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Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και 

Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 94(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013 
 

Προοίμιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 167 του Συντάγματος, ο Υπουργός Οικονομικών 
μεριμνά για τη σύνταξη πλήρους προϋπολογισμού για κάθε οικονομικό έτος, ο οποίος μετά από την 
έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση, 
έγκριση και ψήφισή του σε Νόμο, 
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεσμευμένη, βάσει των υποχρεώσεών της που 
απορρέουν από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από τη συμμετοχή της 
στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποβάλλει κάθε χρόνο 
Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των προνοιών του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η ανάγκη των κυβερνήσεων να διατηρούν υγιή και βιώσιμα οικονομικά και να 
προλαμβάνουν τη δημιουργία υπερβολικών ελλειμμάτων στη γενική κυβέρνηση είναι ουσιώδους 
σημασίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη Ζώνη του Ευρώ στο σύνολό της και συνεπώς 
αυτή απαιτεί την καθιέρωση συγκεκριμένων κανόνων, περιλαμβανομένου του «κανόνα ισοσκέλισης 
του προϋπολογισμού» και διόρθωσης αποκλίσεων, όταν προκύπτουν, 
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ προκύπτει η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης δεν 
υπερβαίνει το τρία τοις εκατόν (3%) του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε τιμές αγοράς και ότι το 
χρέος της γενικής κυβέρνησης δεν υπερβαίνει ή ακολουθεί επαρκώς πτωτική πορεία προς το εξήντα 
τοις εκατόν (60%) του  Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε τιμές αγοράς, 
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Επίσημη 
Εφημερίδα 
της  Ε.Ε.: L 
306, 
23.11.2011, 
σ. 41. 
 
Eπίσημη  
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.:  L 
209, 
2.8.1997, 
σ.6. 
  
   20(Ι) του 2014 
 123(Ι) του 2016 
 133(Ι) του 2016 
159(Ι) του 2017. 
 
 
 
 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι αρχηγοί των κρατών μελών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ζώνης του Ευρώ 
συμφώνησαν στις 9 Δεκεμβρίου 2011 σε μια ενισχυμένη αρχιτεκτονική για την Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση, που θα έχει ως βάση συνθήκες που αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και θα διευκολύνει την υλοποίηση μέτρων που λαμβάνονται βάσει των Άρθρων 121, 126 και 
136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, 
τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση μεταξύ του Βασιλείου 
του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του 
Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω 
Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής 
Δημοκρατίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες 
στις 2 Μαρτίου 2012, και επικυρώθηκε στις 20 Απριλίου 2012, με την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου Αρ. 73.470, η οποία συμφωνία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, 
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 169 του Συντάγματος 
συνθήκες, συμβάσεις και συμφωνίες που συνομολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω 
άρθρου έχουν από την ημέρα δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
αυξημένη ισχύ έναντι οποιουδήποτε ημεδαπού νόμου, υπό τον όρο ότι αυτές οι συνθήκες, οι 
συμβάσεις και οι συμφωνίες εφαρμόζονται, αντίστοιχα, και από το αντισυμβαλλόμενο μέρος,  
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με την Οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης 
Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών, πρέπει 
να διατηρεί ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο σε μεσοπρόθεσμη 
βάση,  
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο λόγος του Δημόσιου Χρέους ως προς το ΑΕΠ σε τιμές αγοράς υπερβαίνει το εξήντα 
τοις εκατόν (60%), όπως καθορίζεται από το Πρωτόκολλο (Αρ. 12), ο λόγος αυτός μειώνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1467/97, 
 
 
 
 
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με την Αρχή της Βιωσιμότητας, όπως προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4(1)(α)(i) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, 
πρέπει οι δαπάνες, ο δανεισμός και το χρέος της γενικής κυβέρνησης να είναι διαχειρίσιμα, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και να μην επιβάλλεται άδικο βάρος στις μελλοντικές γενιές,  
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κύπρος έχει εισαγάγει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των δημόσιων 
οικονομικών, στο πλαίσιο του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, 
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ στο πλαίσιο των πιο πάνω μεταρρυθμίσεων, κρίθηκε αναγκαία η μείωση των απολαβών 
και των συντάξεων που καταβάλλονται σε αξιωματούχους, εργοδοτουμένους και συνταξιούχους του 
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μετά τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος το 2016 και τις διαπιστώσεις του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Κύπρος συμμορφώνεται με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης μέχρι  το 2019, 
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ συμφωνήθηκε μηχανισμός συγκράτησης του ρυθμού αύξησης των συνολικών 
απολαβών στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κάτω από τον ρυθμό ανάπτυξης του 
ονομαστικού ΑΕΠ, 
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι πλέον δυνατή η σταδιακή κατάργηση των μειώσεων επί των απολαβών και των 
συντάξεων των αξιωματούχων, εργοδοτουμένων και συνταξιούχων του δημόσιου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα· 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  
 

Συνοπτικός  
τίτλος.  

168(Ι) του 2012 
31(Ι) του 2013 

152(Ι) του 2013. 

