεσίας. εγκαταλείψει την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο χωρίς να πάρει 

οποιοδήποτε ωφέλημα δυνάμει των παρόντων Κανονισμών και στη 
συνέχεια επαναδιορίστηκε ή επαναδιοριστεί στην υπηρεσία του 
Συμβουλίου και υπηρετήσει για περίοδο όχι μικρότερη από πέντε (5) 
έτη, αφυπηρετήσει δε τελικά σ' οποιαδήποτε περίπτωση κατά την 
οποία δικαιούται σύνταξη δυνάμει του Κανονισμού 25, η 
προηγούμενη υπηρεσία του λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό 
της σύνταξης του κατά την τελική αφυπηρέτηση του: 

Νοείται ότι, εάν στον υπάλληλο χορηγήθηκε φιλοδώρημα για την 
προηγούμενη υπηρεσία του δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή 
κανονισμού, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται 
μόνο εάν ο υπάλληλος επιλέξει να επιστρέψει το φιλοδώρημα αυτό 
αμέσως μετά τον επαναδιορισμό του ή όπως καθορίζεται στον 
Κανονισμό 13. 

(2) Εάν υπάλληλος που αφυπηρέτησε δυνάμει της παραγράφου 
(β)τ (γ) ή (δ) του Κανονισμού 25, επαναδιορίστηκε ή επαναδιοριστεί 
στην υπηρεσία του Συμβουλίου και υπηρετήσει για περίοδο όχι 
μικρότερη των πέντε (5) ετών, αφυπηρετήσει δε τελικά σ' 
οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία δικαιούται σύνταξη δυνάμει 
του εν λόγω Κανονισμού, η προηγούμενη υπηρεσία του μπορεί να 
ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης του κατά την τελική 
αφυπηρέτηση του εφόσον αυτός ειδοποιήσει γραπτώς το Συμβούλιο 
αμέσως μετά τον επαναδιορισμό του ότι-

(α) Αναλαμβάνει να επιστρέψει αμέσως οποιοδήποτε εφάπαξ 
φιλοδώρημα του χορηγήθηκε κατά την αφυπηρέτηση του 
πριν από τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών υπηρεσίας 
δυνάμει του Κανονισμού 28- ή 

(β) συγκατατίθεται όπως η καταβολή οποιασδήποτε ετήσιας 
σύνταξης που χορηγήθηκε, διακοπεί από την ημερομηνία 
του επαναδιορισμού του και επιστρέψει αμέσως 
οποιοδήποτε εφάπαξ επί της συντάξεως φιλοδώρημα το 
οποίο πληρώθηκε σ' αυτόν και σε τέτοια περίπτωση η 
οποιαδήποτε περίοδος υπηρεσίας που προστέθηκε κατά 
την πρώτη αφυπηρέτηση του δεν λαμβάνεται υπόψη στον 
υπολογισμό της σύνταξης και του φιλοδωρήματος που 
πρέπει να καταβληθούν με την τελική αφυπηρέτηση του: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν 
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ειδοποιήσει για τη συγκατάθεση του όπως προνοείται στην 
πιο πάνω υποπαράγραφο (β), οποιαδήποτε πρόσθετη 
ετήσια σύνταξη του χορηγήθηκε δυνάμει της παραγράφου 
(β) του Κανονισμού 39 ή δυνάμει του Κανονισμού 34, 
αφαιρείται από τη σύνταξη του αμέσως μετά τον 
επαναδιορισμό του: 

Νοείται περαιτέρω ότι, η αφαιρετέα σύνταξη δυνάμει 
της παρούσας επιφύλαξης είναι εκείνη που καταβαλλόταν σ1 

αυτόν κατά την ημερομηνία του επαναδιορισμού του. 

(3) Εάν γυναίκα υπάλληλος που αφυπηρέτησε δυνάμει της 
παραγράφου (2) του Κανονισμού 16 επαναδ ι οριστεί στην υπηρεσία 
του Συμβουλίου και υπηρετήσει για περίοδο όχι μικρότερη των πέντε 
(5) ετών, αφυπηρετήσει σ' οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία 
δικαιούται σύνταξη δυνάμει του Κανονισμού 25, η προηγούμενη 
υπηρεσία της μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της 
σύνταξης της με την τελική αφυπηρέτησή της εφόσον ειδοποιήσει 
γραπτώς το Συμβούλιο αμέσως μετά τον επαναδιορισμό της ότι 
αναλαμβάνει να επιστρέψει οποιοδήποτε φιλοδώρημα της 
χορηγήθηκε δυνάμει του Κανονισμού 29. 

(4) Εάν υπάλληλος που αφυπηρέτησε δυνάμει της παραγράφου 
(ε) του Κανονισμού 25 επαναδιοριστεί στην υπηρεσία του Συμβουλίου 
και υπηρετήσει για περίοδο όχι μικρότερη των πέντε (5) ετών, 
αφυπηρετήσει δε τελικά σ' οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία 
δικαιούται σύνταξη δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού, η προηγούμενη 
υπηρεσία του μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της 
σύνταξης του κατά την τελική αφυπηρέτησή του, εφόσον ειδοποιήσει 
γραπτώς το Συμβούλιο αμέσως μετά τον επαναδιορισμό του ότι 
αναλαμβάνει να επιστρέψει οποιοδήποτε φιλοδώρημα του 
χορηγήθηκε δυνάμει της παραγράφου (3) του Κανονισμού 30 ή ότι 
συγκατατίθεται να διακοπεί από την ημερομηνία του επαναδιορισμού 
του η καταβολή οποιασδήποτε ετήσιας σύνταξης που χορηγήθηκε 
δυνάμει της παραγράφου (5) του ίδιου Κανονισμού και να επιστρέψει 
αμέσως οποιοδήποτε φιλοδώρημα πληρώθηκε σ' αυτόν δυνάμει της 
ίδιας παραγράφου. 

(5) Η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού με βάση τον παρόντα 
Κανονισμό, γίνεται με απλό τόκο, προς τόσο επιτόκιο όσο το 
Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε καθορίσει και το οποίο υπολογίζεται από 
την ημερομηνία κατά την οποία είχε καταβληθεί το ποσό αυτό μέχρι 
την ημερομηνία επιστροφής ολόκληρου του ποσού; 

Νοείται ότι, ο χρόνος και ο τρόπος της επιστροφής καθορίζονται 
από το Συμβούλιο. 

(6) Εάν ο υπάλληλος, στον οποίο αναφέρονται οι παράγραφοι 
(1),(2),(3) ή (4} του παρόντος Κανονισμού, εκτός από την επιφύλαξη 
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Μείωση 
ωφελημάτων. 
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αύξηση 
των συντάξεων. 

Γενική 
αύξηση των 
συντάξεων. 

Μη εκχώρηση 
συντάξεων και 
φιλοδωρημάτων. 

της παραγράφου (2), πεθάνει σε οποιοδήποτε χρόνο μετά τον 
επαναδιορισμό του, η προηγούμενη υπηρεσία του λαμβάνεται υπόψη 
για τον υπολογισμό της σύνταξης χήρας και τέκνων και του εφάπαξ 
φιλοδωρήματος του καταβλητέου στο νόμιμο προσωπικό 
αντιπρόσωπο του, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο όρος των πιο πάνω 
παραγράφων για συμπλήρωση υπηρεσίας πέντε (5) ετών μετά τον 
επαναδιορισμό του. 

19. Τα ωφελήματα που παρέχονται με βάση τους παρόντες 
Κανονισμούς, μειώνονται κατά το ποσό της αντίστοιχης 
συμπληρωματικής παροχής που καταβάλλεται στους δικαιούχους ή 
αναφορικά προς αυτούς δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή .αντικαθίσταται, 
αναφοοικά προς τις ασφαλιστέες αποδοχές πάνω στις οποίες 
καταβ/\ήθηκαν εισφορές από την 6η Οκτωβρίου 1980: 

Νοείται ότι, για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο υιοθετεί και 
εφαρμόζει την τακτική υπολογισμού της εν λόγω μείωσης των 
ωφελημάτων που ακολουθεί εκάστοτε η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας. 

20. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, το 
Συμβούλιο, εφόσον υπάρχει και λειτουργεί σύστημα τιμαριθμικών 
αναπροσαρμογών των μισθών, υιοθετεί και εφαρμόζει σε σχέση με τις 
συντάξεις των συνταξιούχων υπαλλήλων και εξαρτώμενων τους, την 
τακτική τιμαριθμικών αυξήσεων των συντάξεων των συνταξιούχων 
δημοσίων υπαλλήλων και εξαρτωμένων τους προσώπων την οποία 
ακολουθεί εκάστοτε η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, όπως αυτή 
εκτίθεται στον περί Συντάξεων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται και τους Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει του Νόμου αυτού. 

21. Όταν χορηγείται αύξηση σύνταξης στους συνταξιούχους 
δημοσίους υπαλλήλους ή στα εξαρτώμενα τους πρόσωπα λόγω 
αύξησης των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων που βρίσκονται στην 
υπηρεσία και η αύξηση αυτή υιοθετείται και εφαρμόζεται και για τους 
υπαλλήλους του Συμβουλίου που βρίσκονται στην υπηρεσία, το 
Συμβούλιο χορηγεί αύξηση στους συνταξιούχους υπαλλήλους του ή 
τα εξαρτώμενα τους πρόσωπα, με το ίδιο ποσοστό και με τους ίδιους 
όρους όπως και στην περίπτωση των συνταξιούχων δημοσίων 
υπαλλήλων. 

