






































 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

  2016 2017 2018 2019 2020ε 2021π 2022π 2023π 2024π 

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ 6,4 5,2 5,2 3,1 -5,1 3,6 3,8 3,2 2,8 

Εγχώρια Ζήτηση  8,4 7,2 2,6 5,0 3,2 3,1 2,6 2,7 2,4 

Κατανάλωση  3,9 4,3 4,4 4,4 -0,2 4,2 2,2 2,2 1,7 

        Ιδιωτική Κατανάλωση 5,1 4,9 4,7 1,8 -3,9 2,8 3,3 2,5 2,2 

        Δημόσια Κατανάλωση -0,9 2,1 3,5 15,1 13,0 8,7 -1,0 1,3 0,5 

 Πάγιες Επενδύσεις (GFCF) 49,5 21,3 -5,2 2,0 -2,1 3,5 4,8 5,4 5,5 

 Αποθέματα1,2 -1,6 -0,3 0,2 1,1 3,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 

 Εξωτερικό Ισοζύγιο 1 -1,8 -2,1 2,5 -1,8 -8,2 0,4 1,0 0,3 0,2 

    Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών 7,2 9,9 8,0 -0,4 -17,4 6,2 7,6 5,2 4,6 

    Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών 10,0 12,9 4,5 2,0 -5,8 4,8 5,3 4,2 3,9 

Εναρμονισμένος Ρυθμός 
Πληθωρισμού  

-1,2 0,7 0,8 0,5 -1,1 1,2 1,5 1,5 2,0 

Ποσοστό Ανεργίας 12,9 11,1 8,4 7,1 7,6 7,2 6,7 6,0 5,5 

Αύξηση Απασχόλησης 4,7 5,4 5,3 3,1 -0,6 0,7 1,5 2,5 2,5 

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (% του ΑΕΠ)  0,3 1,9 -3,5 1,5 -5,8 -4,7 -0,9 0,1 1,6 

Πρωτογενές Ισοζύγιο (% του ΑΕΠ)   2,9 4,4 -1,2 3,8 -3,6 -2,7 0,9 1,5 2,8 

Δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ) 103,1 93,5 99,2 94,0 118,2 111,9 103,9 99,5 92,9 

 
ε: εκτίμηση             π: πρόβλεψη  

1: συνεισφορά στο % του ΑΕΠ 
2: Η μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης (chain linking) δεν εφαρμόζεται στη μεταβλητή "Αυξομείωση αποθεμάτων 

(συμπερ. τιμαλφών)", καθώς παρουσιάζει αρνητικές τιμές για κάποιες χρονιές. Η μεθοδολογία αυτή ακολουθείται 

από όλα τα Κράτη-Mέλη και τη Eurostat. Για το λόγο αυτό, στον πίνακα έχει περιληφθεί η διαφορά ανάμεσα στο 

σύνολο και τις πάγιες επενδύσεις για λόγους πληρότητας.  
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                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2022 ΚΑΙ ΜΔΠ 2022 – 2024 

 
1. ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ  

 
Σύμφωνα με την Σημείωση που θα περιληφθεί στον Πρώτο Πίνακα Δελτίων Δαπανών του περί 

Προϋπολογισμού Νόμου, οι μισθοί θα αναπροσαρμοστούν με την καταβολή του 50% της 

αύξησης του υποκείμενου δείκτη της ΑΤΑ του έτους που προηγείται. Συνεπώς, η αύξηση στον 

τιμάριθμο την επόμενη τριετία θα ανέλθει: 

 σε 0,6%     από  01/2022, 

 σε 0,75 %  από 01/2023, 

 σε 0,75%   από 01/2024. 

Στις περιπτώσεις που έχουν  ενσωματωθεί μέρος του τιμάριθμου και οι γενικές αυξήσεις, αυτός 

θα διαφοροποιηθεί ως ακολούθως: 

 

 2022 2023 2024 

Τιμάριθμος Κρατικών Υπαλλήλων και Αξιωματούχων (Πρόεδρος 
και Μέλη ΕΔΥ και ΕΕΥ) 

1,88% 2,64% 3,41% 

Τιμάριθμος για επίδομα Παραστάσεως Προέδρου Βουλής, 
Βουλευτών και αντιμισθίας Προέδρου Βουλής  

16,02% 16,89% 17,77% 

Τιμάριθμος για αντιμισθία και  επίδομα Παραστάσεως Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Υπουργών, Υφυπουργών, Κυβερνητικού 
Εκπροσώπου και Επιτρόπου Νομοθεσίας 

18,79% 19,68% 20,58% 

 

Το ελάχιστο ποσό τιμαρίθμου εξακολουθεί να υπολογίζεται και να παραχωρείται με την 

ισχύουσα πρακτική, μόνο για σκοπούς προϋπολογισμού, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα 

Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού.  (Για το έτος 2022 έχει υπολογιστεί σε €290, για το 2023 

σε €407 και για το 2024 σε €526 το χρόνο).  

