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4 Ιουλίου, 2022 
Πρόεδρο και Μέλη                                                                                      
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών  
και Προϋπολογισμού, 
Βουλή των Αντιπροσώπων, 
Λευκωσία. 

Υπόμνημα 
 

Θέμα: Εισαγωγή του νέου επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων 
των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου 

(ΑΣΔΥΚ), αναφορικά με το πιο πάνω μείζονος σημασίας ζήτημα, που συζητείται ενώπιον 

της Επιτροπής Οικονομικών, πρώτα επιθυμεί να δηλώσει την ικανοποίησή του για την 

κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου, που προβλέπει τη σύσταση νέου Επαγγελματικού 

Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων, μολονότι αυτό γίνεται με καθυστέρηση 10 χρόνων 

από μέρους της Κυβέρνησης.  

Κατά δεύτερο, η ΑΣΔΥΚ δηλώνει, για πολλοστή φορά, την απαρέσκειά της, γιατί η 

Οργάνωσή μας, όπως και άλλες Οργανώσεις του κρατικού και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, αποκλείστηκαν από την εκπροσώπηση και συμμετοχή στη κοινωνική διαβούλευση 

στο Υπουργείο Οικονομικών. Κακίζουμε αυτή την απαράδεκτη στάση του πολιτικού 

Προϊστάμενου του Υπουργείου Οικονομικών και τον παραγκωνισμό των μικρότερων 

Οργανώσεων. Πρόκειται εξόφθαλμα για θεσμική διάκριση σε βάρος των μικρότερων 

Οργανώσεων και καλούμε τα κοινοβουλευτικά κόμματα όπως λειτουργήσουν παραγωγικά, 

ώστε να τερματιστεί αυτή η προσέγγιση από μέρους του πολιτικού Προϊστάμενου του 

Υπουργείου Οικονομικών. Η ΑΣΔΥΚ όχι μόνο αγνοήθηκε κατά τη διαδικασία της κοινωνικής 

διαβούλευσης, αλλά έλαβε γνώση του σχετικού νομοσχεδίου, όταν αυτό κατατέθηκε 

ενώπιον της Βουλής.  

Είναι η θέση της ΑΣΔΥΚ ότι η συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων στον κοινωνικό 

διάλογο θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι πριν τη λήψη των όποιων 

καθοριστικών αποφάσεων για εργασιακά ζητήματα. Ο δημοκρατικός πλουραλισμός και η 

διαφάνεια δεν συνάδει με αποκλεισμούς, αλλά επιτάσσει τη συνεργασία και συνδιαλλαγή.  

Επί της ουσίας και της φιλοσοφίας του προτεινόμενου νομοσχεδίου, η ΑΣΔΥΚ έχει να  

παρατηρήσει τα ακόλουθα: 

❖ Άρθρο 13(2) – «Το ενεργητικό του Ειδικού Ταμείου δύναται να επενδύεται σε κρατικά 

ομόλογα με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης». Η απλοϊκή αναφορά σε επενδύσεις σε 

κρατικά χρεόγραφα, χωρίς σαφέστερη ανάλυση της συγκεκριμένης επενδυτικής 

πολιτικής, είναι προβληματική και δεν συνάδει με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου για 

άμβλυνση της διαγενεακής ανισότητας που βιώνεται στην κοινωνία μας στο ζήτημα αυτό 
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από τον Οκτώβριο 2011. Εξ ου και στο εν λόγω άρθρο θα πρέπει να γίνεται πληρέστερη 

ανάλυση που θα σκοπεί στην παραγωγικότερη αξιοποίηση του ενεργητικού του Ειδικού 

Ταμείου από ειδικούς εμπειρογνώμονες και πιστοποιημένους αναλογιστές.  