22. Οι συντάξεις, το εφάπαξ ποσό, τα φιλοδωρήματα ή άλλα 
ωφελήματα αφυπηρέτησης που χορηγούνται δυνάμει των παρόντων 
Κανονισμών, δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να μεταβιβασθούν, ούτε 
υπόκεινται σε κατάσχεση, επίσχεση ή κράτηση για οποιοδήποτε 
χρέος ή απαίτηση εκτός για χρέος οφειλόμενο στην Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας ή στο Συμβούλιο ή για ικανοποίηση διατάγματος 
αρμοδίου δικαστηρίου για την πληρωμή περιοδικών πληρωμών για τη 
συντήρηση συζύγου ή πρώην συζύγου ή τέκνου. 
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23. Εάν υπάλληλος στον οποίο χορηγήθηκε σύνταξη ή άλλο 
ωφέλημα αφυπηρέτησης δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, 
καταδικαστεί σε φυλάκιση από αρμόδιο Δικαστήριο για αδίκημα που 
ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, το Συμβούλιο μπορεί να 
διατάξει την άμεση διακοπή της καταβολής της σύνταξης ή του άλλου 
ωφελήματος της αφυπηρέτησης: 

Νοείται ότι, η καταβολή σύνταξης ή άλλου ωφελήματος 
αφυπηρέτησης αποκαθίσταται με αναδρομική ισχύ σε περίπτωση 
χορήγησης χάριτος με οποιοδήποτε τρόπο μετά την καταδίκη: 

Νοείται περαιτέρω ότι, όταν η καταβολή της σύνταξης ή του 
άλλου ωφελήματος αφυπηρέτησης διακοπεί για το λόγο που 
αναφέρθηκε ττιο πάνω, το Συμβούλιο μπορεί να διατάξει την 
πληρωμή ή χρησιμοποίηση ολόκληρου του ποσού της σύνταξης ή 
του άλλου ωφελήματος της αφυπηρέτησης το οποίο θα εδικαιούτο ο 
συνταξιούχος αν δεν είχε καταδικαστεί, ή οποιουδήποτε μέρους του, 
για τη διατροφή και προσωπική συντήρηση ή προς όφελος της 
συζύγου και των τέκνων του, μετά δε τη λήξη της ποινής του και 
αυτού του ίδιου, σε τέτοιες αναλογίες και με τέτοιο τρόπο όπως θα 
κρίνει πρέπον το Συμβούλιο. 

24. Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, το 
Συμβούλιο επιβαρύνει και πληρώνει από το Ταμείο συντάξεις και 
φιλοδωρήματα σε υπαλλήλους που αποχωρούν από την υπηρεσία 
και σε υπαλλήλους που απομακρύνθηκαν από τη θέση τους για 
οποιαδήποτε αιτία, εκτός από την περίπτωση αδικήματος το οποίο 
ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή ανικανότητα στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους: 

Νοείται ότι, το Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του σε ειδικά 
προς τούτο σύγκληθείσα συνεδρίαση και με τη συγκατάθεση του 
Υπουργού, να επιβαρύνει και πληρώνει από το Ταμείο σε υπάλληλο 
που απομακρύνθηκε από τη θέση του για αδίκημα το οποίο ενέχει 
έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή ανικανότητα στην εκτέλεση 
των καθηκόντων του, σύνταξη ή φιλοδώρημα που να μην υπερβαίνει 
το ποσό της σύνταξης ή του φιλοδωρήματος το οποίο θα 
πληρωνόταν στον υπάλληλο αυτό αν δεν απομακρυνόταν από τη 
θέση του για οποιαδήποτε τέτοια αιτία. 

ΜΕΡΟΣ III - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

25. Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, 
σύνταξη και εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα 
αφυπηρέτησης χορηγείται σε υπάλληλο κατά την αφυπηρέτηση του σ' 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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(α) Με τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής 
αφυπηρέτησης ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο ή 
σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο 
δυνάμει των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, 
απαιτήσει από υπάλληλο, ή επιτρέψει σ' αυτόν, να 
αφυπηρετήσει όταν συμπληρώσει την ηλικία των πενήντα 
οκτώ (58) ετών, προκειμένου για υπάλληλο που διορίζεται 
κατά ή μετά από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 
παρόντων Κανονισμών, ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο 
χρόνο, όταν απαιτηθεί απ' αυτόν ή επιτραπεί σ' αυτόν, να 
αφυπηρετήσει, 

(β) με την κατάργηση της θέσης του, 

(γ) με την αναγκαστική αφυπηρέτηση του με σκοπό να 
διευκολυνθεί η βελτίωση της οργάνωσης της υπηρεσίας 
στην οποία ανήκει, με την οποία δυνατόν να επιτευχθεί 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της ή εξοικονόμηση μέσων, 

(δ) εάν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί, με βάση έκθεση του 
Ιατρικού Συμβουλίου, ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί να 
εκτελεί τα καθήκοντα του λόγω πνευματικής ή σωματικής 
ανικανότητας και ότι η ανικανότητα αυτή πιθανόν να είναι 
μόνιμη, 

(ε) όταν για λόγους δημοσίου συμφέροντος η 
αφυπηρέτηση του υπαλλήλου γίνεται για να διοριστεί σε 
Οργανισμό ή τη δημόσια υπηρεσία, όπως προνοείται στον 
Κανονισμό 30, 

(στ) όταν για λόγους δημόσιου συμφέροντος η αφυπηρέτηση, 
του υπαλλήλου καθίσταται αναγκαία για να αναλάβει 
δημόσιο λειτούργημα ασυμβίβαστο με το αξίωμα ή τη θέση 
που . κατέχει στη υπηρεσία, όπως προνοείται στον 
Κανονισμό 32, 

(ζ) σε περίπτωση οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης, 
όπως προνοείται στον Κανονισμό 33, 

(η) στην περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του 
υπαλλήλου για εξειδικευμένους λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, 

(θ) σε περίπτωση αφυπηρέτησης υπαλλήλου λόγω αναίτιας 
υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας του, 

(ι) σε περίπτωση επιβολής από το αρμόδιο πειθαρχικό 
όργανο, της πειθαρχικής ποινής της αναγκαστικής 
αφυπηρέτησης: 
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Νοείται ότι, χορηγείται φιλοδώρημα σε γυναίκα υπάλληλο 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, στην οποία 
παραχωρήθηκε από το Συμβούλιο έγκριση για να αφυπηρετήσει λόγω 
γάμου ή επικείμενου γάμου ή τεκνογονίας της ή λόγω υιοθέτησης απ' 
αυτή τέκνου ηλικίας όχι μεγαλύτερης των δώδεκα (12) ετών 
ανεξάρτητα από το ότι αυτή δε δικαιούται σε βάση του παρόντα 
Κανονισμού σύνταξη, φιλοδώρημα ή άλλο επίδομα. 

Τρόπος 26.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών σε 
υπολογισμού υπάλληλο, ο οποίος έχει συμπληρώσει υπηρεσία πέντε (5) ή 
σύνταξης περισσότερα έτη καταβάλλεται, κατά την αφυπηρέτησή του σε 
και εφάτταξ οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 
ποσού. 25, ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστσύ (1/800) 

των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της 
αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης 
υπηρεσίας του και εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη 
πολλοπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και διαιρούμενου του 
προκύπτοντος ποσού διά τρία (3): 

Νοείται ότι, σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή παραίτησης 
υπαλλήλου την προηγούμενη της ημερομηνίας παροχής αύξησης του 
τιμαριθμικού επιδόματος πάνω στο βασικό μισθό, οι συντάξιμες 
απολαβές του λογίζονται ότι αυξάνονται ανάλογα λαμβανομένης 
υπόψη της τιμαριθμικής αυτής αύξησης. 

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθός του υπαλλήλου 
βρίσκεται σε κλίμακα και ο υπάλληλος έχει κερδίσει μέρος της 
επόμενης ετήσιας προσαύξησης της κλίμακας του μέχρι την 
ημερομηνία αφυπηρέτησης ή παραίτησης του, οι συντάξιμες 
απολαβές του θεωρούνται αυξημένες κατά τόσα δωδέκατα του 
ποσού της προσαύξησης αυτής όσοι είναι οι μήνες κατά τους οποίους 
υπηρέτησε μετά τη χορήγηση της τελευταίας προσαύξησης του. 

(3) Εάν ο υπάλληλος στον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (1) 
ασθενήσει σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη συμπλήρωση της 
ηλικίας των πενήντα οκτώ (58) ετών, προκειμένου για υπάλληλο που 
διορίζεται κατά ή μετά από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 
παρόντων Κανονισμών, το Συμβούλιο εάν ικανοποιηθεί από ιατρική 
έκθεση Ιατρικού Συμβουλίου ότι αυτός υποφέρει από σωματική ή 
πνευματική αναπηρία, η οποία είναι κατά πάσα πιθανότητα μόνιμη 
και τέτοιας φύσης ώστε αυτός να μην μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε 
επάγγελμα μπορεί να επιτρέψει την καταβολή ο' αυτόν της σύνταξης 
αμέσως: 

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, σ Κανονισμός 34 δεν 
εφαρμόζεται και η σύνταξη που καταβάλλεται σ' αυτόν με τέτοιο 
τρόπο, αυξάνεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό κατά το οποίο τυχόν θα 
αυξηθούν οι συντάξεις των υπαλλήλων του Συμβουλίου μεταξύ της 
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ημερομηνίας αφηυπηρετήσεώς του από την υπηρεσία του 
Συμβουλίου και της ημερομηνίας καταβολής της συντάξεως, δυνάμει 
των Κανονισμών 20 και 21. 

(4) Εάν ο υπάλληλος στον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (1) 
αποβιώσει σ' οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη συμπλήρωση της 
ηλικίας των πενήντα οκτώ (58) ετών, προκειμένου για υπάλληλο που 
διορίζεται κατά ή μετά από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 
παρόντων Κανονισμών, καταβάλλεται στη χήρα και τα τέκνα του εάν 
υπάρχουν, που δικαιούνται σύνταξη, σύνταξη χήρας και τέκνων, 

Μέρος IV. σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους IV των παρόντων Κανονισμών: 

Νοείται ότι, η σύνταξη που καταβάλλεται στη χήρα και τα τέκνα 
του υπαλλήλου κατά τον τρόπο αυτό αυξάνεται κατά οποιοδήποτε 
ποσοστό κατά το οποίο τυχόν θα αυξηθούν οι συντάξεις των 
υπαλλήλων του Συμβουλίου μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησης 
του υπαλλήλου από το Συμβούλιο και την ημερομηνία του θανάτου 
του, δυνάμει των Κανονισμών 20 και 21. 

(5) Εάν ο υπάλληλος στον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (1), 
πεθάνει σ' οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας 
των πενήντα οκτώ (58) ετών, προκειμένου για υπάλληλο που 
διορίζεται κατά ή μετά από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 
παρόντων Κανονισμών, χορηγείται εφάπαξ πάνω στη σύνταξη 
φιλοδώρημα το οποίο θα εδικαιούτο κατά την πρόωρη αφυπηρέτησή 
του: 

Νοείται ότι, το εν λόγω φιλοδώρημα αυξάνεται κατά 
οποιοδήποτε ποσοστό κατά το οποίο τυχόν θα αυξηθούν οι συντάξεις 
των υπαλλήλων του Συμβουλίου μεταξύ της ημερομηνίας 
αφυπηρέτησης του υπαλλήλου από το Συμβούλιο και της 
ημερομηνίας του θανάτου του, δυνάμει των Κανονισμών 20 και 21. 

