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

ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011  
 

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

193(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 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Έκτακτης 
Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της 
Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 
2011 (που στο εξής θα αναφέρονται 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 έως 2012. 
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της υφιστάμενης επιφύλαξης αυτού, με την ακόλουθη 
νέα επιφύλαξη:  
 

  
  

 
 
192(Ι) του 2011. 

«Νοείται ότι, στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 
(i), (ii) και (iii), για ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές 
αξιωματούχου ή εργοδοτούμενου που, κατά τη 
διάρκεια 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, βρίσκεται στην ανώτατη βαθμίδα της 
κλίμακας της θέσης του ή, σε περίπτωση θέσεων με 
συνδυασμένες κλίμακες βρίσκεται στην ανώτατη 
βαθμίδα της ψηλότερης κλίμακας των 
συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης του ή αμείβεται 
με πάγιο μισθό ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή 
χορηγία, του αποκόπτεται ποσοστό ύψους 3.0%, 
3.5% και 4.0%, αντίστοιχα, ανάλογα με την 
υποπαράγραφο στην οποία εμπίπτει.». 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας.  
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