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Όπως είναι γνωστό, για τους υπό αναφορά κανονισμούς έχει ήδη κυκλοφορήσει 

έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την 

9η Ιουλίου 2013.  Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησής τους για τρίτη 

φορά από την ολομέλεια του σώματος στις 26 Σεπτεμβρίου 2013, η επιτροπή 

επανεξέτασε τους εν λόγω κανονισμούς σε έκτακτη συνεδρία της, που 

πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2013.  Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν 

ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου 

Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου 

(ΑΛΚ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΣΥΑΛΚ και 

ΣΥΠΥΑΛΚ. 

 Σημειώνεται ότι ο σκοπός των εν λόγω κανονισμών, οι απόψεις των 

εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο 

στάδιο της εξέτασής τους περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής. 

 Στα πλαίσια της επανεξέτασης των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησε 

ειδικότερα ο προβληματισμός μελών της για το γεγονός ότι, ενώ από το 2006 

συνομολογήθηκε η συλλογική σύμβαση του ωρομίσθιου προσωπικού της ΑΛΚ, η 
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οποία προνοεί ότι οι όροι απασχόλησης θα είναι ανάλογοι με αυτούς που ισχύουν για 

το εκάστοτε ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν 

εγκριθεί σχετικοί κανονισμοί από τη Βουλή, η οποία καλείται σήμερα να εγκρίνει την 

κατοχύρωση των συνεισφορών στο εν λόγω ταμείο προνοίας.  Επισημαίνεται ότι, 

δυνάμει της πιο πάνω σύμβασης, το διοικητικό συμβούλιο της ΑΛΚ έλαβε απόφαση 

με την οποία ενέκρινε τη συμπερίληψη στον εκάστοτε προϋπολογισμό της ΑΛΚ 

εγγυημένου ποσού για σκοπούς κάλυψης του κατοχυρωμένου ταμείου προνοίας, 

αρχής γενομένης με τον προϋπολογισμό του 2007.  Περαιτέρω, στα πλαίσια της 

επανεξέτασης των κανονισμών αυτών, τέθηκε και ο προβληματισμός για το 

ενδεχόμενο εφαρμογής των υπό συζήτηση κανονισμών για καταβολή του 

κατοχυρωμένου ταμείου για υπηρεσία μελών της ΑΛΚ από το 2007, καθότι από τότε 

ξεκίνησε να περιλαμβάνεται το σχετικό ποσό στους ετήσιους προϋπολογισμούς της 

ΑΛΚ.   

 Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η επιτροπή ζήτησε από τους 

εκπροσώπους της ΑΛΚ όπως την ενημερώσουν γραπτώς για το κόστος που θα 

προκύψει από την πιο πάνω κατοχύρωση, καθώς και για τον αριθμό των υπαλλήλων 

που θα επωφεληθούν από αυτή.   

 Ανταποκρινόμενος στο πιο πάνω αίτημα, ο προϊστάμενος του λογιστηρίου της 

ΑΛΚ απέστειλε γραπτό υπόμνημα, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2013, στο οποίο 

περιλαμβάνονται αναλυτικά οι υπολογισμοί σε σχέση με το ωφέλημα από την εν 

λόγω κατοχύρωση, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται αυτούσιο στην παρούσα 

έκθεση ως παράρτημα. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των 

κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

 

15 Οκτωβρίου 2013  
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Πρόεδρο και Μέλη  

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Λευκωσία 

 
Αξιότιμα Μέλη της Επιτροπής, 
 
 

Οι περί Ταμείου Προνοίας των Τακτικών Εργατών 

Κανονισμοί της Αρχής Λιμένων Κύπρου 

 

Αναφέρομαι στη συνεδρία της Τρίτης 8 Οκτωβρίου, 2013 για το πιο 

πάνω θέμα και στην παράκλησή σας να θέσω σε επιστολή αυτά που 

ειπώθηκαν για να μην υπάρξει τυχόν παρεξήγηση και παραθέτω τα πιο κάτω. 

Όπως ανέφερα, υπάρχουν δύο παράμετροι για τις οποίες έγιναν 

υπολογισμοί: 

(ι)  Ότι το ωφέλημα της εγγύησης της απόδοσης θα ισχύει από το 

1992. 

(ΙΙ)  Ότι το ωφέλημα θα αρχίσει να ισχύει από το 2006, το χρόνο κατά 

τον οποίο, η Αρχή αποδέχθηκε να εφαρμόσει το Κυβερνητικό 

Πρότυπο εγγύησης των αποδόσεων. 

Το όφελος είναι προϊόν τριών παραγόντων: (α) των χρόνων που αυτό 

ισχύει, (β) των ωρών που εργάζεται κάποιος και (γ) του ύψους του μισθού που 

απολαμβάνει κάποιος, ανά έτος. 