(6) (α) Εάν ο υπάλληλος στον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 
(1) επαναδιορισθεί στο Συμβούλιο πριν από την καταβολή 
οποιασδήποτε σύνταξης και αφυπηρετήσει τελικά σε οποιαδήποτε 
περίπτωση κατά την οποία δικαιούται σύνταξη δυνάμει του 
Κανονισμού 25, η προηγούμενη υπηρεσία του, εάν αυτός επιθυμεί, 
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης του κατά την 
τελική αφυπηρέτησή του, νοουμένου ότι η περίοδος της υπηρεσίας 
του η αμέσως προηγουμένως από την τελική αφυπηρέτησή του δεν 
είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών και ότι αυτός αμέσως μετά τον 
επαναδιορισμό του επέλεξε να επιστρέψει οποιοδήποτε φιλοδώρημα 
του χορηγήθηκε δυνάμει της παραγράφου (1) αυτού του Κανονισμού: 

Νοείται ότι, εάν ο υπάλληλος ο οποίος επέλεξε να επιστρέψει το 
φιλοδώρημα αποβιώσει κατά οποιοδήποτε χρόνο μετά τον 
επαναδιορισμό του, η προηγούμενη υπηρεσία του λαμβάνεται υπόψη 
για τον λογαριασμό της σύνταξης χήρσς και τέκνων και του εφάπαξ 
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φιλοδωρήματος που είναι καταβλητέο στο νόμιμο προσωπικό του 
αντιπρόσωπο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο όρος της παρούσας 
παραγράφου για συμπλήρωση υπηρεσίας πέντε (5) ετών. 

(β) Η επιστροφή φιλοδωρήματος δυνάμει της παρούσας 
παραγράφου, γίνεται με απλό τόκο προς τόσο επιτόκιο όσο το 
Συμβούλιο εκάστοτε καθορίζει, ο οποίος υπολογίζεται από την 
ημερομηνία κατά την οποία αυτό είχε καταβληθεί μέχρι την 
ημερομηνία της επιστροφής ολόκληρου του ποσού: 

Νοείται ότι, ο χρόνος και ο τρόπος της επιστροφής καθορίζονται 
από το Συμβούλιο. 

(7) Εάν ο υπάλληλος στον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (1) 
επαναδιορισθεί ή επαναπροσληφθεί σ' οποιαδήποτε υπηρεσία του 
Συμβουλίου μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα οκτώ (58) 
ετών, προκειμένου για υπάλληλο που διορίζεται κατά ή μετά από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, καμιά 
σύνταξη δεν θα είναι πληρωτέα στη διάρκεια του επαναδιορισμού του: 

Νοείται ότι, η καταβολή της σύνταξης επαναρχίζει μετά την 
τελική αφυπηρέτησή του, στο ύψος στο οποίο αυτή θα βρισκόταν εάν 
δεν είχε διακοπεί η υπηρεσία του στο Συμβούλιο: 

Νοείται περαιτέρω ότι, το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε 
υπάλληλο κατά την αφυπηρέτησή του 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 27. Σύνταξη που καταβάλλεται σε υπάλληλο δυνάμει του παρόντος 
ποσοστό Μέρους κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησης του δεν μπορεί να 
σύνταξης. υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών 

του. 

Φιλοδώρημα 28. Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες γίνεται ειδική πρόνοια 
πριν από την στους παρόντες Κανονισμούς σε κάθε υπάλληλο που αφυπηρετεί σε 
συμπλήρωση οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 
πεντάχρονης 25 προτού συμπληρώσει υπηρεσία πέντε (5) ετών, καταβάλλεται 
υπηρεσίας. φιλοδώρημα ίσο με το ένα δέκατο (1/10) των μηνιαίων συντάξιμων 

απολαβών του κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης του για κάθε 
συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας. 

Φιλοδώρημα 29. Εάν σε γυναίκα υπάλληλο, της οποίας ο διορισμός σε 
γάμου συντάξιμη θέση έχει επικυρωθεί και η οποία έχει συμπληρώσει 
τεκνογονίας. συντάξιμη υπηρεσία όχι μικρότερη των τριών (3) ετών, επιτραπεί να 

αφυπηρετήσει λόγω γάμου ή επικείμενου γάμου ή τεκνογονίας ή 
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υιοθέτησης τέκνου ηλικίας όχι μεγαλύτερης των δώδεκα (12) ετών και 
αυτή δεν δικαιούται σύνταξη ή φιλοδώρημα δυνάμει των παρόντων 
Κανονισμών, χορηγείται σ1 αυτή φιλοδώρημα που δεν υπερβαίνει το 
ένα δωδέκατο (1/12) των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών της κατά 
την ημερομηνία αφυπηρέτησης για κάθε συμπληρωμένο μήνα 
υπηρεσίας, εάν προσκομίσει μέσα σε έξι (6) μήνες από την 
αφυπηρέτηση της ή μέσα σε τέτοια μεγαλύτερη προθεσμία όση το 
Συμβούλιο ήθελε επιτρέψει σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση, 
ικανοποιητικό αποδεικτικό του γάμου ή της τεκνογονίας της, ή της 
υιοθέτησης τέκνου απ' αυτή. 

Αφυπηρέτηση 30.-(1}Εάν σε υπάλληλο που κατέχει συντάξιμη θέση επιτραπεί 
λόγω διορισμού να αφυπηρετήσει λόγω επικείμενου διορισμού του στη δημόσια 
σε Οργανισμό υπηρεσία ή σε Οργανισμό μετά την έναρξη της ισχύος των παρόντων 
ή στη δημοσία Κανονισμών το Συμβούλιο καταβάλλει στην Κυβέρνηση της 
υπηρεσία. Δημοκρατίας ή στον Οργανισμό, κατά την αποχώρηση του από το 

Συμβούλιο εφάπαξ ττοσό ίσο με το ένα δωδέκατο των μηνιαίων 
συντάξιμων απολαβών του κατά την ημέρα της αφυπηρέτησης του 
για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας και ποσό ίσο με 
το διπλάσιο του ποσού των εισφορών που κατέβαλε ο υπάλληλος για 
την μεταβίβαση της σύνταξης στη χήρα και τα τέκνα του, μαζί με τόκο 
προς τέτοιο επιτόκιο όσο καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός 
Οικονομικών με βάση τον περί Συντάξεων Νόμο, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται: 

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, η υπηρεσία του στο Συμβούλιο 
λαμβάνεται υπόψη από τη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό για 
τον καθορισμό του μήκους της υπηρεσίας που του δίδει δικαίωμα σε 
ωφελήματα και για τον υπολογισμό των ωφελημάτων αφυπηρέτησης 
που θα δικαιούται να λάβει από τη δημόσια υπηρεσία ή τον 
Οργανισμό με βάση το σχέδιο ωφελημάτων αφυπηρέτησης που 
λειτουργεί στη δημόσια υπηρεσία ή στον οργανισμό. 

(2} Εάν ο υπάλληλος στον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (1) 
δικαιούται κατά την αφυπηρέτηση του από τη δημόσια υπηρεσία ή τον 
Οργανισμό σε ετήσια σύνταξη, αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ένα 
δεύτερο των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημέρα της 
αφυπηρέτησης του από τη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό. 

(3) Εάν κατά την αφυπηρέτηση του ο υπάλληλος έχει 
συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία μικρότερη των πέντε (5) ετών 
αλλά όχι μικρότερη των τριών (3) ετών, αυτός, ανεξάρτητα από τις 
διατάξεις του Κανονισμού 28, παίρνει αμέσως μετά την αφυπηρέτηση 
του φιλοδώρημα που δεν υπερβαίνει το ένα δωδέκατο (1/12) των 
μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της 
αφυπηρέτησης του για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας. 

(4) Εάν ο υπάλληλος στον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (1) 
ασθενήσει ενώ βρίσκεται στη δημόσια υπηρεσία ή στην υπηρεσία του 
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Οργανισμού, το Συμβούλιο, εάν ικανοποιηθεί από ιατρική απόδειξη ή 
έκθεση Ιατρικού Συμβουλίου ότι αυτός, λόγω πνευματικής ή 
σωματικής ανικανότητας δεν μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα του στη 
θέση του στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό και ότι η 
ανικανότητα αυτή κατά πάσαν πιθανότητα θα είναι μόνιμη, μπορεί να 
επιτρέψει την άμεση καταβολή σ' αυτόν της σύνταξης; 

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση οι πρόνοιες του Κανονισμού 33 
δεν θα εφαρμόζονται. Η σύνταξη που καταβάλλεται σ' αυτόν με 
τέτοιο τρόττο αυξάνεται καθ' οιονδήποτε ποσοστό κατά το οποίο 
τυχόν θα αυξηθούν οι συντάξεις των υπαλλήλων του Συμβουλίου 
μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησης του και της ημερομηνίας 
καταβολής της σύνταξης. 

(5) Εάν ο υπάλληλος στον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος (1) 
πεθάνει σ' οιοδήποτε χρόνο ενώ βρίσκεται στη δημόσια υπηρεσία ή 
την υπηρεσία του Οργανισμού, καταβάλλεται στη χήρα και τα τέκνα 
του που δικαιούνται σύνταξη, εάν υπάρχουν, σύνταξη χήρας και 

Μέρος IV. τέκνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους IV χωρίς να 
εφαρμόζεται η πρώτη επιφύλαξη της παραγράφου (1) του 
Κανονισμού 44: 

Νοείται ότι, η χορηγητέα στη χήρα και τα τέκνα του υπαλλήλου 
σύνταξη αυξάνεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό κατά το οποίο τυχόν 
αυξάνονται οι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρετήσεως του 
από το Συμβούλιο και της ημερομηνίας του θανάτου του, δυνάμει των 
Κανονισμών 20 και 21. 

