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Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου 2023 
 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
  
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής 

Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  
  
ΘΕΜΑ:  Καταβολή Τιμαριθμικού Επιδόματος (Α.Τ.Α.) για όσες επιχειρήσεις το 

παραχωρούν 
 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
α. Στη χθεσινή συνάντηση 17/1/2023 με τις συντεχνίες, λόγω της μεγάλης διαφοράς 

θέσεων, ο Υπουργός Εργασίας δεν κατέστη δυνατό να υποβάλει μεσολαβητική πρόταση 
για το θέμα της ΑΤΑ. 

 
β. Οι θέσεις του ΚΕΒΕ σε όλες τις συναντήσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 

είναι η ανάγκη αντικατάστασης του θεσμού της ΑΤΑ με ένα πιο σύγχρονο και οικονομικά 
βιώσιμο μηχανισμό οποίος να βασίζεται στην αύξηση της παραγωγικότητας της 
οικονομίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους. 
Ένας δείκτης που συσχετίζει τις οποιεσδήποτε αυξήσεις με την βελτίωση της πραγματικής 
οικονομίας διασφαλίζοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων και της οικονομίας. Δυστυχώς η θέση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από το 
Συνδικαλιστικό κίνημα. 

 
γ. Προκειμένου να δοθεί χρόνος στον διάλογο για επίλυση αυτού του θέματος το ΚΕΒΕ 

αποδέχτηκε τη συνέχιση της καταβολής του 50% του τιμαρίθμου μέχρι τις 31/12/2023. 
Ως εκ τούτου το συνολικό ποσοστό ΑΤΑ από 1/1/2023 που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην 
καταβολή του μισθού ανέρχεται στο 7.03% επί του βασικού  μισθού. 

 
δ. Αντ’ αυτού οι Συντεχνίες ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη 26/1/2023 

τρίωρη απεργία μεταξύ των ωρών 12.00 – 15.00. 
 
ε. Το ΚΕΒΕ θα παρακολουθεί συνέχεια τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε για τυχόν 

αποφάσεις που θα ληφθούν από το ΚΕΒΕ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, 
Κοινωνικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  ΚΕΒΕ στο Τηλ. 22889880.  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,  
Κοινωνικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 
 
/ΕΞ 
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Nicosia, 18 January 2023 

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

Policy & Human Resources Development 
 
RE:  Payment of Cost of Living Allowance (COLA) for those businesses that 

grant it 
 
Dear Members, 
 
a. At yesterday's (17/1/2023) meeting with the trade unions, the Minister of Labor was 

unable to submit a mediation proposal on the issue of COLA, due to the great difference 
in positions.  
 

b. The positions of the CCCI in all meetings during the negotiations referred to the need to 
replace the institution of COLA with a more modern and economically viable mechanism 
based on the increase of the productivity of the economy, as determined by the increase 
of GDP in real terms. An indicator that will correlate any increases with the improvement 
of the real economy, thus ensuring the competitiveness and sustainability of businesses 
and the economy. Unfortunately, this position was not accepted by the trade union 
movement. 

 
c. In order to give time to the dialogue to resolve this issue, the CCCI accepted the 

continuation of the payment of 50% of the index until 31/12/2023. Therefore, as of 
1/1/2023 the total percentage of COLA to be taken into account in the payment of 
salaries amounts to 7.03% of the basic salary. 

 
d. Instead, the Trade Unions announced that they would hold a three-hour strike on 

Thursday 26/1/2023 between the hours of 12.00 – 15.00. 
 
e. The CCCI will continuously monitor developments and will inform you of any decisions 

made by the CCCI. 
 
For more information, you can contact the Department of Labour Relations, Social Policy & 
Human Resources Development of the Cyprus Chamber of Commerce and Industry at Tel. 
22889880. 
 
Yours faithfully, 
 
 
Emilios Michael 
Director of the Department of Labour Relations,  
Social Policy & Human Resources Development. 
 
 
/EX 
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