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Αρ. 4369, 6.12.2012 
168(Ι)/2012 

 
Νόμος που προνοεί για τη Μείωση των Απολαβών και των Συντάξεων των 

Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας 
και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα  

 
Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοκρατία διέρχεται 

δύσκολη οικονομική περίοδο και, προς αποφυγή περαιτέρω 
επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης, καθίσταται αναγκαίο 
όπως περιορισθούν  οι δαπάνες του δημόσιου τομέα, του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών 
εφορειών και·  
 
Επειδή, για τον ανωτέρω σκοπό καθίσταται αναγκαίο, μεταξύ άλλων, 
να μειωθούν οι απολαβές και οι συντάξεις που καταβάλλονται σε 
αξιωματούχους, εργοδοτουμένους και συνταξιούχους της κρατικής 
υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφορειών  ·  
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων, ψηφίζει ως ακολούθως:  
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Μείωσης των 
Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων 
και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2012. 
 

Ερμηνεία. 2.  Στον παρόντα Νόμο – 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

«αξιωματούχος» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει ή 
ανέλαβε πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου  οποιοδήποτε 
λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση για τα οποία ο μισθός ή η αντιμισθία ή η 
αποζημίωση ή η χορηγία καταβάλλεται από τη Δημοκρατία ή από 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή από οργανισμό δημοσίου 
δικαίου ή από αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή από σχολική εφορεία και 
περιλαμβάνει τη θέση Επιτρόπου ή Εφόρου ή Προέδρου και μελών 
Αρχής ή άλλου Σώματος ή άλλου Αξιωματούχου, του οποίου το 
λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση προβλέπεται ή καθιδρύεται δυνάμει του 
Συντάγματος ή οποιουδήποτε νόμου της Δημοκρατίας· 
 

 «απολαβές» σημαίνει το μισθό ή την αντιμισθία ή την αποζημίωση ή 
τη χορηγία που καταβάλλεται σε αξιωματούχο ή εργοδοτούμενο της 
κρατικής υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών 
τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφορειών, με βάση την 
καθορισμένη για τη θέση του μισθοδοτική κλίμακα ή πάγιο μισθό ή 
ωρομίσθιο και περιλαμβάνει οποιαδήποτε γενική αύξηση μισθών και 
τιμαριθμικό επίδομα, καθώς και οποιαδήποτε αποζημίωση ή επίδομα 
καταβάλλεται από τον εργοδότη του και λαμβάνεται υπόψη για 
σκοπούς υπολογισμού του καταβλητέου από αυτόν φόρου 
εισοδήματος, καθώς και τα κατ΄ αποκοπήν επιδόματα παραστάσεως, 
φιλοξενίας και γραμματειακών υπηρεσιών· 



Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4369, 6.12.2012  168(Ι)/2012 

 
 «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 

 
 

1 του 1990 
71 του 1991 

211 του 1991 
27(I) του 1994 
83(I) του 1995 
60(I) του 1996 

109(I) του 1996 
69(I) του 2000 

156(I) του 2000 
4(I) του 2001 

94(I) του 2003 
128(I) του 2003 
183(I) του 2003 

31(I) του 2004 
218(I) του 2004 

68(I) του 2005 
79(I) του 2005 

105(I) του 2005 
96(I) του 2006 

107(I) του 2008 
137(I) του 2009 

194(I) του 2011. 

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
από τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως 2011· 

 «ευρύτερος δημόσιος τομέας» σημαίνει κάθε ανεξάρτητη υπηρεσία ή 
αρχή ή γραφείο ανεξάρτητου αξιωματούχου, κάθε νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων 
των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ή των σχολικών εφορειών καθώς 
και οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς νομική 
προσωπικότητα που ιδρύεται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον και 
τα κεφάλαια του οποίου είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη 
Δημοκρατία· 
 
 

 «εργοδοτούμενος» σημαίνει πρόσωπο που εργάζεται στην κρατική 
υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε ως υπάλληλος, είτε ως 
ωρομίσθιος εργάτης, είτε δυνάμει σύμβασης εργασίας, είτε κάτω από 
τέτοιες περιστάσεις, από τις οποίες μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη 
σχέσης μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου· 
 

 «κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη 
Δημοκρατία και περιλαμβάνει τη δημόσια υπηρεσία, τη δημόσια 
εκπαιδευτική υπηρεσία, την υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις της 
Δημοκρατίας ή στις δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας, τη 
δικαστική υπηρεσία της Δημοκρατίας, την υπηρεσία στη θέση του 
Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γενικού 
και Βοηθού Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Γενικού και 
Βοηθού Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και την 
υπηρεσία σε οποιαδήποτε θέση αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική 



Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4369, 6.12.2012  168(Ι)/2012 

πρόνοια σε νόμο ή Κανονισμούς· 
 

 «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 ποσό· 
 

 «συνταξιούχος» σημαίνει πρόσωπο στο οποίο χορηγείται σύνταξη 
όπως ορίζεται στον παρόντα Νόμο· 
 

 «υπάλληλος» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει θέση, αναφορικά με 
την οποία γίνεται ειδική πρόνοια σε νόμο ή Κανονισμούς· 
 

 «ωρομίσθιος εργάτης» σημαίνει εργάτη που αμείβεται σε ωριαία 
βάση. 
 