(6) Εάν ο υπάλληλος πεθάνει σ' οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη 
συμπλήρωση της ηλικίας αφυπηρέτησης του από τη δημόσια 
υπηρεσία ή τον Οργανισμό και ενώ βρίσκεται στη δημόσια υπηρεσία 
ή στην υπηρεσία του Οργανισμού, χορηγείται εφάπαξ φιλοδώρημα 
στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο του ίσο με το εφάπαξ επί της 
συντάξεως φιλοδώρημα το οποίο θα εδικαιούτο κατά την 
αφυπηρέτηση του από το Συμβούλιο: 

Νοείται ότι, το εν λόγω φιλοδώρημα αυξάνεται κατ' οποιοδήποτε 
ποσοστό κατά το οποίο τυχόν θα αυξηθούν οι συντάξεις μεταξύ της 
ημερομηνίας αφυπηρετήσεως του από το Συμβούλιο και της 
ημερομηνίας του θανάτου του, δυνάμει των Κανονισμών 20 και 21. 

(7) Εάν σε γυναίκα υπάλληλο στην οποία εφαρμόζεται η 
παράγραφος (1), επιτραπεί από τη δημόσια υπηρεσία ή τον 
Οργανισμό όπου διορίστηκε να αφυπηρετήσει λόγω γάμου ή 
επικείμενου γάμου ή τεκνογονίας της ή λόγω υιοθεσίας απ' αυτήν 
τέκνου ηλικίας όχι μεγαλύτερης των δώδεκα χρόνων, μπορεί να 
χορηγηθεί σ' αυτή φιλοδώρημα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού 29: 
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Ωφελήματα 
υπαλλήλων 
με υπηρεσία 
στη δημόσια 
υπηρεσία 
ή σε Οργανισμό. 

Αφυπηρέτηση 
για ανάληψη 
δημόσιου 
λειτουργήματος. 

Νοείται ότι, το εν λόγω φιλοδώρημα υπολογίζεται με βάση τις 
συντάξιμες απολαβές της κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης της 
από το Συμβούλιο και αυξάνεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό κατά το 
οποίο τυχόν θα αυξηθούν οι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας 
αφυπηρετήσεως της και της ημερομηνίας καταβολής του 
φιλοδωρήματος, δυνάμει των Κανονισμών 20 και 21. 

31.-(1)Εάν ο υπάλληλος ο οποίος διορίστηκε ή ήθελε διοριστεί στο 
Συμβούλιο πριν ή μετά την έναρξη της ισχύος των παρόντων 
Κανονισμών είχε ή έχει προϋπηρεσία στη δημόσια υπηρεσία ή σε 
Οργανισμό, η προϋπηρεσία αυτή λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία 
για τον καθορισμό της διάρκειας υπηρεσίας που του δίδει δικαίωμα σε 
ωφελήματα και για τον υπολογισμό των ωφελημάτων αφυπηρέτησης 
που θα δικαιούται να λάβει από το Συμβούλιο με βάση τις διατάξεις 
των παρόντων Κανονισμών είτε ο διορισμός του στο Συμβούλιο έγινε 
ή ήθελε να γίνει αμέσως είτε μετά από διακοπή. 

(2) Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή ο Οργανισμός καταβάλλει 
στο Συμβούλιο κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου από τη δημόσια 
υπηρεσία ή τον Οργανισμό ή μετά την έναρξη της ισχύος των 
παρόντων Κανονισμών εφάπαξ ποσό ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) 
των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του για κάθε συμπληρωμένο 
μήνα συντάξιμης υπηρεσίας στη δημόσια υπηρεσία ή στον 
Οργανισμό, καθώς και το διπλάσιο τυχόν εισφορών που κατέβαλε ο 
υπάλληλος για τη μεταβίβαση της σύνταξης στη χήρα και τα τέκνα του 
μαζί με τόκο πάνω σε όλα τα ποσά από την ημέρα της αποχώρησης 
μέχρι την ημέρα καταβολής, προς τέτοιο επιτόκιο όσο καθορίζει 
εκάστοτε ο Υπουργός Οικονομικών με βάση τις σχετικές διατάξεις 
του περί Συντάξεων Νόμου. 

(3) Εάν στον υπάλληλο καταβλήθηκε από την Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας ή από τον Οργανισμό οποιοδήποτε ωφέλημα υπό 
μορφή φιλοδωρήματος ή εισφορών εργοδότη σε Ταμείο Προνοίας, οι 
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται μόνον αν ο 
υπάλληλος εκλέξει να καταβάλει στο Συμβούλιο το ωφέλημα αυτό με 
τόκο όπως αναφέρεται στην παράγραφο (2) παραπάνω, οπότε η 
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή ο Οργανισμός δεν υποχρεούται στην 
καταβολή του εφάπαξ ποσού που αναφέρεται στην προηγούμενη 
παράγραφο. 

32.-(1}Οταν υπάλληλος του Συμβουλίου αφυπηρετεί προς ανάληψη 
δημόσιου λειτουργήματος που είναι ασυμβίβαστο με το αξίωμα ή τη 
θέση την οποία κατέχει στην υπηρεσία του Συμβουλίου αυτός σε κάθε 
περίπτωση παίρνει για την υπηρεσία του στο Συμβούλιο-

(α) Σύνταξη δυνάμει του Κανονισμού 26, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη ο όρος για συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας και 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Κανονισμού 
28. 



2198 

(β) τόση πρόσθετη σύνταξη όση το Συμβούλιο κρίνει δίκαιη και 
πρέπουσα: 

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 σύνταξη που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) 
της παραγράφου (1)-

(α) Μαζί με τη σύνταξη που χορηγείται σ' αυτόν δυνάμει της 
υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του παρόντος 
Κανονισμού ή οποιουδήποτε άλλου Κανονισμού του 
παρόντος Μέρους δεν θα υπερβαίνει-

(ί) Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος δεν έχει 
συμπληρώσει δεκαετή (10) υπηρεσία, τη σύνταξη 
την οποία αυτός θα δικαιούτο να πάρει αν 
υπηρετούσε στο Συμβούλιο για τόση επιπλέον 
περίοδο όσο υπηρέτησε πριν την ανάληψη του 
δημοσίου λειτουργήματος ή αν αφυπηρετούσε απ' 
αυτό λόγω ορίου ηλικίας, αναλόγως του ποια από 
τις δύο αυτές συντάξεις θα ήταν η μικρότερη' 

(ϋ) σε περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος έχει 
συμπληρώσει δεκαετή (10) υπηρεσία, τη σύνταξη 
που αυτός θα δικαιούτο να πάρει αν υπηρετούσε 
στο Συμβούλιο για περίοδο δέκα επιπλέον ετών ή 
αν αφυπηρετούσε από αυτό, λόγω ορίου ηλικίας, 
αναλόγως του ποια από τις δύο αυτές συντάξεις θα 
ήταν η μικρότερη-

(β) θα αυξάνεται με οποιοδήποτε ποσοστό που θα αυξηθούν 
οι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησης του 
και της ημερομηνίας καταβολής της επιπρόσθετης 
σύνταξης δυνάμει των Κανονισμών 20 και 21. 

Οικειοθελής 33.-{1)(α) Όταν υπάλληλος που κατέχει συντάξιμη θέση και 
πρόωρη συμπλήρωσε υπηρεσία, πέντε (5) ή περισσότερων ετών και ηλικία όχι 
αφυπηρέτηση. μικρότερη των σαράντα οκτώ (48) ετών, προκειμένου για υπάλληλο 

που διορίζεται κατά ή μετά από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
των παρόντων Κανονισμών, υποβάλλει 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 οκτώ (58) ετών, προκειμένου για υπάλληλο που 
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Αύξηση 
σύνταξης σε 
περίπτωση 
αφυπηρέτησης 
λόγω ασθενείας. 

διορίζεται κατά ή μετά από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 
παρόντων Κανονισμών: 

Νοείται ότι, η σύνταξη και το εφάπαξ ποσό θα υπολογίζονται 
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) Οταν υπάλληλος που κατέχει συντάξιμη θέση αλλά δεν 
ικανοποιεί τους άλλους όρους της υποπαραγράφου (α) της παρούσας 
παραγράφου έχει όμως συντάξιμη υπηρεσία όχι μικρότερη των τριών 
(3) ετών, παραιτείται από τη θέση με άδεια του Συμβουλίου, αυτός 
παίρνει αμέσως μετά την παραίτηση του φιλοδώρημα ίσο με το ένα 
δωδέκατο των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του κατά την 
ημερομηνία παραίτησης για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας. 

(2) Σε περίπτωση άρνησης του Συμβουλίου να επιτρέψει την 
πρόωρη αφυπηρέτηση σύμφωνα . με τις διατάξεις της 
υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) ή σε περίπτωση άρνησης 
του Συμβουλίου να αποδεχθεί την παραίτηση υπαλλήλου σύμφωνα 
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1), η 
άρνηση αυτή πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. 

34.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), σε 
περίπτωση που υπάλληλος, ο οποίος αφυπηρετεί ένεκα αδυναμίας 
εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω πνευματικής ή σωματικής 
ανικανότητας δυνάμει της παραγράφου (δ) του Κανονισμού 25, έχει, 
κατά την ημέρα της αφυπηρέτησης του, συμπληρώσει συντάξιμη 
υπηρεσία-

(α) Πέντε (5) ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από δέκα (10) έτη, 
θεωρείται ότι συμπλήρωσε διπλάσια συντάξιμη υπηρεσία, 

(β) δέκα (10) ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από δεκαπέντε 
(15) έτη, θεωρείται ότι συμπλήρωσε είκοσι (20) έτη 
συντάξιμη υπηρεσία, 

(γ) δεκαπέντε (15) ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από είκοσι 
τρία (23) έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά 
πέντε (5) έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα 
είκοσι πέντε (25) έτη, 

(δ) είκοσι τρία (23) ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από 
τριάντα (30) έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά 
δύο (2) έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα 
τριάντα (30) έτη, της υπηρεσίας που προστίθεται κατά τον 
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τρόπο αυτό θεωρούμενης ως υπηρεσίας με εισφορές: 

Ειδικές 
διατάξεις σε 
σχέση με τους 
αφυπηρετήσα-
ντες λόγω 
ασθενείας. 

Σύνταξη 
σε περίπτωση 
αφυπηρέτησης 
λόγω 
αναπηρίας. 

Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση η σύνταξη 
θα υπολογίζεται με βάση υπηρεσία μεγαλύτερη από εκείνη 
την οποία θα είχε ο υπάλληλος εάν παρέμενε στην 
υπηρεσία μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής 
αφυπηρέτησης του. 

