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Λευκωσία, 5 Ιανουαρίου 2023 
 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
  
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής 

Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  
  
ΘΕΜΑ:  Τιμαριθμικό Επίδομα (Α.Τ.Α.) για όσες επιχειρήσεις το παραχωρούν 
 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ επιθυμεί να σας πληροφορήσει ότι με βάση τα 
στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών ο μέσος όρος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά το 
2022, εξαιρουμένης της επίπτωσης από την αύξηση των φόρων κατανάλωσης, ανήλθε στις 
107,45 μονάδες σε σύγκριση με 98,84 μονάδες του προηγούμενου έτους, δηλαδή σημείωσε 
αύξηση ύψους 8,71% 
 
Με βάση την μεταβατική συμφωνία στις 28/7/2017 για την Αυτόματη Τιμαριθμική 
Αναπροσαρμογή (Α.Τ.Α) το Τιμαριθμικό Επίδομα ανέρχεται σε ποσοστό 50% της ετήσιας 
αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή νοουμένου ότι κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους παρουσιάζεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης. Κατά το δεύτερο και τρίτο 
τρίμηνο του 2021 ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν θετικός της τάξης του 6,3% και 5,4% αντίστοιχα. 
 
Με βάση τα πιο πάνω, και δεδομένου ότι στην υφιστάμενη συμφωνία υπάρχει σαφής δέσμευση 
ό,τι στην απουσία οποιασδήποτε νέας συμφωνίας, συνεχίζει το ισχύον καθεστώς για καταβολή 
του 50%, μία φορά τον χρόνο, η αύξηση στο Τιμαριθμικό Επίδομα (Α.Τ.Α), για όσες 
επιχειρήσεις το παραχωρούν, ανέρχεται από 1/1/2023 σε 4,36% πάνω στους βασικούς 
μισθούς. Ως εκ τούτου το συνολικό Τιμαριθμικό Επίδομα αυξάνεται σε 7,03% πάνω 
στους βασικούς μισθούς. 
 
Εν όψει όμως του γεγονότος ότι συνεχίζονται ακόμα οι διαπραγματεύσεις με τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για την τελική ρύθμιση που θα 
εφαρμοστεί με νεότερη εγκύκλιό μας, μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις. 
 
Επισυνάπτεται η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για ενημέρωση σας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,  
Κοινωνικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
  
 
/ΕΞ 
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Nicosia, 5 January 2023 

 
 
TO:  All Members 
 
FROM:  Emilios Michael, Director of the Department of Labor Relations, 

Social Policy & Human Resources Development 
 
RE:  Cost of Living Allowance (COLA) for those businesses that grant it 
 
 
Dear Members, 
 
The Department of Labour Relations of the CCCI wishes to inform you that based on 
the data of the Ministry of Finance, excluding the impact of the increase in consumption 
taxes, the average Consumer Price Index in 2022 amounted to 107.45 units, compared 
to 98,84 units in the previous year, meaning an increase of 8,71%. 
 
Based on the transitional agreement of 28/7/2017 for the Cost of Living Allowance 
(COLA), the Allowance amounts to 50% of the annual increase of the Consumer Price 
Index, provided that during the second and third quarter of the previous year, there is 
a positive growth rate. In the second and third quarters of 2021, the growth rate was 
positive at 6.3% and 5.4%, respectively. 
 
Based on the above and given that in the existing agreement there is a clear 
commitment that in the absence of any new agreement, the current regime for 
payment of 50% continues, once a year, the increase of the Cost of Living (COLA), for 
those companies that grant it, amounts to 4.36% on basic salaries as 1/1/2023. 
 
Therefore, the total Cost of Living Allowance is increased to 7.03% on the 
basic salaries. 
 
However, in view of the fact that negotiations with the trade unions are still ongoing, 
we will be able to inform you about the final arrangement that will be implemented 
with a new circular, once the relevant negotiations are completed. 
 
Attached is the circular of the Ministry of Finance for your information. 
 
Yours faithfully 
 
Emilios Michael, 
Director of the Department of Labour Relations, 
Social Policy & Human Resource Development. 
 
/EX 
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