ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ 2015
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 42
20 του 1960
34 του 1962
25 του 1963
54 του 1977
98 του 1988
21 του 1989
39(Ι) του 1995
20(Ι) του 1998
159(Ι) του2000
149(Ι) του2001
13(Ι) του 2002
7(Ι) του 2004
164(Ι) του2004
51(Ι) του 2006
117(Ι) του2006
151(Ι) του 2011
……..του 2017.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι)ː
….

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 και θα διαβάζονται

παραχωρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 42 του περί
Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, εκδίδει με την έγκριση
του Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς.

Συντάξεων Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
μαζί με τους περί Συντάξεων Υπαλλήλων της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμούς του 2014 (που στην
συνέχεια θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι
βασικοί

κανονισμοί

και

οι

παρόντες

Κανονισμοί

θα

αναφέρονται μαζί ως οι περί Προσωπικού της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικοί Κανονισμοί του 2014 και
2015.

Τροποποίηση
του Κανονισμού
2 των βασικών
κανονισμών.

2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών, τροποποιείται
με την προσθήκη, αμέσως μετά

αμέσως μετά τον όρο

«Δημόσια Υπηρεσία», του ακόλουθου νέου όρου και

ορισμού:
«διάδοχος εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδει σε αυτή ο
περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμος.
Τροποποίηση
του Κανονισμού
4 των βασικών
κανονισμών.

3. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 4 των βασικών
κανονισμών, τροποποιείται με την αντικατάσταση στην
επιφύλαξη, της τελείας με άνω τελεία και την προσθήκη
αμέσως

μετά

την

επιφύλαξη,

της

ακόλουθης

νέας

επιφύλαξης:
«

Νοείται, περαιτέρω, ότι αναφορικά με όσους
μόνιμους υπαλλήλους ευρίσκονται, κατά τον
χρόνο της αφυπηρέτησής των σε άδεια άνευ
απολαβών
εταιρεία

εργαζόμενοι
δυνάμει

του

για
περί

την

διάδοχο

Υπηρεσίας

…..του

Τηλεπικοινωνιών Νόμου Κεφ. 302, για σκοπούς

2017

καθορισμού του συντάξιμου μισθού ως αυτός
καθορίζεται

στον

παρόντα

Kανονισμό,

λαμβάνεται υπ’ όψη το μεγαλύτερο από τα πιο
κάτω δύο ποσά:
(α) Ο μισθός που θα ελάμβανε ο σχετικός
υπάλληλος ωσάν να μην ευρίσκετο σε άδεια
απουσίας άνευ απολαβών αλλά να εργοδοτείτο
από την Αρχή με όλες τις μισθολογικές
προσαυξήσεις στις οποίες ο υπάλληλος θα
εδικαιούτο εάν εργοδοτείτο στη Αρχή και όχι επί
της

βάσης

της

άδειας

απουσίας

άνευ

απολαβώνˑ
(β) Ο πραγματικός μισθός του υπαλλήλου στην
διάδοχο εταιρεία.»

Τροποποίηση
του Κανονισμού
5 των βασικών
κανονισμών.

4. Η παράγραφος (3) του Κανονισμού 5 των βασικών
κανονισμών τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά
την υποπαράγραφο (β), της ακόλουθης νέας παραγράφου
(γ):

«(γ) άδειας άνευ απολαβών όπου ο υπάλληλος εργάζεται για

την διάδοχο

εταιρεία

δυνάμει

του

περί

Υπηρεσίας

Τηλεπικοινωνιών Νόμου Κεφ. 302.»

Τροποποίηση
του Κανονισμού
10 των βασικών
κανονισμών.