Με βάση το (ι) η Αρχή αναλάμβανε να εξασφαλίσει όλους τους 

υπαλλήλους, οι οποίοι εργάστηκαν στην Αρχή και ήταν υπάλληλοί της από το 
1992 και μετά. Σε αυτή την περίπτωση προκύπτουν 13 (δεκατρείς) πρώην 

υπάλληλοι, οι οποίοι επωφελούνται της απόφασης. Το συνολικό ποσό αυτής 

της ωφέλειας ανέρχεται στις €54.000 (πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ). 

Οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονταν από το 1992 και μετά και 

αποχώρησαν από την Αρχή μετά από το 2006 και οι οποίοι είναι 11 (έντεκα) 

στο σύνολο, επωφελούνται με ποσό της τάξης των €335.000 (τριακόσιων 

τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ).
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Επιπρόσθετα των πιο πάνω, άλλοι 50 (πενήντα) υπάλληλοι, οι οποίοι 

ήταν υπάλληλοι της Αρχής το 1992 ή έτυχαν εργοδότησης μετά από το 1992 

και συνεχίζουν να εργάζονται στην Αρχή, συσσωρευτικά επωφελούνται με 

€704.000 (επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ). 

Δηλαδή, το συνολικό κόστος της Αρχής για τα έτη 1992 μέχρι 2013 είναι 

€54.000 + €335.000 + €704.000 = €1.093.000, πέραν των κανονικών εισφορών 

της, στο Ταμείο Προνοίας των Υπαλλήλων. 

Εάν δε η υποχρέωση ή καλύτερα η ανάληψη της υποχρέωσης από 

πλευράς Αρχής περιοριστεί από το 2006 και μετά, τα πιο πάνω ποσά 

τροποποιούνται ως ακολούθως:- 

Οι 13 (δεκατρείς) υπάλληλοι, οι οποίοι αποχώρησαν πριν το 2006, δεν 
δικαιούνται κανενός ωφελήματος. 

                                    Οι 11 (έντεκα) υπάλληλοι, οι οποίοι αποχώρησαν μεταξύ 2006 και  

σήμερα επωφελούνται συσσωρευτικά με ποσό της τάξης των €60.000 (εξήντα 

χιλιάδων ευρώ), δεδομένου ότι το ωφέλημα παραχωρείται για πιο μικρή 

χρονική διάρκεια, παρά το ότι ο αριθμός των ατόμων που επωφελούνται 

παραμένει σταθερός. 

Οι υπόλοιποι 50 (πενήντα) υπάλληλοι που παραμένουν, επωφελούνται 

συσσωρευτικά με €446.000 (τετρακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες ευρώ) για 

ακριβώς τον ίδιο λόγο με αυτούς που αποχώρησαν μετά το 2006. 

          Δηλαδή το άθροισμα της υποχρέωσης που αναλαμβάνεται με το (ιι) είναι 

€60.000 + €446.000 = €506.000 (πεντακόσιες έξι χιλιάδες ευρώ). 

Να σημειωθεί ότι η πρακτική που ακολουθούσε η Αρχή για κάλυψη των 

ελλειμμάτων του Ταμείου, ήταν η καταβολή μέσω του προϋπολογισμού της για 
τη διαφορά που θα προέκυπτε για τους υπαλλήλους που αναμένετο να 

αποχωρήσουν ομαλά κατά την επόμενη περίοδο. Ως αποτέλεσμα, τα ποσά 

που συσσωρεύτηκαν με επιπρόσθετες καταβολές από την Αρχή είναι τα 

ακόλουθα:- 
2008               €82.013  
2009               €85.000  
2010         € 51.000 
Σύνολο          €218.013 

Τα ποσά αυτά έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Προνοίας, αλλά δεν 
καταβλήθηκαν στους δικαιούχους που αποχώρησαν, μέχρι την τελική έγκριση 
από τη Βουλή. 

Εάν ισχύσει το (ι), τότε η Αρχή θα πρέπει να μεριμνήσει στο μέλλον να 
καταβάλει άμεσα €171.000 (€54.000 + €335.000 - €218.000) για αυτούς που 
αποχώρησαν και σταδιακά τις υπόλοιπες €704.000 όταν θα αποχωρούν οι εν 
ενεργεία υπάλληλοι που επωφελούνται. 
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Εάν ισχύσει το (ιι), τότε η Αρχή δεν θα χρειαστεί να καταβάλει άμεσα 

οτιδήποτε, εφόσον το ποσό των €60.000 καλύπτεται από τις μέχρι σήμερα 

επιπλέον εισφορές, αλλά μελλοντικά θα πρέπει να καταβάλει σταδιακά το ποσό 

των €288.000 (€218.000 - 60.000 - €446.000) όταν θα αποχωρούν οι εν 
ενεργεία υπάλληλοι που επωφελούνται. 

Για οποιαδήποτε απορία, είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω 

διευκρινίσεις. 

 

 

 

Δημήτρης Πάτσαλος 

Προϊστάμενος Λογιστηρίου ΑΛΚ 

για την Αρχή Λιμένων 
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