Μείωση των 
απολαβών των 
αξιωματούχων 
και των 
εργοδοτουμένων 
και της σύνταξης 
των 
συνταξιούχων. 

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή 
Κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν 
θέματα καταβολής απολαβών και σύνταξης, οι ακαθάριστες μηνιαίες 
απολαβές αξιωματούχων και εργοδοτουμένων και οι συντάξεις των 
συνταξιούχων, μειώνονται, ως ακολούθως: 

 (α) Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ή και η μηνιαία σύνταξη, που 
δεν υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00), δεν 
μειώνονται κατά οποιοδήποτε ποσό· 

 
(β) οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ή και η μηνιαία σύνταξη που 

υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων  ευρώ (€1.000,00) μειώνονται 
κλιμακωτά ως ακολούθως: 

 
(i) για κάθε ευρώ από χίλια ένα (€1.001,00) και άνω έως χίλια 

πεντακόσια ευρώ (€1.500,00), κατά ποσοστό 6,5%,  
(ii) για κάθε ευρώ από χίλια πεντακόσια ένα (€1.501,00) και άνω 

έως δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00), κατά ποσοστό 8,5%,  
(iii) για κάθε ευρώ από δύο χιλιάδες ένα (€2.001,00) και άνω 

έως τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00), κατά ποσοστό 9,5%,  
(iv) για κάθε ευρώ από τρεις χιλιάδες ένα (€3.001,00) και άνω 

έως τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00), κατά ποσοστό 
11,5%,  

(v) για κάθε ευρώ από τέσσερις χιλιάδες ένα (€4.001,00) και 
άνω, κατά ποσοστό 12,5%. 

 
 (γ) Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, 2014, οι ακαθάριστες μηνιαίες 

απολαβές ή και η μηνιαία σύνταξη πέραν του ενός ευρώ (€1,00) 
μειώνονται κατά 3%, επιπρόσθετα από τη μείωση που 
προβλέπεται στα εδάφια 3(α) και 3(β). 
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Υπολογισμός 
των 
συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων. 

4. Η δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου μείωση των 
απολαβών δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό, κατά την 
ημερομηνία αφυπηρέτησης, των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων ή 
άλλων ωφελημάτων αφυπηρέτησης αξιωματούχου ή 
εργοδοτουμένου, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα οικεία νομοθεσία. 
 

Υπολογισμός 
των 
αποζημιώσεων 
και άλλων 
επιδομάτων που 
υπολογίζονται 
βάσει της 
μισθοδοτικής 
κλίμακας ή των 
πάγιων μισθών. 
 

5. Η  υπερωριακή αποζημίωση, τα επιδόματα βάρδιας, τα επιδόματα 
αναμονής και κλήσεων και τυχόν άλλα επιδόματα ή αποζημιώσεις 
που υπολογίζονται βάσει της μισθοδοτικής κλίμακας ή των πάγιων 
μισθών υπολογίζονται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα οικεία 
νομοθεσία ή Κανονισμούς ή Εγκυκλίους, ή άλλες ρυθμίσεις και στη 
συνέχεια μειώνονται δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου. 

Καταβολή ποσού 
που προκύπτει 
από τη μείωση 
απολαβών και 
συντάξεων από 
την κρατική 
υπηρεσία και τον 
ευρύτερο 
δημόσιο τομέα. 
 

6. Το ποσό που προκύπτει από τη μείωση των απολαβών και των 
συντάξεων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, καταβάλλεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας με τρόπο 
που καθορίζεται με Εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών.  
 
 
 
 
 
 

Εξαίρεση  του 
ποσού της 
μείωσης των 
απολαβών και 
των συντάξεων 
από το 
φορολογητέο 
εισόδημα. 

7. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το 
δυνάμει του παρόντος Νόμου ποσό κατά το οποίο μειώνονται οι 
απολαβές και οι συντάξεις εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα  
οποιουδήποτε προσώπου. 
 
 
 
 
 

Άρση ανωμαλιών 
και επίλυση 
προβλημάτων.  

8. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση 
ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να 
προκύψουν από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 
 

Εφαρμογή  
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

9. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται ως ακολούθως: 
 
(α) Οι πρόνοιες του άρθρου 3(α) και 3(β) εφαρμόζονται επί των 
απολαβών των μηνών Δεκεμβρίου 2012 και εντεύθεν, 
περιλαμβανομένου και του 13ου μισθού του 2012. 
 
(β)  Η πρόνοια του εδαφίου 3(γ) εφαρμόζεται επί των απολαβών του 
μήνα Ιανουαρίου του 2014 και εντεύθεν.   

 
Αρ. Φακ.:  23.01.053.247-2012 
ΣΧΚ/ΦΜ 


