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Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ το ζήτημα του τρόπου καθορισμού κατώτατου ορίου μισθού είτε διά νόμου 

είτε μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας αποτελεί μείζον διαμφισβητούμενο 

ζήτημα και για το λόγο αυτό αντικείμενο ευρείας συζήτησης σε πλείστα όσα 

επίπεδα, και 
  

 
ΕΠΕΙΔΗ η θέσπιση γενικού κατώτατου μισθού για όλα τα επαγγέλματα και για όλους 

τους εργαζομένους που δεν είναι συνδικαλιστικά κατοχυρωμένοι, ήτοι 

εργαζομένους για τους οποίους δεν υφίστανται συλλογικές συμβάσεις, πρέπει να 

αποτελέσει αντικείμενο ευρείας συζήτησης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στο 

πλαίσιο ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, αλλά με συγκεκριμένο ορίζοντα 

κατάληξης, και 
  

 
ΕΠΕΙΔΗ, παρά το ότι η ανεργία έχει μειωθεί, η ανισότητα μισθών μεταξύ δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα είναι έκδηλη και συνεπώς η ανάγκη αποκατάστασης της 

ισορροπίας στην αγορά εργασίας καθίσταται στην παρούσα φάση ακόμη πιο 

επιτακτική, και 
  

 
ΕΠΕΙΔΗ, πέραν των πιο πάνω, προς αποτροπή φαινομένων εκμετάλλευσης 

εργαζομένων στο μεταξύ και μέχρι την κατάληξη της συζήτησης επί του όλου 

θέματος επιβάλλεται να ισχύσει προσωρινά ένα κατώτατο όριο μισθού, το οποίο να 

αντικατοπτρίζει τη σημερινή πραγματικότητα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά 

την έξοδο της κυπριακής οικονομίας από τη μνημονιακή περίοδο και την κρίση,  
 

 

 
  
Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών 

(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2018. 

  



 

Κατώτατο όριο 

μισθού. 

Κεφ. 183. 

2. Παρά τις διατάξεις του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμου αναφορικά με 

τον τρόπο και τη διαδικασία καθορισμού του κατώτατου ορίου μισθού για 

οποιαδήποτε εργασία στη Δημοκρατία και οποιουδήποτε εν ισχύι διατάγματος 

εκδοθέντος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 αυτού, ο κατώτατος μισθός 

οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε εργασία στη Δημοκρατία ανεξαρτήτως 

περιοχής, τόπου ή επαρχίας δεν δύναται να είναι χαμηλότερος του ορίου των χιλίων 

εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (€1.125): 
 

 

 

 

…(Ι) του 2018. 

 Νοείται ότι η ως άνω διάταξη δεν ισχύει για οποιαδήποτε εργασία στη 

Δημοκρατία για την οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 

Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2018 ευρίσκεται σε 

ισχύ συλλογική σύμβαση εργασίας, οι όροι της οποίας διέπουν τη μισθοδοσία και 

τους όρους υπηρεσίας συγκεκριμένης κατηγορίας εργοδοτουμένων. 

   

Αδικήματα και 

ποινές.  

 

3. Εργοδότης ο οποίος καταβάλλει σε εργοδοτούμενο για τον οποίο δεν ισχύει η 

συλλογική σύμβαση εργασίας μισθό κατώτερο του προβλεπόμενου από τις 

διατάξεις του άρθρου 2 ορίου κατώτατου μισθού είναι ένοχος αδικήματος και σε 

περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες 

ευρώ (€10.000) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή και στις 

δύο αυτές ποινές. 

   

Έναρξη και λήξη της 

ισχύος του παρόντος 

Νόμου. 

4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019 και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου 2020. 

 
Κατατέθηκε στην ολομέλεια της Βουλής στις 19 Οκτωβρίου 2018. 

Αρ. Φακ.: 23.02.059.093-2018 

ΤΙ/Κλ.Χ/ΧΧ 

 

 

 

 

 



 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η θέσπιση προσωρινών διατάξεων, ώστε διά 

νόμου να καθορισθεί ότι για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2020 ο 

γενικός κατώτατος μισθός για κάθε εργασία στη Δημοκρατία ανεξαρτήτως περιοχής, τόπου ή 

επαρχίας δε θα είναι χαμηλότερος του ορίου των χιλίων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (€1.125). 

 Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται στην παρούσα φάση αναγκαία, ώστε να συμβάλει στην 

αποτροπή φαινομένων εκμετάλλευσης, τα οποία σημειώνονται σε αυξημένο βαθμό τον τελευταίο 

καιρό, παρά τη σημειωθείσα ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και τη μείωση της ανεργίας, 

αλλά και γιατί η ανισότητα μισθών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα έχει καταστεί τα 

τελευταία χρόνια εντονότερη. 

 Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο όπως διά νόμου και για προσωρινή περίοδο δύο (2) ετών, αρχής 

γενομένης από το έτος 2019, το κατώτατο όριο μισθού καθορισθεί στα χίλια εκατόν είκοσι πέντε 

ευρώ (€1.125) για όλα τα επαγγέλματα, έτσι που στο μεταξύ να δοθεί χρόνος σφαιρικής μελέτης 

του θέματος από όλους τους εμπλεκομένους και κατάληξης σε οριστικές αποφάσεις, τόσο επί του 

ορίου το οποίο θα αποτελέσει τον κατώτατο μισθό στη Δημοκρατία όσο και για τον πλέον 

ενδεδειγμένο τρόπο καθορισμού αυτού, ήτοι διά νόμου ή μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας.  

 Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα της κατοχύρωσης νομοθετικά και επί μονίμου βάσεως 

γενικού κατώτατου ορίου μισθού, εκεί όπου δεν υφίστανται συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 

εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης που αφορά στη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και 

το οποίο συναρτάται άμεσα με παράγοντες όπως η ανεργία, το είδος του επαγγέλματος και οι 

εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές, αλλά και εργασιακές συνθήκες, παράμετροι οι οποίες πρέπει 

να αποτελέσουν τη βάση της ευρύτερης συζήτησης επί του όλου θέματος. 

 

 

Γιώργος Λιλλήκας 

εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών 

 
 


