
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ 

ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

  

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικών 
Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 
2006. 
 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

2.  Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο 
προκύπτει διαφορετική έννοια -  
 
     «βασικός μισθός» σημαίνει το μισθό, τον οποίο ο 
κρατικός υπάλληλος δικαιούται να λάβει με βάση την 
καθορισμένη για τη θέση του με τον Προϋπολογισμό ή με 
ειδικό Νόμο, μισθοδοτική κλίμακα, ή πάγιο μισθό όπως 
αυτός διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου (α) του άρθρου 3 του περί Αναδιαρθρώσεως 
του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών 
Αυξήσεων και Μέρους του Τιμαριθμικού Επιδόματος και 

Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμου. 
 

Ερμηνεία. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

50(Ι) του 2005. 

     «δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία» έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί 
Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου.  

 

 
10 του 1969 
67 του 1978 
53 του 1979 
  4 του 1985 

100  του 1985 
168 του 1986 
65 του 1987 

157 του 1987 
162 του 1987 

180 του 1987 
245 του 1987 
76 του 1988 

107 του 1988 
234 του 1988 

105 του 1990 
135 του 1991 
151 του 1991 

251 του 1991 
12 του 1992 

50(Ι) του 1992 
78(Ι) του 1992 

80 (Ι) του 1992 
81(Ι) του 1992 

116(Ι) του 1992 
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46(Ι) του 1993 
8(Ι) του 1994 

37 (Ι) του 1994 

26 (Ι) του 1995 

72 (Ι) του 1995 
25 (Ι) του 1996 
43 (Ι) του 1996 

110 (Ι) του 1996 

42 (Ι) του 1997 
88 (Ι) του 1997 
5 (Ι) του 1998 

23 (Ι) του 1998 
46 (Ι) του 1998 

57 (Ι) του 1998 
79 (Ι) του 1998 
12 (Ι) του 1999 
30 (Ι) του 1999 
44 (Ι) του 1999 

84 (Ι) του 1999 
157 (Ι) του 1999 
31 (Ι) του 2000 
48 (Ι) του 2000 
83 (Ι) του 2000 

131 (Ι) του 2000 

13 (Ι) του 2001 
21 (Ι) του 2001 

162 (Ι) του 2001 
163 (Ι) του 2001 

135 (Ι) του 2002 
207 (Ι) του 2002 
17 (Ι) του 2003 

113 (Ι) του 2003 
44 (Ι) του 2004 

80 (Ι) του 2004. 
 

     «δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται 
στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου και περιλαμβάνει τη Δικαστική 
Υπηρεσία καθώς και υπηρεσία στις θέσεις του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας, του Γενικού Λογιστή και των Βοηθών τους. 

 
 

1 του 1990 

71 του 1991 
211 του 1991 

27(Ι) του 1994 
83(Ι) του 1995 
60(Ι) του 1996 

109(Ι) του 1996 
69(Ι) του 2000 

156(Ι) του 2000 
4(Ι) του 2001 

94(Ι) του 2003 

128(Ι) του 2003 
183(Ι) του 2003 
31(Ι) του 2004 

218(Ι) του 2004 
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68(Ι) του 2005 
79(Ι) του 2005 

105(Ι) του 2005. 

 

     «Αστυνομία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 
αυτό από το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου.  
 

 
73(Ι) του 2004 

94(Ι) του 2005. 

     «κρατικός υπάλληλος» σημαίνει αυτόν που κατέχει θέση 
στη Δημόσια Υπηρεσία ή στη Δημόσια Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία ή στην Αστυνομία ή στο Στρατό είτε μόνιμα είτε 
προσωρινά είτε με αναπλήρωση. 
 

 

     «Στρατός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
από το άρθρο 2 των περί του Στρατού της Δημοκρατίας 
Νόμου. 

 
 

33 του 1990 

103 του 1991 
25(Ι) του 1992 
14(Ι) του 1995 
92(Ι) του 1997 
85(Ι) του 2000 

143(Ι) του 2000 
17(Ι) του 2002 
89(Ι) του 2002 
91(Ι) του 2002 

61(Ι) του 2003 

55(Ι) του 2005. 
 

    «σύνταξη» σημαίνει οποιαδήποτε ετήσια σύνταξη που 
πληρώνεται περιοδικά δυνάμει των εκάστοτε σε ισχύ 
Νόμων και αναφέρονται στις συντάξεις των κρατικών 
υπαλλήλων και περιλαμβάνει σύνταξη εξαρτωμένων· 
 
     «σύνταξη εξαρτωμένων» σημαίνει αύξηση που 
καταβάλλεται δυνάμει οποιουδήποτε από τους νόμους που 
βρίσκονται εκάστοτε σε ισχύ και αναφέρονται στις 
συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων, στο χήρο, στη χήρα ή 
και τα τέκνα κρατικού υπαλλήλου ή συνταξιούχου που 
απεβίωσε· 
 
     «συνταξιούχος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατά την 
ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος Νόμου είναι 
πολίτης της Δημοκρατίας και στον οποίο χορηγήθηκε 
σύνταξη δυνάμει οποιουδήποτε από τους Νόμους που 
βρίσκονται εκάστοτε σε ισχύ και αναφέρονται στις 
συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων.  

 

 
 
3.-(1) Ο βασικός μισθός των κρατικών υπαλλήλων 
αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2006 κατά δύο τοις 
εκατόν (2%) με κατώτατο ποσό αύξησης εκατόν πενήντα 

 
 
Αύξηση  

μισθών 
κρατικών  
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τρεις λίρες (£153) το χρόνο. 
     
     (2)  Ο βασικός μισθός οποιουδήποτε προσώπου 
απασχολείται στη Δημόσια Υπηρεσία ή στη Δημόσια 

Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή στην Αστυνομία ή στο Στρατό 
πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση, όχι, όμως, με 
μίσθωση υπηρεσιών, σύμφωνα με τον περί Συντονισμού 
των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων 
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή 
Θέματα Νόμος του 2006 αυξάνεται με γενική αύξηση του 
ιδίου ύψους και από την ίδια ημερομηνία που αναφέρεται 
στο εδάφιο (1). 
 
 

 

υπαλλήλων. 
 
 

 

 
 

12(Ι) του 2006. 

 
 
 
    

 
 

     (3) Η γενική αύξηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) 
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τιμαριθμικού 
επιδόματος και για τον καθορισμό των συντάξιμων 
απολαβών για τους σκοπούς των Νόμων που αναφέρονται 
στις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων. 
 
  4.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Νόμων που 
αναφέρονται στις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων, 
συντάξεις που χορηγήθηκαν σε συνταξιούχους κρατικούς 
υπαλλήλους κατά ή πριν την 1η Ιανουαρίου 2006, 
αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2006 με ποσό ίσο προς 
τα δύο τοις εκατόν (2%) αυτών. 
  
 

 

 
 
 
 
 

Αύξηση συντάξεων 
συνταξιούχων 

κρατικών υπαλλήλων. 

 

 
 
 
 
 
Αρ. Φακ. 23.01.071.2006 
/ΦΜ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4079, 31/3/2006 50(I)/2006



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
 

 Σκοπός του Νομοσχεδίου αυτού είναι η παραχώρηση γενικής αύξησης 

στους μισθούς των κρατικών υπαλλήλων και στις συντάξεις των συνταξιούχων 

κρατικών υπαλλήλων ύψους δύο τοις εκατόν (2%) από την 1η Ιανουαρίου 2006. 

 
 
 
 
 

    Πέτρος Κληρίδης 
    Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 

 

 
 

 

27 Ιανουαρίου, 2006 
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