
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ 
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
 
 
Ερμηνεία. 
 
 
 
 
 

38 του 1973 
59 του 1977 
28 του 1979 

195 του 1986 
20 του 1987 
62 του 1987 

207 του 1988 
229 του 1989 

59(Ι) του 1992 
51(Ι) του 1993 

2(Ι) του 1997 
136(Ι) του 2002 
134(Ι) του 2004 
164(Ι) του 2004 

38(Ι) του 2006 
        155(Ι) του 

2007. 
 
 

 
 
 

149(Ι) του 2006. 
 
 
 
 
 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου (Αύξηση των Μισθών των Υπαλλήλων) Νόμος 
του 2008. 
 
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια – 
 
«Αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον 
περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
«βασικός μισθός» σημαίνει το μισθό που ο υπάλληλος δικαιούται 
να παίρνει με βάση την καθορισμένη μισθοδοτική κλίμακα της 
θέσης που κατέχει και περιλαμβάνει την αύξηση των μισθών που 
παραχωρήθηκε δυνάμει του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου 
(Αύξηση των Μισθών των Υπαλλήλων) Νόμου του 2006· και 
 
«υπάλληλος» σημαίνει κάθε πρόσωπο που υπηρετεί στην Αρχή 
έναντι θέσης. 
 

Αύξηση των 
μισθών των 
υπαλλήλων. 

3. Στο βασικό μισθό των υπαλλήλων και άλλων προσώπων 
που απασχόλησε, απασχολεί ή θα απασχολήσει η Αρχή σε 
πλήρη και συνεχή βάση, είτε σε έκτακτη βάση είτε με σύμβαση, 
προστίθενται οι πιο κάτω αυξήσεις: 

  
 (α) Από την 1η Ιανουαρίου 2008, ποσοστό δύο τοις 

εκατόν (2%) επί των βασικών μισθών της 31ης 
Δεκεμβρίου 2007, με ελάχιστο ποσό αύξησης 
είκοσι επτά ευρώ και 33 σέντ (€27,33) το μήνα. 

  
 (β) Από την 1η Ιανουαρίου 2009, ποσοστό ένα και 

ήμισυ τοις εκατόν (1½%) επί των βασικών μισθών 
της 31ης Δεκεμβρίου 2008, με ελάχιστο ποσό 
αύξησης είκοσι ευρώ και 51 σέντ (€20,51) το μήνα: 
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  Νοείται ότι τα ελάχιστα ποσά αύξησης που αναφέρονται 

στις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω δεν επηρεάζουν τις 
μισθοδοτικές κλίμακες. 

  
Οι αυξήσεις 
λογίζονται ως 
συντάξιμες 
απολαβές. 

4. Οι αυξήσεις των μισθών των υπαλλήλων της Αρχής, οι 
οποίες χορηγούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου, λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό του τιμαριθμικού επιδόματος και 
λογίζονται ως συντάξιμες απολαβές για τους σκοπούς των 
εκάστοτε σε ισχύ διατάξεων που αναφέρονται στις συντάξεις των 
υπαλλήλων. 

 
 
 
 
Αρ. Φακ.: 23.01.049.093.2008 
 
ΤΙ/ΜΑΤ 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4177, 15/10/2008 85(I)/2008


