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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ 

ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ  ΜΕ ΣΥΝΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός τίτλος. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταβολής Φιλοδωρήματος 

σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική 

Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των 

Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 

2014. 

  

Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια- 

  

 «αποκοπές» σημαίνει αποκοπές από τις μηνιαίες απολαβές του κάθε 

εργοδοτούμενου που απασχολείται με σύμβαση, δυνάμει του παρόντος 

Νόμου· 

  

 «εργοδοτούμενος που απασχολείται με σύμβαση και λαμβάνει φιλοδώρημα» 

σημαίνει κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται στην κρατική υπηρεσία και στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου, 

περιλαμβανομένων του Διευθυντή του Γραφείου Προέδρου της Δημοκρατίας, 

του Ειδικού Βοηθού του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Ειδικού Συνεργάτη 

του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου 

της Βουλής των Αντιπροσώπων, του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της 

Βουλής των Αντιπροσώπων, του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων, του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, του Επιτρόπου 

Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα, του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και 

Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, του Προϊστάμενου της Κεντρικής 

Υπηρεσίας Πληροφοριών, των Εθελοντών Πενταετούς Υποχρεώσεως, των 

Εθελοντών Υπαξιωματικών, των εκτάκτων υπαλλήλων, του επιτόπιου 

προσωπικού, των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, των ειδικών 

αστυνομικών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει προσληφθεί ή 

ήθελε προσληφθεί με το ίδιο ή παρόμοιο καθεστώς, αλλά δεν περιλαμβάνει 

τους εργοδοτούμενους καθορισμένης διάρκειας· 

  

 «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 
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αυτοδιοίκησης ή 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· 

  

 «κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία, καθώς 

επίσης υπηρεσία σε οποιαδήποτε θέση στην κρατική υπηρεσία αναφορικά με 

την οποία γίνεται ειδική πρόνοια με νόμο, αλλά δεν περιλαμβάνει υπηρεσία 

στην εκπαιδευτική υπηρεσία· 

  

 «μηνιαίες απολαβές» σημαίνει το βασικό μισθό, τις γενικές αυξήσεις και το 

τιμαριθμικό επίδομα που καταβάλλονται μηνιαία σε εργοδοτούμενο που 

απασχολείται με σύμβαση και λαμβάνει φιλοδώρημα· 

  

 «όροι απασχόλησης» σημαίνει τους όρους που διέπουν την απασχόληση των 

εργοδοτουμένων που απασχολούνται με σύμβαση και λαμβάνουν 

φιλοδώρημα· 

  

 «οικείοι νόμοι ή κανονισμοί» σημαίνει οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς 

που ρυθμίζουν την απασχόληση των εργοδοτουμένων που απασχολούνται με 

σύμβαση και λαμβάνουν φιλοδώρημα στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα· 

  

 «φιλοδώρημα» σημαίνει το ποσό που καταβάλλεται σε εργοδοτούμενο που 

απασχολείται με σύμβαση, κατά τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικού 

τερματισμού της απασχόλησής του, ή άλλως πως, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στους όρους απασχόλησής του ή στους οικείους νόμους ή 

κανονισμούς. 

  

 (2) Όροι που δεν καθορίζονται ειδικά στην παράγραφο (1) του άρθρου αυτού, 

έχουν εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, τις έννοιες που 

αποδίδονται σ’ αυτούς από τους οικείους νόμους ή κανονισμούς. 

  

Σκοπός και πεδίο 

εφαρμογής του 

παρόντος Νόμου. 

3. Με τον παρόντα Νόμο σκοπείται η συγκράτηση των δαπανών της 

κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με την αποκοπή 

από τις μηνιαίες απολαβές κάθε εργοδοτούμενου που απασχολείται με 

σύμβαση και λαμβάνει φιλοδώρημα, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

ίσο με τρία επί τοις εκατό (3%) επί των μηνιαίων απολαβών του. 

  

Αποκοπές. 4. Ανεξάρτητα από τους όρους απασχόλησης ή τις διατάξεις 

οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών, ο εργοδότης, αποκόπτει από τις 

μηνιαίες απολαβές κάθε εργοδοτούμενου που απασχολείται με σύμβαση και 

λαμβάνει φιλοδώρημα, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τρία επί τοις 
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εκατό (3%) επί των μηνιαίων απολαβών του: 

  

  Νοείται ότι, οι αποκοπές των εργοδοτουμένων που απασχολούνται με 

σύμβαση και λαμβάνουν φιλοδώρημα στην κρατική υπηρεσία καταβάλλονται 

στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, ενώ οι αποκοπές των αντίστοιχων 

εργοδοτουμένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα καταβάλλονται στις 

αντίστοιχες υπηρεσίες, αρχές, γραφεία ή οργανισμούς του εν λόγω τομέα. 

  

 Νοείται περαιτέρω ότι, οι εν λόγω αποκοπές σκοπό έχουν την ενίσχυση των 

ταμείων από τα οποία θα καταβληθεί το φιλοδώρημα. 

  

Φορολόγηση 

φιλοδωρήματος. 

118(Ι) του 2002 

230(Ι) του 2002 

162(Ι) του 2003 

195(Ι) του 2004 

92(Ι) του 2005 

113(Ι) του 2006 

80(Ι) του 2007 

138(Ι) του 2007 

32(Ι) του 2009 

45(Ι) του 2009 

74(Ι) του 2009 

110(Ι) του 2009 

41(Ι) του 2010 

133(Ι) του 2010 

116(Ι) του 2011 

197(Ι) του 2011 

102(Ι) του 2012 

188(Ι) του 2012 

19(Ι) του 2013 

26(Ι) του 2013 

27(Ι) του 2013. 

5. Οποιοδήποτε φιλοδώρημα έχει κερδηθεί με απασχόληση από την 1
η
 

Ιανουαρίου 2014 και μετά και καταβάλλεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

παρόντος Νόμου, υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις 

διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

 

 


