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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤOΝ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟ  
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος.  
 
112(Ι) του 2011. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτης Εισφοράς 
Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής 
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Έκτακτης Εισφοράς 
Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής 
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2011 (που 
στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 
ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Έκτακτης Εισφοράς 
Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής 
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμοι του 2011. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) Με τη διαγραφή από την ερμηνεία του όρου «αξιωματούχος» της 
πρότασης «και δεν περιλαμβάνει τα Μέλη της Δικαστικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου και 
τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας» 
(γραμμές έντεκα έως δεκατέσσερα)˙ 
 
(β) με τη διαγραφή από την ερμηνεία του όρου «εργοδοτούμενος» της 
πρότασης «και δεν περιλαμβάνει τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, 
τακτικούς και έκτακτους, σε όλες τις βαθμίδες» (γραμμές  πέντε έως 
επτά)˙ και 
 
(γ) με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου «σύνταξη» με την 
ακόλουθη νέα ερμηνεία:  

 
«“σύνταξη” σημαίνει τη σύνταξη που καταβάλλεται δυνάμει 

οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών ή συμβάσεων απασχόλησης ή 
διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών σε συνταξιούχο της κρατικής 
υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφορειών, ή αναφορικά με αυτόν, αλλά 
δεν περιλαμβάνει φιλοδώρημα ή εφάπαξ·». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου και ο πλαγιότιτλος αυτού  
αντικαθίστανται από το ακόλουθο άρθρο και πλαγιότιτλο: 

 
«Αποκοπή 
μέρους των 
απολαβών των 
εργοδοτουμένων 
και της σύνταξης 
των 

3.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε 
άλλου νόμου ή Κανονισμών ή διοικητικών 
ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα 
καταβολής απολαβών και σύνταξης, αποκόπτεται, 
κάθε μήνα, από τις ακαθάριστες απολαβές 
αξιωματούχων και εργοδοτουμένων και από τις 



 

  

συνταξιούχων. 
 

συντάξεις των συνταξιούχων, ως έκτακτη εισφορά 
προς τη Δημοκρατία, ποσοστό των απολαβών ή και 
της σύνταξης, ως ακολούθως: 
 

(α) Για ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ή και 
σύνταξη, που δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€2.500,00), δεν 
αποκόπτεται οποιοδήποτε ποσό· 

 
(β) για ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ή και 

σύνταξη που υπερβαίνει το ποσό των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€2.500,00) 
αποκόπτεται ποσοστό επί των ακαθάριστων 
απολαβών ή και τη σύνταξη, ως ακολούθως: 

 
(i) για κάθε ευρώ πάνω από δύο χιλιάδες 

πεντακόσια ένα (€2.501,00) έως τρεις 
χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ 
(€3.500,00), ποσοστό 2,5%, 

 
(ii) για κάθε ευρώ πάνω από τρεις χιλιάδες 

πεντακόσια και ένα (€3.501,00) έως 
τέσσερις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ 
(€4.500,00), ποσοστό 3%, 

 
(iii) για κάθε ευρώ που υπερβαίνει τις 

τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια και ένα 
(€4.501,00), ποσοστό 3,5%: 

   
  

 
 

192(Ι) του 2011. 

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις των 
υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii) για ακαθάριστες 
μηνιαίες απολαβές υπαλλήλου που, κατά την 
ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του περί της μη 
Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών 
Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και 
Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των 
Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2011, 
βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της βαθμίδας της 
θέσης του αποκόπτεται ποσοστό του ύψους του 
3%, 3,5% και 4,0% αντιστοίχως.». 

   
Κατάργηση του 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου καταργείται. 
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 
αυτό της λέξης «δεν» (δεύτερη γραμμή). 

 

  



 

  

Έναρξη και 
διάρκεια της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2012 και 
ισχύει για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. 
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