(2) Οι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν εφαρμόζονται στην 
περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος καθίσταται ανάπηρος συνεπεία 
τραυματισμού κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του και ο οποίος 
δικαιούται πρόσθετη σύνταξη δυνάμει του Κανονισμού 36, εάν η 
πρόσθετη αυτή σύνταξη είναι μεγαλύτερη από το ωφέλημα που 
παρέχεται δυνάμει της παραγράφου (1). 

35.~(1) Κάθε συνταξιούχος υπάλληλος, ο οποίος αφυπηρέτησε 
δυνάμει της παραγράφου (δ) του Κανονισμού 25 ή στον οποίο 
χορηγήθηκε σύνταξη δυνάμει της παραγράφου (4) του Κανονισμού 
30, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλεται σε ιατρική εξέταση από 
Ιατρικό Συμβούλιο όταν κληθεί γι' αυτό από το Συμβούλιο και εάν το 
Ιατρικό Συμβούλιο κρίνει ότι αυτός αποθεραπεύθηκε και μπορεί να 
ασκήσει οποιοδήποτε επάγγελμα, τότε το Συμβούλιο μπορεί, 
λαμβανομένων υπόψη οποιωνδήποτε ειδικών συνθηκών της 
περίπτωσης του, να διατάξει τη διακοπή ολόκληρης ή μέρους της 
σύνταξης του. 

(2) Εάν ο συνταξιούχος υπάλληλος ο οποίος κλήθηκε να 
υποβληθεί σε ιατρική εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου (1), παρέλειψε να συμμορφωθεί με την κλήση χωρίς 
εύλογη αιτία και μέσα σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, η 
καταβολή της σύνταξης του αναστέλλεται μέχρι τη συμμόρφωση του 
προς την κλήση αυτή. 

36.-(1) Εάν ο υπάλληλος του οποίου ο διορισμός σε συντάξιμη 
θέση έχει επικυρωθεί, καταστεί μόνιμα ανάπηρος συνεπεία τραύματος 
που υπέστη-

(α) Κατά την ενεργό εκτέλεση του καθήκοντος του, και 

(β) χωρίς δική του αμέλεια, και 

(γ) λόγω περιστάσεων που μπορούν ειδικά να αποδοθούν 
στη φύση του καθήκοντος του, 

το Συμβούλιο μπορεί-

(ί) Εάν η αφυπηρέτηση του καταστεί αναγκαία ή 
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επιταχυνθεί ουσιαστικά και εάν η συνολική του 
υπηρεσία είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών, να 
χορηγήσει σ1 αυτόν, αντί για φιλοδώρημα δυνάμει 
του Κανονισμού 28, σύνταξη και εφάπαξ ποσό 
δυνάμει του Κανονισμού 26, με βάση το μήκος της 
υπηρεσίας του χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο όρος 
για συμπλήρωση υπηρεσίας πέντε (5) ετών· 

να χορηγήσει σ' αυτόν με την αφυπηρέτηση του 
πρόσθετη σύνταξη, που θα υπολογίζεται ως 
ακολούθως, με βάση τις συντάξιμες απολαβές του 
κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης του: 

Οταν η αναπηρία είναι-

ελαφρά - πέντε εξηκοστά (5/60) του μισθού' 

σοβαρή - δέκα εξηκοστά (10/60) του μισθού' 

πολύ σοβαρή - δεκαπέντε εξηκοστά (15/60) του 
μισθού' 

πλήρης - είκοσι εξηκοστά (20/60) του μισθού. 

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου: 

"ελαφρά αναπηρία" σημαίνει βαθμό αναπηρίας 
μεταξύ 10% και 30% και των δύο ποσοστών 
συμπεριλαμβανομένων, 

"σοβαρή αναπηρία" σημαίνει βαθμό αναπηρίας 
πάνω αττό 30% και μέχρι 50% 
συμπεριλαμβανομένου, 

"πολύ σοβαρή αναπηρία" σημαίνει βαθμό 
αναπηρίας πάνω από 50% και μέχρι 70% 
συμπεριλαμβανομένου, 

"πλήρης αναπηρία" σημαίνει βαθμό αναπηρίας 
πάνω από 70%, όπως αυτή και οι βαθμοί της 
καθορίζονται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται: 

Νοείται ότι, η πρόσθετη σύνταξη μπορεί να 
μειωθεί κατά τόσο τίοσό, όσο το Συμβούλιο θα 
θεωρήσει εύλογο, εάν η αναπηρία δεν είναι ο λόγος 
ή ο μόνος λόγος της αφυπηρέτησης. 
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Σύνταξη σε 
εξαρτώμενα 
πρόσωπα 
υπάλληλου 
που πέθανε 
κατά την 
εκτέλεση των 
καθηκόντων του. 

(2) Εάν ο υπάλληλος που κατέστη ανάπηρος κάτω από αυτές τις 
περιστάσεις δεν κατείχε συντάξιμη θέση κατά την ημερομηνία του 
τραυματισμού, ή εάν κατείχε τέτοια θέση επί δοκιμασία, το Συμβούλιο 
μπορεί να χορηγήσει σ' αυτόν με την αφυπηρέτηση του σύνταξη ίση 
με την πρόσθετη σύνταξη που θα μπορούσε να χορηγηθεί σ' αυτόν 
δυνάμει της παραγράφου (1) ως εάν η θέση που κατείχε ήταν 
συντάξιμη και ο διορισμός του σ' αυτή είχε επικυρωθεί. 

(3) Οποιαδήποτε πρόσθετη σύνταξη πληρωτέα δυνάμει της 
υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (1), καθώς και οποιαδήποτε 
σύνταξη πληρωτέα δυνάμει της παραγράφου (2), μαζί με 
οποιαδήποτε σύνταξη πληρωτέα δυνάμει των παρόντων Κανονισμών 
και μαζί με το ετήσιο ποσό του ωφελήματος που καταβάλλεται λόγω 
αναπηρίας, υπό μορφή σύνταξης δυνάμει του περί. Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται, δεν μπορεί να υπερβα,ίνει τις ετήσιες συντάξιμες 
απολαβές του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησης 
του. 

37.-(1} Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, 
όταν υπάλληλος πεθάνει συνεπεία τραύματος το οποίο υπέστη-

(α) Κατά την ενεργό εκτέλεση του καθήκοντος του, και 

(β) χωρίς δική του αμέλεια, και 

(γ) λόγω περιστάσεων που μπορούν ειδικά να αποδοθούν 
στη φύση του καθήκοντος του, 

ενώ διατελούσε στην υπηρεσία, το Συμβούλιο μπορεί να 
χορηγήσει, επιπρόσθετα προς το φιλοδώρημα που τυχόν 
χορηγήθηκε στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο του δυνάμει 
του Κανονισμού 38-

(ί) Εάν ο αποθανών υπάλληλος εγκαταλείπει χήρα, 
σύνταξη σ' αυτή εφόσον παραμένει ανύπανδρη, το 
ποσό της οποίας δεν θα υπερβαίνει τα είκοσι πέντε 
τοις εκατόν (257100) των ετήσιων συντάξιμων 
απολαβών του κατά την ημερομηνία του θανάτου 
του-

(ϋ) εάν ο αποθανών υπάλληλος εγκαταλείπει χήρα 
στην οποία χορηγείται σύνταξη δυνάμει της 
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προηγούμενης υποπαραγράφου και τέκνο ή τέκνα, 
σύνταξη για κάθε τέκνο, το ποσό της οποίας δεν 
θα υπερβαίνει το ένα έκτο (1/6) της σύνταξης που 
καθορίζεται από την προηγούμενη 
υποπαράγραφο· 

εάν ο αποθανών υπάλληλος εγκαταλείπει τέκνο ή 
τέκνα, αλλά δεν εγκαταλείπει χήρα, ή εάν δεν 
χορηγείται σύνταξη στη χήρα, σύνταξη για κάθε 
τέκνο, το ποσό της οποίας να είναι διπλάσιο του 
ποσού που καθορίζεται από την προηγούμενη 
υποπαράγραφο-

εάν ο αποθανών υπάλληλος εγκαταλείπει τέκνο ή 
τέκνα και χήρα στην οποία χορηγείται σύνταξη 
δυνάμει της υποπαραγράφου (ί) της παρούσας 
παραγράφου και η χήρα στη συνέχεια αποθάνει, 
σύνταξη για κάθε τέκνο από την ημερομηνία του 
θανάτου της χήρας, το ποσό της οποίας νσ είναι 
διπλάσιο του ποσού που καθορίζεται από την 
υποπαράγραφο (ϋ) της παρούσας παραγράφου· 

εάν ο αποθανών υπάλληλος δεν εγκαταλείπει 
χήρα, ή εάν δεν χορηγείται σύνταξη στη χήρα, και 
εάν οι γονείς του ή οποιοσδήποτε αυτών εξαρτάτο 
πλήρως ή κυρίως απ' αυτόν για τη συντήρηση του, 
σύνταξη στον πατέρα ή τη μητέρα ή και στους δύο 
εφόσον αυτοί ή οποιοσδήποτε από αυτούς 
στερούνται επαρκών μέσων συντήρησης, το ποσό 
της οποίας δεν θα υπερβαίνει τη σύνταξη που θα 
μπορούσε να είχε χορηγηθεί στη χήρα του. 