5. Ο Κανονισμός 10 των βασικών κανονισμών τροποποιείται
με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (2), της
ακόλουθης νέας παραγράφου (3):
«(3) Για όση περίοδο υπάλληλος ευρίσκεται σε άδεια άνευ
απολαβών εργαζόμενος για την διάδοχο εταιρεία δυνάμει του
περί της Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Υπαλλήλων της
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Νόμου του 2015, για σκοπούς
υπολογισμού των αποκοπών και εισφορών που αναφέρονται
στις υποπαραγράφους (ι), (ιι) και (ιιι) της παραγράφου (1),
λαμβάνεται υπ’ όψη το μεγαλύτερο από τα πιο κάτω δύο
ποσά:
(α) Ο μισθός που θα ελάμβανε ο σχετικός υπάλληλος
ωσάν να μην ευρίσκετο σε άδεια απουσίας άνευ
απολαβών αλλά να εργοδοτείτο από την Αρχή με όλες
τις

μισθολογικές

προσαυξήσεις

στις

οποίες

ο

υπάλληλος θα εδικαιούτο εάν εργοδοτείτο στη Αρχή
και όχι επί της βάσης της άδειας απουσίας άνευ
απολαβώνˑ

(β) Ο πραγματικός μισθός του υπαλλήλου στην
διάδοχο εταιρεία.»
Αντικατάσταση
Κανονισμού 11
των βασικών
κανονισμών.

6. Ο Κανονισμός 11 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται
από τον ακόλουθο νέο Κανονισμό:
«(1)

Το

Ταμείο

διοικείται

από

Διαχειριστική

Επιτροπή η οποία επιλαμβάνεται των υποθέσεων του
Ταμείου

και

η

οποία

αποτελείται

από

δέκα

(10)

διαχειριστές εκ των οποίων κατ’ ελάχιστον ένας (1)
διαχειριστής και κατά μέγιστον τρεις (3) διαχειριστές, θα
είναι εκπρόσωποι των μελών του Ταμείου και οι
υπόλοιποι επτά (7) μέχρι εννέα (9), ανάλογα με την
περίπτωση,

θα

διορίζονται

από

τον

Υπουργό

Οικονομικών:
Νοείται ότι ο Υπουργός Οικονομικών θα αποφασίζει για τον
ακριβή αριθμό των διαχειριστών που θα είναι εκπρόσωποι
των μελών του Ταμείου.
Νοείται περαιτέρω ότι, δικαιοπραξία, η οποία επιχειρείται από
τη Διαχειριστική Επιτροπή εντός των ορίων της εξουσίας της
δεσμεύει το Ταμείο:
Νοείται

έτι

περαιτέρω

ότι,

η

Διαχειριστική

Επιτροπή

επιμελείται των υποθέσεων του Ταμείου και αντιπροσωπεύει
αυτό δικαστικώς και εξωδίκως.
(2) Από τους Διαχειριστές, ένας είναι ο Πρόεδρος, ένας είναι
ο Γραμματέας και ένας ο Ταμίας.
(3) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ανακαλέσει το

διορισμό των Διαχειριστών που έχει διορίσει και ο εκλεγμένος
ή οι εκλεγμένοι Διαχειριστές παύονται μόνο με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μελών. Νοείται περαιτέρω ότι, ο
εκλεγμένος ή οι εκλεγμένοι Διαχειριστές εκπίπτουν αυτόματα
του αξιώματός τους σε περίπτωση που για οποιοδήποτε
λόγο παύσουν να είναι Μέλη του Σχεδίου.
(4) Οι Διαχειριστές κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα τους
όπως αυτά καθορίζονται στο Νόμο, διοικούν το Ταμείο,
προβαίνουν σε επενδύσεις των κεφαλαίων του Ταμείου και
ασκούν τις εξουσίες, καθήκοντα και τους δραστηριότητες που
ανατίθενται σε αυτούς από το βασικό νόμο, το Νόμο και τους
παρόντες Κανονισμούς.
(5) Η Διαχειριστική Επιτροπή υποβάλει στον Έφορο, σε
έντυπο

που

καθορίζεται

από

τον

Έφορο,

δήλωση

εντιμότητας του κάθε Διαχειριστή, η οποία περιλαμβάνει και
δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί για κανένα από τα
αδικήματα που προβλέπονται στον Κανονισμό 11(12). Η
δήλωση

αυτή

υποβάλλεται

κάθε

φορά

που

γίνεται

γνωστοποίηση των ονομάτων των Διαχειριστών στον Έφορο,
σύμφωνα με τον Κανονισμό 11(11).
(6) Οι Διαχειριστές συνέρχονται τουλάχιστον κάθε τρεις (3)
μήνες μετά από πρόσκληση του Γραμματέα, ο οποίος μπορεί
να συγκαλέσει συνεδρίαση, είτε με εντολή του Προέδρου, είτε
αυτεπάγγελτα,

όποτε

το

θεωρήσει

αναγκαίο

για

την

διεξαγωγή των εργασιών του Ταμείου:
Νοείται ότι, ο Γραμματέας υποχρεούται μετά από αίτημα
τεσσάρων (4) τουλάχιστον Διαχειριστών να συγκαλεί σε
οποιοδήποτε χρόνο συνεδρίαση.