❖ Άρθρο 17 «Το ενεργητικό του Ειδικού Ταμείου δύναται να επενδύεται από τον Υπουργό 

Οικονομικών με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 

μελών του Σχεδίου, των εξαρτωμένων από αυτά τα μέλη και των συνταξιούχων». Θέση 

της ΑΣΔΥΚ είναι ότι, η επενδυτική πολιτική του Ειδικού Ταμείου Καταβολής 

Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων θα πρέπει να είναι καταγραμμένη κατά τρόπο σαφή. 

Θεμελιακή αρχή αποτελεί η διασφάλιση της μακροχρόνιας επάρκειας και βιωσιμότητας 

του Ταμείου. Η σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης της οικονομικής πολιτικής του 

Ειδικού Ταμείου, που θα συναποτελείται από τις Οργανώσεις, ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ και 

εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, δεν ικανοποιεί. Η επενδυτική πολιτική αυτού 

του οικονομικά μεγαθήριου Ταμείου αποτελεί κεφαλαιώδες ζήτημα, γι’ αυτό διεκδικούμε 

τη διεύρυνση της Επιτροπής, με τη συμμετοχή και άλλων συντεχνιών και τεχνοκρατών-

αναλογιστών με τεχνογνωσία σε θέματα επενδύσεων. Ο δε ρόλος του κράτους ως 

εγγυητή της βιωσιμότητας του εν λόγω Σχεδίου θα πρέπει επίσης να καταγράφεται με 

απόλυτη σαφήνεια, απλότητα και ακρίβεια. 

❖ Άρθρο 21(1) «Σε περίπτωση που ο αναλογιστής διαπιστώνει … ώστε να καλύπτουν 

πλήρως τα τεχνικά αποθεματικά αυτού» και (2) «Ο Υπουργός Οικονομικών, έχει εξουσία 

όπως … καθορίζει εκάστοτε το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης». Η θέση της 

ΑΣΔΥΚ είναι ότι τα πορίσματα των αναλογιστικών μελετών θα πρέπει να 

δημοσιοποιούνται και οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με 

την αναπροσαρμογή του ποσοστού χρηματοδότησης του Ειδικού Ταμείου θα πρέπει να 

αιτιολογούνται με επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. 

❖ Άρθρο 30(2α) «Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας που έχει 

βαθμό όχι ανώτερο του λοχία περιλαμβανομένου και ειδικού αστυνομικού καθώς και η 

ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Πυροσβεστικής που έχει βαθμό όχι 

ανώτερο του πυρονόμου είναι η ηλικία των 62 ετών». Η θέση της ΑΣΔΥΚ είναι ότι η 

υποχρεωτική αφυπηρέτηση των μελών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής στο 62ο 

έτος της ηλικίας προφανώς δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες εργασίας 

αυτών των ομάδων εργοδοτουμένων. Ειδικά για τα Σώματα Ασφαλείας προτείνεται 

όπως επανέλθει το προηγούμενο μοντέλο αφυπηρέτησης, δηλαδή μετά από 29 χρόνια 

+ 2 μήνες υπηρεσία ή στο 55ο έτος της ηλικίας.  

Επίσης κρίνεται χρήσιμο να περιληφθούν διαφορετικές ρυθμίσεις που θα αφορούν 

εργοδοτούμενους σε βαρέα επαγγέλματα άλλων ειδικοτήτων (π.χ. εργαζόμενοι με σύστημα 

βάρδιας, πέραν των Σωμάτων Ασφαλείας, ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό κ.λπ).  

Επίσης, σημειώνεται ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει κάλυψη για εκείνους 

τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν αφυπηρετήσει από το 2011 και θεωρούμε ότι, η δημόσια 

τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών, για παραχώρηση κατ’αναλογία εφάπαξ ποσού 
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δεν κρίνεται επαρκής. Θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες ρυθμίσεις που θα ικανοποιούν τους 

επηρεαζόμενους. 

Καταληκτικά καταθέτουμε την ετοιμότητα της Οργάνωσής μας για διαβούλευση. 

 

Με εκτίμηση  

 

Δρ Γεώργιος Χωραττάς 

Πρόεδρος 
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