Νοείται ότι -

(α) Σύνταξη δεν είναι πληρωτέα δυνάμει της 
παρούσας παραγράφου σ' οποιοδήποτε 
χρόνο για περισσότερα από τρία (3) τέκνα· 

(β) σε περίπτωση σύνταξης η οποία 
χορηγήθηκε δυνάμει της υποπαραγράφου 
(ν) της παρούσας παραγράφου, άν 
οποιοσδήποτε από τους δύο γονείς ήταν 
χήρος κατά το χρόνο της χορήγησης της 
σύνταξης και ακολούθως παντρευτεί εκ 
νέου, η σύνταξη αυτή τερματίζεται από την 
ημερομηνία του νέου γάμου: 

Νοείται ότι εάν, επίσης, κατά την 
κρίση του Συμβουλίου σ' οποιοδήποτε 
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χρόνο οποιοσδήποτε από τους γονείς στον 
οποίο χορηγήθηκε σύνταξη δυνάμει της 
παραγράφου (ν) έχει άλλους επαρκείς 
πόρους συντήρησης, η σύνταξη αυτή 
τερματίζεται από την ημερομηνία που το 
Συμβούλιο θα ορίσει* 

(γ) το Συμβούλιο μπορεί να διατάξει τον 
τερματισμό καταβολής σύνταξης που 
χορηγήθηκε δυνάμει του Κανονισμού αυτού 
σε θήλυ τέκνο, όταν το τέκνο νυμφευθεί· 

(δ) το Συμβούλιο μπορεί να διατάξει-

(ί) Τη συνέχιση καταβολής σύνταξης 
για τέκνο το οποίο, αν και έπαυσε να 
τη δικαιούται δυνάμει του παρόντος 
Κανονισμού, υπέστη, κατά το χρόνο 
κατά τον οποίο εδικαιούτο σύνταξη, 
πνευματική ή σωματική αναπηρία, η 
οποία πιστοποιείται ιατρικά και το 
καθιστά ανίκανο να κερδίζει τα 
αναγκαία για τη ζωή, 

(ϋ) τηρουμένων των διατάξεων των 
υποπαραγράφων (α) και (γ) της 
παρούσας επιφύλαξης, την 
καταβολή σύνταξης για τέκνο το 
οποίο, ανεξάρτητα από ηλικία, 
υποφέρει κατά το χρόνο του 
θανάτου του πατέρα του από 
πνευματική ή σωματική αναπηρία, η 
οποία πιστοποιείται ιατρικά και το 
καθιστά ανίκανο να κερδίζει τα 
αναγκαία για τη ζωή: 

Νοείται ότι, το Συμβούλιο 
μπορεί, και στις δύο περιπτώσεις, 
να διατάξει τον τερματισμό της 
σύνταξης κατά οποιοδήποτε χρόνο, 
εάν ικανοποιηθεί με ιατρική 
απόδειξη ότι η αναπηρία έπαυσε να 
υφίσταται ή δεν εμποδίζει το εν 
λόγω τέκνο να κερδίζει τα αναγκαία 
για τη ζωή. 

(2) Σε περίπτωση υπαλλήλου που δεν κατέχει συντάξιμη θέση, ο 
όρος "συντΰξίμες απολαβές" στην παράγραφο (1) σημαίνει απολαβές 
του οι οποίες θα ήταν συντάξιμες απολαβές, εάν η κατεχόμενη από 
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αυτόν θέση ήταν συντάξιμη. 

(3} Οποιεσδήποτε συντάξεις πληρωτέες δυνάμει του παρόντος 
Κανονισμού, μειώνονται κατά ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του 
ετήσιου ποσού του λόγω θανάτου καταβαλλόμενου ωφελήματος υπό 
τύπο συντάξεων, πληρωτέων δυνάμει του περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

(4) Οποιεσδήποτε συντάξεις πληρωτέες δυνάμει του παρόντος 
Κανονισμού μαζί με το ετήσιο ποσό κάθε καταβαλλόμενου λόγω 
θανάτου ωφελήματος υπό τύπο συντάξεων πληρωτέων δυνάμει του 
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνουν 
τις ετήσιες συντάξιμες απολαβές του υπαλλήλου κατά την ημέρα του 
θανάτου. 

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος. Κανονισμού "τέκνα" είναι τα 
νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή εξώγαμα ή αναγνωρισθέντα ή 
υιοθετηθέντα ή είναι φυσικά τέκνα της συζύγου εφόσον δεν 
υπερβαίνουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους ή το εικοστό 
πέμπτο (25ο) εάν φοιτούν σε σχολή, κολλέγιο, πανεπιστήμιο ή άλλο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εξασκούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο σε 
οποιοδήποτε επιτήδευμα, επάγγελμα ή τέχνη κάτω από συνθήκες 
που απαιτούν απ'αυτά ν'αφιερώνουν στη φοίτηση ή εξάσκηση τους το 
σύνολο του χρόνου τους ή βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία στην 
Εθνική Φρουρά δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται: 

Νοείται ότι, ο όρος "τέκνα" περιλαμβάνει και επιγενόμενο 
τέκνο. 

(6) Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν 
εφαρμόζονται σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, όταν η χήρα ή τα 
τέκνα του ή οι εξαρτώμενοι γονείς του δικαιούνται σε συντάξεις 

Μέρος iV. δυνάμει του Μέρους iV: 

Νοείται ότι, εάν οι χορηγητέες δυνάμει του Μέρους IV συντάξεις 
είναι συνολικά μικρότερες από της χορηγητέες δυνάμει του παρόντος 
Κανονισμού συντάξεις, καταβάλλονται οι συνολικά μεγαλύτερες 
συντάξεις. 

38.-(1)(α) Οταν υπάλληλος που κατέχει συντάξιμη θέση ή υπάλληλος 
που υπηρετεί σε μη συντάξιμη θέση στην οποία αποσπάστηκε από 
συντάξιμη θέση πεθάνει στην υπηρεσία χορηγείται στο νόμιμο 
προσωπικό αντιπρόσωπο του εφάπαξ επί της συντάξεως 
φιλοδώρημα που δεν υπερβαίνει τον ετήσιο μισθό του κατά την 
ημερομηνία του θανάτου του ή της λήξης της άδειας την οποία τυχόν 
είχε σε πίστη του κατά την ημερομηνία αυτή, ή το εφάπαξ ποσό το 

Φιλοδώρημα 
υπαλλήλου 
που πέθανε 
στην υπηρεσία 
ή μετά την 
αφυπηρέτηση. 
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Σύνταξη λόγω 
αφυπηρέτησης 
επειδή 
καταργήθηκε 
η θέση ή λόγω 
αναδιοργάνωσης 

οποίο θα εδικαιούτο εαν είχε αφυπηρετήσει υπό τις περιστάσεις που 
περιγράφονται στην υποπαράγραφο (δ) του Κανονισμού 25, κατά την 
ημερομηνία του θανάτου του ή της λήξης της άδειας την οποία τυχόν 
είχε σε πίστη του κατά την ημερομηνία αυτή, οποιοδήποτε των 
ποσών αυτών είναι το μεγαλύτερο. 

(β) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου-

"εφάπαξ επί της συντάξεως φιλοδώρημα" σημαίνει το 
φιλοδώρημα το οποίο θα εχορηγείτο στον υπάλληλο, εαν 
κατά το χρόνο του θανάτου του ή σε περίπτωση που αυτός 
κατά την ημερομηνία του- θανάτου του εδικαιούτο κανονική 
άδεια κατά την ημερομηνία της λήξης της άδειας αυτής, είχε 
αφυπηρετήσει κάτω από τις περιστάσεις που περιγράφονται 
στην παράγραφο (δ) του Κανονισμού 25· 

"ετήσιος μισθός" σημαίνει το μισθό βάσει του οποίου θα 
υπολογιζόταν η σύνταξη ή το φιλοδώρημα που θα 
εχορηγείτο στον υπάλληλο εάν κατά το χρόνο του θανάτου 
του ή σε περίπτωση που αυτός-κατά την ημερομηνία του 
θανάτου του εδικαιούτο κανονική άδεια κατά την ημερομηνία 
της λήξης της άδειας αυτής, είχε αφυπηρετήσει κάτω από τις 
περιστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο (δ) του 
Κανονισμού 25. 

(2) Εαν ο υπάλληλος στον οποίο χορηγήθηκε σύνταξη ή 
φιλοδώρημα δυνάμει του παρόντος μέρους του Κανονισμού πεθάνει 
μετά την αφυπηρέτηση του και το συνολικό πληρωθέν ή πληρωτέον 
σ' αυτόν μέχρι το θάνατο του ποσό υπό μορφή σύνταξης, 
φιλοδωρήματος, ή άλλου ωφελήματος αφυπηρέτησης, είναι μικρότερο 
από τις ετήσιες συντάξιμες απολαβές που έπαιρνε κατά τον χρόνο της 
αφυπηρέτησης του, χορηγείται στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο 
του φιλοδώρημα ίσο με τη διαφορά. 

39. Σε υπάλληλο που κατέχει συντάξιμη θέση και αφυπηρετεί 
αναγκαστικά με την κατάργηση της θέσης του ή για να διευκολυνθεί η 
βελτίωση της οργάνωσης της υπηρεσίας στην οποία ανήκει, με την 
οποία δυνατόν να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία της ή η 
εξοικονόμηση μέσων, μπορεί να χορηγηθεί-

(α) Σύνταξη που υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 26, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο όρος για συμπλήρωση 
υπηρεσίας πέντε (5) ετών· 

(β) πρόσθετη σύνταξη ίση με το ένα εξηκοστό (1/60) των 
συντάξιμων απολαβών του για κάθε περίοδο τριών (3) 
συμπληρωμένων ετών συντάξιμης υπηρεσίας-
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Νοείται ότι-

(i) Η πρόσθετη σύνταξη δεν θα υπερβαίνει τα δέκα 
εξηκοστά (10/60) των συντάξιμων απολαβών του, 
και 

Φιλοδώρημα 
υπαλλήλων-
μη συντάξιμης 
θέσης. 

(ϋ) η πρόσθετη σύνταξη, μαζί με τη σύνταξη, δεν θα 
υπερβαίνουν τη σύνταξη στην οποία θα εδικαιούτο 
εαν είχε συνεχίσει να υπηρετεί στη θέση την οποία 
κατείχε κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησης 
του, είχε αφυπηρετήσει με τη συμπλήρωση του 
εξηκοστού (60) έτους της ηλικίας του και είχε πάρει 
όλες τις προσαυξήσεις τις οποίες θα εδικαιούτο 
μέχρι την ημερομηνία αυτή. 

40.-(1) Τηρουμένων των προνοιών των παρόντων Κανονισμών, το 
Συμβούλιο καταβάλλέι από το Ταμείο φιλοδώρημα σε μόνιμους ή 
έκτακτους υπαλλήλους που δεν κατέχουν συντάξιμη θέση, ή το 
νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο τους ανάλογα με την περίπτωση 
κατά την αφυπηρέτηση ή αποχώρηση τους από την υπηρεσία ή το 
θάνατο του εν υπηρεσία. 

(2) Το παραπάνω φιλοδώρημα θα είναι ίσο προς το ένα δωδέκατο 
(1/12) του τελευταίου ετήσιου μισθού του υπαλλήλου για κάθε 
συμπληρωμένο χρόνο συνεχούς υπηρεσίας: 

Νοείται ότι κανένας υπάλληλος δε δικαιούται του 
φιλοδωρήματος τούτου, εκτός εάν υπηρέτησε στη μη συντάξιμη θέση 
για τρία (3) και πλέον έτη. 