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 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Μείωσης 
των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της 
Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2012 έως (Αρ. 2) του 2013 
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 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, 
Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
Νόμοι του 2012 έως 2018. 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

(α)   Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την  ακόλουθη  νέα παράγραφο: 
 
                «(α) Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2018 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, οι ακαθάριστες       

μηνιαίες απολαβές ή/και η μηνιαία σύνταξη μειώνονται ως ακολούθως: 
 

(i) Για κάθε ευρώ από ένα σεντ (€0,01) και άνω έως χίλια ευρώ (€1.000,00) 
κατά ποσοστό 1,8%,  

(ii)   για κάθε ευρώ από χίλια ευρώ και ένα σεντ (€1.000,01) και άνω έως χίλια 
πεντακόσια ευρώ (€1.500,00) κατά ποσοστό 8,3%,  

(iii)   για κάθε ευρώ από χίλια πεντακόσια ευρώ και ένα σεντ (€1.500,01) και άνω  
έως δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00) κατά ποσοστό 10,3%,  

(iv) για κάθε ευρώ από δύο χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€2.000,01) και άνω έως 
τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00) κατά ποσοστό 13,5%, 

(v)   για κάθε ευρώ από τρεις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€3.000,01) και άνω έως 
τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00) κατά ποσοστό 16%, 

(vi)  για κάθε ευρώ από τέσσερις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€4.000,01) και άνω 
κατά ποσοστό 17,5%.»· 

 
(β)   με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (α) αυτού, των ακόλουθων νέων παρα- 

γράφων: 
 

«(β)  Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, οι ακαθά-ριστες 
μηνιαίες απολαβές ή/και η μηνιαία σύνταξη μειώνονται ως ακολούθως: 

(i) Για κάθε ευρώ από χίλια ευρώ και ένα σεντ (€1.000,01) και άνω έως χίλια 
πεντακόσια ευρώ (€1.500,00) κατά ποσοστό 5,8%,  

(ii)   για κάθε ευρώ από χίλια πεντακόσια ευρώ και ένα σεντ (€1.500,01) και άνω 
έως δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00) κατά ποσοστό 7,8%, 

(iii)  για κάθε ευρώ από δύο χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€2.000,01) και άνω έως 
τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00) κατά ποσοστό 13,5%, 

(iv)  για κάθε ευρώ από τρεις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€3.000,01) και άνω έως 
τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00) κατά ποσοστό 16%, 

(v)  για κάθε ευρώ από τέσσερις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€4.000,01) και άνω 
κατά ποσοστό 17,5%. 

 
(γ)   Με  ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι ακαθάριστες 

μηνιαίες απολαβές ή/και η μηνιαία σύνταξη μειώνονται ως ακολούθως: 
 

(i)    Για  κάθε  ευρώ από χίλια ευρώ και ένα σεντ (€1.000,01) και άνω έως χίλια 
πεντακόσια ευρώ (€1.500,00) κατά ποσοστό 3,3%,  

(ii)   για κάθε ευρώ από χίλια πεντακόσια ευρώ και ένα σεντ (€1.500,01) και άνω 
έως δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00) κατά ποσοστό 5,3%,  

(iii) για κάθε ευρώ από δύο χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€2.000,01) και άνω έως 
τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00) κατά ποσοστό 11%, 

(iv)   για κάθε ευρώ από τρεις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€3.000,01) και άνω έως 
τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00) κατά ποσοστό 13,5%, 

(v)   για κάθε ευρώ από τέσσερις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€4.000,01) και άνω 
κατά ποσοστό 15%. 

 
(δ)   Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, οι ακαθάριστες 

μηνιαίες απολαβές ή/και η μηνιαία σύνταξη μειώνονται ως ακολούθως: 
 

(i) Γiα κάθε ευρώ από χίλια ευρώ και ένα σεντ (€1.000,01) και άνω έως χίλια 
πεντακόσια ευρώ (€1.500,00) κατά ποσοστό 0,8%,  
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(ii)    για  κάθε  ευρώ από χίλια πεντακόσια ευρώ και ένα σεντ (€1.500,01) και άνω 
έως δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00) κατά ποσοστό 2,8%,  

(iii) για κάθε ευρώ από δύο χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€2.000,01) και άνω έως 
τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00) κατά ποσοστό 8,5%, 

(iv)   για  κάθε ευρώ από τρεις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€3.000,01) και άνω έως 
τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00) κατά ποσοστό 11%, 

(v)    για  κάθε  ευρώ από τέσσερις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€4.000,01) και άνω 
κατά ποσοστό 12,5%. 

 
(ε)   Με  ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, οι ακαθάριστες 

μηνιαίες απολαβές ή/και η μηνιαία σύνταξη μειώνονται ως ακολούθως: 
 

(i) Για κάθε ευρώ από δύο χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€2.000,01) και άνω έως 
τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00) κατά ποσοστό 5%, 

(ii)     για κάθε ευρώ από τρεις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€3.000,01) και άνω έως 
τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00) κατά ποσοστό 7,5%, 

(iii)     για  κάθε ευρώ από  τέσσερις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€4.000,01) και άνω 
κατά ποσοστό 9%. 

 
(στ) Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023 τερματίζεται η μείωση των ακαθάριστων 

μηνιαίων απολαβών ή και της μηνιαίας σύνταξης.»· και 
 

(γ)    με τη διαγραφή της παραγράφου (β) αυτού. 
 

Έναρξη και 
λήξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιουλίου 2018 και λήγει την 1η 
Ιανουαρίου 2023. 

 