(7) Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων
είναι επτά (7) Διαχειριστές:
Νοείται ότι, όταν Διαχειριστής παραλείψει να παρευρίσκεται
σε τρεις (3) κατά συνέχεια συνεδριάσεις της Διαχειριστικής
Επιτροπής αδικαιολόγητα, ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας καλεί
την ενδιαφερόμενη πλευρά να υποδείξει νέο Διαχειριστή:
Νοείται περαιτέρω, ότι η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται να
ενεργεί παρά το ότι παραμένει κενή η θέση οποιουδήποτε
Διαχειριστή αλλά, αν και εφόσον ο αριθμός των Διαχειριστών
μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο αριθμό ώστε να
μπορούν να αποτελούν απαρτία, οι Διαχειριστές που
συνεχίζουν δύνανται να ενεργούν μόνο για τη σύγκληση
Γενικής Συνέλευσης των Μελών.

(8)
ή

Οι αποφάσεις των Διαχειριστών για οποιοδήποτε θέμα
ζήτημα

που

εγείρεται

ενώπιον

της

Διαχειριστικής

Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

(9)

Οι Διαχειριστές επικουρούνται από προσληφθέντες

Συμβούλους με κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και
εμπειρία, όπως αυτά καθορίζονται από το Νόμο.
(10) Οι Διαχειριστές, οι οποίοι διορίζονται από τον Υπουργό
Οικονομικών, διατηρούν τη θέση τους μέχρις ότου ο
Υπουργός Οικονομικών αποφασίσει, σε οποιοδήποτε χρόνο
να ανακαλέσει το διορισμό τους.

Ο εκπρόσωπος ή οι

εκπρόσωποι των Μελών, ανάλογα με την περίπτωση,
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών κάθε δύο (2)
χρόνια:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κένωσης θέσης στη Διαχειριστική
Επιτροπή, η οποία κατέχεται από πρόσωπο εκλελεγμένο
από τα Μέλη, αυτή συμπληρώνεται από τον επιλαχόντα ή αν
δεν υπάρχει επιλαχόντας, γίνεται συμπληρωματική εκλογή
από τα Μέλη με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του
αποχωρούντος εκπροσώπου.

(11)

Η Διαχειριστική Επιτροπή γνωστοποιεί στον Έφορο

κάθε αλλαγή στους Διαχειριστές της, εντός δέκα (10) ημερών
από την αλλαγή.
(12) Οποιοσδήποτε Διαχειριστής εκπίπτει του αξιώματος του:

(i)

αν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με
την επαγγελματική του διαγωγή και/ή για
απάτη,

υπεξαίρεση

και/ή

ξέπλυμα

βρώμικου χρήματος, ή

(ii)

αν καταδικαστεί για ψευδείς δηλώσεις
κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε
νομοθεσίας

που

αφορά

Επαγγελματικών

στα

Ταμεία

Συνταξιοδοτικών

Παροχών, ή

(iii)

αν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή
έχει κινηθεί εναντίον του οποιαδήποτε
διαδικασία

κήρυξης

πτώχευσης

ή

εκκαθάρισης, ή
στις περιπτώσεις που προνοούνται από οποιαδήποτε
εφαρμοστέα νομοθεσία. »

Έναρξη ισχύος.

7. (1) Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 6 των περί
Συντάξεων Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
(Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2017, οι παρόντες
Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση τους στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(2). Ο Κανονισμός 6 των περί Συντάξεων Υπαλλήλων της
Αρχής

Τηλεπικοινωνιών

Κύπρου

(Τροποποιητικών)

Κανονισμών του 2017, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία
έκδοσης του διατάγματος το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο
(1) του άρθρου 28Α του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών
Νόμου.