ΜΕΡΟΣ IV - ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

Σύνταξη 41. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους και της 
σε χήρες εφαρμογής του όπως αυτή προβλέπεται στον Κανονισμό 9 για το 
και τέκνα. θάνατο άρρενα συντάξιμου υπαλλήλου στον οποίο εφαρμόζεται το 

παρόν Μέρος ή άρρενα συνταξιούχου (που εξής θα αναφέρεται ως "ο 
αποθανών"), χορηγείται για την υπηρεσία του-

(α) Όταν καταλείπει χήρα, σύνταξη στη χήρα (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως "σύνταξη χήρας")· και 

(β) όταν είχε σύζυγο σ' οποιοδήποτε χρόνο μετά την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων 
Κανονισμών (είτε ο γάμος παρέμεινε σε ισχύ μέχρι το 
θάνατο του είτε όχι και είτε σύνταξη χήρας χορηγείται ή 
δυνατόν να χορηγηθεί είτε όχι), σύνταξη προς όφελος των 
τέκνων από το γάμο και σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλων 
τέκνων αυτού ή αυτής (που στο εξής θα αναφέρεται ως 



2208 

"σύνταξη τέκνων"}: 

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος 
Μέρους, δεν λαμβάνεται υπόψη γάμος του αποθανόντος 
που τελέσθηκε όταν αυτός έπαυσε να είναι υπάλληλος και 
κάθε αναφορά στο Μέρος αυτό σε γάμο, σύζυγο, τη χήρα ή 
τα τέκνα του αποθανόντος ερμηνεύεται ανάλογα: 

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν ο αποθανών είχε σύζυγο 
κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης του, η οποία απέθανε 
μετά την αφυπηρέτηση του και ακολούθως αυτός 
νυμφεύθηκε εκ νέου, η τελευταία σύζυγος του θεωρείται ως 
χήρα για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού. 

Εξάρτηση 42. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους σε 
συντάξεων περίπτωση θανάτου προσώπου εάν -
από 
την σύνταξη 
αποθανόντος. 

(α) Ο αποθανών ήταν συνταξιούχος, ή 

(β) ο αποθανών εδικαιούτο τη χορήγηση σύνταξης δυνάμει 
των παρόντων Κανονισμών {είτε τέτοια σύνταξη 
χορηγήθηκε πράγματι είτε όχι), ή 

(γ) ο αποθανών υπηρετούσε ακόμα ως υπάλληλος και κατά το 
χρόνο του θανάτου του θα είχε δικαίωμα σύνταξης εαν είχε 
τότε αφυπηρετήσει δυνάμει της παραγράφου (δ) του 
Κανονισμού 25, 

χορηγείται για την υπηρεσία του-

(ί) "σύνταξη χήρας" όταν καταλείπει σύζυγο' και 

(Ν) "σύνταξη τέκνων" όπως προβλέπεται παρακάτω. 

Σύνταξη 43.-(1) Σύνταξη χήρας δεν χορηγείται, εάν η χήρα 
χήρας. ξαναπαντρεύτηκε μετά το θάνατο του συζύγου και εάν μετά τη 

χορήγηση σύνταξης η χήρα ξαναπαντρευτεί, η σύνταξη τερματίζεται 
από την ημερομηνία του νέου γάμου: 

Νοείται ότι, σε περίτττωση διάλυσης του νέου γάμου ή θανάτου 
του νέου συζύγου το Συμβούλιο μπορεί, αφού λάβει υπόψη τις 
περιστάσεις της περίπτωσης, να επιτρέψει την καταβολή στη χήρα 
σύνταξης μέχρι του ύψους που θα ήταν εάν δεν είχε διακοπεί. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), η σύνταξη 
χήρας καταβάλλεται από το θάνατο του συζύγου μέχρι το θάνατο της 
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χήρας. 

(3) Πα τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, δεν λαμβάνεται 
υπόψη γάμος που τελέστηκε όταν ο θανών έπαυσε να είναι 
υπάλληλος: 

Νοείται ότι, εάν ο θανών είχε σύζυγο κατά το χρόνο της 
αφυπηρέτησής του, η οποία απέθανε μετά την αφυπηρετησή του και 
ακολούθως αυτός νυμφεύθηκε εκ νέου, η τελευταία σύζυγος του 
θεωρείται ως χήρα για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους. 

Ποσοστό 44.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3), η 
σύνταξης σύνταξη χήρας είναι -
χήρας. 

(α) Για υπηρεσία με εισφορές, το 75% της σύνταξης του 
συνταξιούχου κατά την ημέρα του θανάτου του ή της 
σύνταξης στην οποία θα εδικαιουτο ο συντάξιμος 
υπάλληλος με βάση τη συντάξιμη υπηρεσία του κατά την 
ημέρα του θανάτου του-

(β) για υπηρεσία χωρίς εισφορές το 37.5% της σύνταξης 
του συνταξιούχου κατά την ημέρα του θανάτου του ή της 
σύνταξης στην οποία θα εδικαιουτο ο συντάξιμος 
υπάλληλος με βάση τη συντάξιμη υπηρεσία του κατά την 
ημέρα του θανάτου του: 

Νοείται ότι, εάν ο συντάξιμος είχε, την ημέρα του 
θανάτου του στην υπηρεσία, συμπληρώσει συντάξιμη 
υπηρεσία-

(α) Πέντε (5) ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από 
δέκα (10) έτη, θεωρείται ότι συμπλήρωσε διπλάσια 
συντάξιμη υπηρεσία, 

(β) δέκα (10) ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από 
δεκαπέντε (15) έτη θεωρείται ότι συμπλήρωσε 
είκοσι (20) έτη συντάξιμη υπηρεσία, 

(γ) δεκαπέντε (15) ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από 
είκοσι τρία (23) έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του 
αυξάνεται κατά πέντε (5) έτη με ανώτατο όριο 
συντάξιμης υπηρεσίας τα είκοσι πέντε (25) έτη, 

(δ) είκοσι τρία (23) ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από 
τριάντα (30) έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του 
αυξάνεται κατά δύο (2) έτη, με ανώτατο όριο 
συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα (30) έτη, η 
υπηρεσία που προστίθεται με τον τρόπο αυτό 
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θεωρείται υπηρεσία με εισφορές: 

Νοείται περαιτέρω ότι σε καμιά 
περίπτωση η σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση 
υπηρεσία μεγαλύτερη από εκείνη την οποία θα είχε 
ο υπάλληλος εαν παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι 
την ηλικία αναγκαστικής αφυπηρέτησης του. 

(2) Η σύνταξη χήρας συνταξιούχου που αφυπηρέτησε πριν από 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών είναι 
το 37.5% της σύνταξης που καταβάλλεται σ* αυτόν κατά την ημέρα 
του θανάτου του. 

(3) Η ελάχιστη δυνάμει του παρόντος Κανονισμού καταβλητέα 
σύνταξη καθορίζεται σε τριακόσια πενήντα ευρώ (€350,00) και δεν 
υπόκειται στην τιμαριθμική αύξηση που προβλέπεται στον Κανονισμό 
20: 

Νοείται ότι, πάνω στο ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 
(3) υπολογίζονται και οι συντάξεις που χορηγούνται στα τέκνα. 

Εξουσία 45. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών της 
Υπουργού Δημοκρατίας προβαίνει δυνάμει του περί Συντάξεων Νόμου σε 
Οικονομικών αναθεώρηση του ποσού της ελάχιστης σύνταξης χήρας με βάση το 
για ποσοστό κατά το οποίο αυξάνονται εκάστοτε οι βασικές παροχές 
αναθεώρηση. δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, τότε το Συμβούλιο 
υποχρεώνεται να εφαρμόζει την αναθεώρηση αυτή αυτόματα και 
χωρίς άλλη διαδικασία στην περίπτωση των χηρών που καλύπτονται 
από τους παρόντες Κανονισμούς. 

Σύνταξη 46.-(1) Σύνταξη τέκνων χορηγείται εάν υπάρχουν τέκνα που την 
τέκνων. δικαιούνται και καταβάλλεται για όσο χρόνο αυτά δικαιούνται. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, 
τέκνα που δικαιούνται σύνταξη είναι τα τέκνα του αποθανόντος ή 
τέκνα συζύγου του, όπως ορίζεται στην παράγραφο (7). 

(3) Δεν δικαιούνται σύνταξη τέκνων με βάση τον παρόντα 
Κανονισμό-

(α) Τέκνα του αποθανόντος τα οποία γεννήθηκαν μετά την 
παρέλευση δέκα μηνών αφότου αυτός έπαυσε να είναι 
υπάλληλος ή τα οποία υιοθετήθηκαν απ1 αυτόν αφότου 
έπαυσε να είναι υπάλληλος· 

(β) τέκνα συζύγου του αποθανόντος τα . οποία 
γεννήθηκαν ή υιοθετήθηκαν μετά τη διάλυση του γάμου ή 
αφότου ο αποθανών έπαυσε να είναι υπάλληλος. 
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(4) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (3), δεν 
χορηγείται σύνταξη για-

(α) Εξώγαμο τέκνο του αποθανόντος, ή 

(β) θετό τέκνο του αποθανόντος και τέκνο συζύγου του, ή 

(γ) θετό τέκνο που υιοθετήθηκε από τη σύζυγο του ή 
εξώγαμο τέκνο συζύγου του, 

εκτός εάν το τέκνο εξαρτάτο ολοκληρωτικά ή κυρίως από τον 
αποθανόντα κατά το χρόνο του θανάτου του. 

(5) Δεν χορηγείται σύνταξη τέκνων για θήλυ τέκνο το οποίο κατά 
το χρόνο του θανάτου του αποθανόντος ήταν έγγαμο και σύνταξη 
τέκνων που χορηγήθηκε για θήλυ τέκνο τερματίζεται όταν αυτό 
παντρευτεί. 

(6) Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού, το Συμβούλιο μπορεί να διατάξει-

(α) Τη συνέχιση της καταβολής σύνταξης τέκνων για τέκνο το; 
οποίο, αν και έπαυσε να τη δικαιούται δυνάμει του 
παρόντος Κανονισμού, υπέστη στο χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο εδικαιούτο σύνταξη τέκνων, πνευματική ή 
σωματική αναπηρία που πιστοποιείται ιατρικά και το 
καθιστά ανίκανο να κερδίζει τα αναγκαία για τη ζωή-

(β) την καταβολή σύνταξης τέκνων για τέκνο το οποίο, 
ανεξαρτήτως ηλικίας κατά το χρόνο του θανάτου του 
πατέρα του υποφέρει από πνευματική ή σωματική 
αναπηρία που πιστοποιείται ιατρικά και το καθιστά 
ανίκανο να κερδίζει τα αναγκαία για τη ζωή: 

Νοείται ότι, το Συμβούλιο μπορεί, σε κάθε μιά από τις 
περιπτώσεις, να διατάξει τον τερματισμό της σύνταξης κατά 
οποιοδήποτε χρόνο εάν ικανοποιηθεί με ιατρική απόδειξη ότι η 
αναπηρία έπαυσε να υφίσταται ή δεν εμποδίζει το εν λόγω τέκνο να 
κερδίζει τα αναγκαία για τη ζωή. 

(7) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, ο όρος "τέκνο" 
έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την παράγραφο 
(5) του Κανονισμού 37. 

Συντάξεις 47.-(1) Μιά μόνο σύνταξη τέκνων χορηγείται για την υπηρεσία 
τέκνων, οποιουδήποτε υπαλλήλου αλλά-
ποσοστό 
και τρόπος 

καταβολής 
τους. 
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(α) Το ποσοστό της ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό των 
τέκνων τα οποία την δικαιούνται, και 

(β) καταβάλλεται στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα και κατά τέτοια 
τμήματα όπως το Συμβούλιο θα ήθελε να ορίσει, 

(γ) το πρόσωπο στο οποίο καταβάλλεται ολόκληρη ή 
οποιοδήποτε τμήμα της, χρησιμοποιεί το ποσό που 
καταβλήθηκε σ' αυτό, χωρίς διάκριση, προς όφελος όλων 
των τέκνων που την δικαιούνται ή προς όφελος εκείνων 
από αυτά όπως το Συμβούλιο θα ήθελε ορίσει. 

(2) Οταν ο αποθανών καταλείπει χήρα, το ποσοστό της σύνταξης 
τέκνων κατά την διάρκεια της ζωής αυτής είναι το 16.67% της 
σύνταξης της χήρας αναφορικά με κάθε δικαιούχο τέκνο, με ανώτατο 
όριο τη σύνταξη για δύο τέκνα. 

(3) Οταν ο αποθανών δεν καταλείπει χήρα ή, εάν καταλείπει 
χήρα μετά το θάνατο της, το ποσοστό σύνταξης τέκνων είναι το 
44.44% της σύνταξης η οποία θα κατεβάλλετο στη χήρα, αναφορικά 
με κάθε δικαιούχο τέκνο, με ανώτατο όριο τη σύνταξη για τρία τέκνα. 

(4) Οταν η χήρα τελέσει νέο γάμο το ποσοστό της σύνταξης 
τέκνων είναι το 22.22% της σύνταξης η οποία θα κατεβάλλετο στη 
χήρα με ανώτατο όριο τη σύνταξη για τρία τέκνα. 

(5) Για την αναφερόμενη στις παραγράφους (3) και (4) σύνταξη η 
οποία θα κατεβάλλετο σε χήρα και την αναφερόμενη στην 
παράγραφο (2) σύνταξη που είναι καταβλητέα σε χήρα, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του Κανονισμού 45 αναφορικά με την ελάχιστη σύνταξη 
ΧΠΡας-



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2213 Κ.Δ.Π. 298/2011 
Αρ. 4510, 29.7.2011 

Αριθμός 298 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 

Γνωστοποίηση με βάση το Μέρος Δ του Τετάρτου Παραρτήματος των περί Φόρων 
Κατανάλωσης Νόμων του 2004 έως 2010 

Ο Διευθυντής ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το Μέρος Δ του Τετάρτου Παραρτήματος των 
περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμων του 2004 έως 2010, γνωστοποιεί ότι η εφαρμογή της Γνωστοποίησης Κ.Δ.Π. 
254/2011 που δημοσιεύτηκε ατην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ. 4503, 1.7.2011, αναστέλλεται και 
τίθεται σε ισχύ από 1 η Σεπτεμβρίου 2011. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων 



Ε.Ε. Παρ. 111(f) 
Αρ. 4510,29.7.2011 

2214 Κ.Δ.Π. 299/2011 

Αριθμός 299 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 52 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λατσιών ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται 
σ'αυτό δυνάμει του άρθρου 52 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011, εκδίδει 
τους ακόλουθους Κανονισμούς. 

111 του 
1 του 
8 του 

25 του 
39 του 
50 του 

114 του 
121 του 
149 του 
14 του 
63 του 

165 του 
320 του 
39 του 

204 του 
119 του 
143 του 
190 του 
223 του 

40(1) του 
54(1) του 
87(1) του 
23(1) του 
37(1) του 
8(1) του 

65(1) του 
85(1) του 
20(1} του 

112(1} του 
127(1} του 
128(1) του 
139(1) του 
153(1) του 
23(1) του 

227(1) του 
47(1} του 

236(1) του 
53(1) του 
86(1) του 

118(1) του 
127(1) του 
137(1) του 
157(1) του 
25(1) του 

147(1) του 
153(1) του 
19(1) του 
73(1) του 
51 (Ι) του 
97(1) του 
48(1) του 

121(1) του 
30(1) του 

1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1988 
1988 
1990 
1991 
1991 
1991 
1992 
1992 
1992 
1994 
1995 
1996 
1996 
1996 
1997 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2002 
2002 
2003 
2004 
2005 
2005 
2005 
2005 
2006 
2006 
2007 
2007 
2007 
2008 
2008 
2009 
2009 
2010 
2010 
2011 

1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Χορήγησης Σύνταξης στους 
Δημάρχους Κανονισμοί του Δήμου Λατσιών του 2011. 

Συνοπτικός τίτλος 
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111 του 1985 
1 του 1986 
8 TOU 1986 

25 του 1986 
39 του 1986 
50 του 1986 

114 του 1986 
121 του 1986 
149 του 1986 

14 του 1987 
63 του 1987 

165 του 1987 
320 του 1987 

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

40(Ι)του 1992 
54(1) του 1992 
87(Ι)του 1992 
23{Ι) του 1994 
370) του 1995 

8(1) του 1996 
65(Ι)του 1996 
850) του 1996 
200) του 1997 

1120) του 2001 
127(1) του 2001 
128(1) του 2001 
1390) του 2001 
153(1} του 2001 
23(1) του 2002 

227(1) του 2002 
47(1) του 2003 

236(1) του 2004 
53(1) του 2005 
86(1) του 2005 

1180) του 2005 
127(1) του 2005 
137(1) του 2006 
157(1) του 2006 
25(1) του 2007 

147(1) του 2007 
1530) του 2007 
19(1) του 2008 
73(1) του 2008 
51(1) του 2009 
97(1) του 2009 
48(1) του 2010 

121(1) του 2010 
30(1) του 2011 

2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια-
«Δήμος» σημαίνει τον Δήμο Λατσιών 
«Νόμος» σημαίνει τους ττερί Δήμων Νόμους του 1985 έως 2011 και 
οποιοδήποτε άΜο Νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς 

3. Οι περί Χορήγησης Σύνταξης οτους Δημάρχους Δημοτικοί Κανονισμοί του 
Δήμου Λάρνακας του 2011 (που οτο εξής θα αναφέρονται ως «Οι 
Κανονισμοί του Δήμου Λάρνακας»): 

(α) Θεωρούνται ως Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Λατσιών, 

Ερμηνεία 

Υιοθέτηση των περί 
Χορήνησης Σύνταξης 

οτους Δημάρχους 
Δημοτικοί Κανονισμοί 
του Δήμου Λάρνακος 
Επίσημη Εφημερίδα 
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και 
(β) Εφαρμόζονται στον Δήμο Λοτσιών 

Νοείται ότι η λέξη «Λάρνακα» οπουδήποτε αυτή συναντάται στους Κανονισμούς του 
Δήμου Λάρνακας αντί καθ ίο το τα ι με την Λέξη «Λατσιά" 

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2) η ισχύς των Κανονισμών 
αυτών αρχίζει την 1.1.2011. 

(2) Οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις 
Δημάρχων οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το αξίωμα τους πριν από την 1.1.2011. 

Νοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα καταβληθεί σε οποιοδήποτε δικαιούχο κανένα 
επιπλέον ποσό σύνταξης ανσδρομίκά για την περίοδο πριν την 1.1.2011 

5. Με την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί Χορήγησης Σύνταξης 
στους Δημάρχους Κανονισμοί του Δήμου Λατοιών του 1997, ΚΔΓί 108/97, 
καταργούνται. 

Παράρτημα Τρίτο (Ι) 
20.5.2011 

ΚΔΠ 180/2011 

Έναρξη ισχύος 

Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο (!) 

Μέρος (Ι) 
4/4/1994 

ΚΔΠ 108/97. 

Z:\GenFiles\Latsia ΜυηίοίρβΙΙΙνΝΚανονισμοί-συνταξειςδημάρχων.ϋ'αο 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 
Αρ. 4510, 29.7.2011 

Αριθμός 300 

2217 Κ.Δ.Π. 300/2011 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) 

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2011 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 97(1) 

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 
10(1) του 2006 δυνάμει του άρθρου 97(1) των περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων {'Ελεγχος Ποιότητας, 
12(1) του 2009 Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμων του 2006 έως 2011, εκδίδει το 

61 (Ι) του 2011. ακόλουθο Διάταγμα. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Διορισμός 
Ενταλμάτων 
Επιθεωρητών. 

Κατάργηση. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (!): 
19.2.2010. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Διορισμός 
Εντεταλμένων Επιθεωρητών) Διάταγμα του 2011. 

2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Νόμος» σημαίνει τους περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων ("Ελεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, 
Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορηγία και Χρήση) Νόμους του 2006 έως 2011. 

(2) Οροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και, δεν τυγχάνουν καθορισμού σ' αυτό, έχουν 
την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο. 

3. Ολοι οι εγγεγραμμένοι κτηνίατροι και φαρμακοποιοί που υπηρετούν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντας, διορίζονται ως Εντεταλμένοι Επιθεωρητές 
για σκοπούς επιθεώρησης και ελέγχου της εφαρμογής του Νόμου. 

4. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Διατάγματος, το περί Κτηνιατρικών 
Φαρμακευτικών Προϊόντων (Διορισμός Εντεταλμένων Επιθεωρητών) Διάταγμα του 2010 καταργείται. 

ΗΛΙΑΔΗΣ, 
Υπουργός Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Τυπώθηκε ατο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Μιχαλόκη Κοραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς € 1,71 το καθένα 
Ετήσια συνδρομή: €68,00 