 

Διευκρινίζεται ότι η συνολική πρόνοια του τιμαριθμικού επιδόματος επί: 

 επιδόματος παραστάσεως αξιωματούχων, 

 ειδικού επιδόματος σε νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε μονάδες, 

 κλειστής νοσηλείας στο ψυχιατρείο ή αλλού, 

 κατ’ αποκοπή επιδόματος υπερωρίας που λαμβάνουν Διοικητικοί Λειτουργοί που    

υπηρετούν στις Επαρχιακές Διοικήσεις, 
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θα πρέπει να υπολογιστεί βασιζόμενη στο προϋπολογισμένο ποσό επιδόματος της τριετίας, 

όπως παρουσιάζεται στο Allowances Budget, με βάση τα πιο πάνω τιμαριθμικά ποσοστά. 

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ - Δεν θα παραχωρηθούν γενικές αυξήσεις για την τριετία 2022 – 2024 

3. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ  

Θα παραχωρηθούν ετήσιες προσαυξήσεις για την τριετία 2022 – 2024.  

4. Μείωση κλιμάκων εισδοχής κατά 10% : Θα ισχύσει και για τα τρία έτη του προϋπολογισμού. 

Τα άτομα τα οποία βρίσκονται στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής δικαιούνται με την 

συμπλήρωση 2 χρόνων υπηρεσίας να ενταχθούν στην εισαγωγική βαθμίδα της κλίμακας τους. 

5. ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΩΘΕΙΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  

 

Α) Για τις κενές θέσεις κατά το έτος 2021 καθώς και για τις κενωθείσες θέσεις του έτους  2022 
θα γίνει πρόνοια στο έτος 2022, με βάση τα πιο κάτω: 
 

(1) Για τις θέσεις πρώτου διορισμού καθώς και για τις θέσεις αξιωματούχων με 
καθορισμένη  ηλικία αφυπηρέτησης,  η πρόνοια θα είναι για 3 μήνες, ως ακολούθως: 

i)    στον εισαγωγικό βαθμό της κλίμακας / συνδυασμένης κλίμακας / πάγιο μισθό ή 

ii)   στην μειωμένη κλίμακα εισδοχής όπου εφαρμόζεται. 

(2) Για τις θέσεις προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής η πρόνοια θα είναι 6 
μήνες στον εισαγωγικό βαθμό της κλίμακας / συνδυασμένης κλίμακας, εκτός και αν η 
θέση έχει κενωθεί μετά τον Ιούλιο,  οπότε και η  πρόνοια θα είναι για τους 
εναπομείναντες μήνες.   

Σε ότι αφορά για τα έτη 2023 και 2024 η πρόνοια θα είναι για 12 μήνες. 
 
Β) Για τις κενωθείσες θέσεις του έτους 2023 θα γίνει πρόνοια όπως περιγράφεται στο Α (1) και 
Α (2) πιο πάνω και για το έτος 2024 η πρόνοια θα είναι για 12 μήνες. 
 
Γ) Για τις κενωθείσες θέσεις του έτους 2024 θα γίνει πρόνοια όπως περιγράφεται στο Α (1) και 
Α (2) πιο πάνω. 

 
Διευκρινίζεται ότι δίπλα από την κάθε θέση θα παρουσιάζεται το αντίστοιχο γράμμα ανάλογα 
με τον τύπο της θέσης (Replacement Type) ως εξής: 

  (E) αν είναι θέση πρώτου διορισμού (FIRST ENTRY), 

  (N) αν είναι θέση αξιωματούχου  (ΝONE), 

  (P) αν είναι θέση προαγωγής (PROMOTION), 

  (B) αν είναι θέση πρώτου διορισμού ή προαγωγής (FIRST ENTRY & PROMOTION).   
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6. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 
Ο Προϋπολογισμός θα ετοιμαστεί αφού ληφθεί υπόψη η ενσωμάτωση του βασικού μισθού, 

γενικής αύξησης και τιμαριθμικού επιδόματος, σύμφωνα με τον περί Αναδιαρθρώσεως του 

Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού Επιδόματος και 

Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμο (Αρ.56(Ι)/2018) σε:  

 PDF μορφή και θα παρουσιάζει τον βασικό μισθό κατά άτομο, τον τιμάριθμο και τον 

13 μισθό καθώς και την εισφορά στο ΤΚΑ, ΤΠΠ, ΤΚΣ και ΓΕΣΥ 

 EXCEL και θα παρουσιάζει τον βασικό μισθό, τον τιμάριθμο και τον 13 μισθό καθώς 

και την εισφορά στο ΤΚΑ , ΤΠΠ, ΤΚΣ και ΓΕΣΥ κατά άτομο 

Ο προϋπολογισμός θα αποστέλλεται μόνο ηλεκτρονικά στους αρμόδιους υπαλλήλους που 

ήδη λαμβάνουν μηνιαία το payroll analysis report. 

 
7. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Το Παράρτημα «Μισθολογικές Θέσεις» θα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Οι πιστώσεις που θα 

περιληφθούν στα εδάφια περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, το δέκατο τρίτο, τον τιμάριθμο                

(οι αυξήσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στον βασικό μισθό) το επίδομα παραστάσεως, το 

επίδομα φιλοξενίας, καθώς και τα επιδόματα για γραμματειακές υπηρεσίες και 

αναπληρωτικών διορισμών (όπου εφαρμόζονται).  

Για τον υπολογισμό των πιστώσεων επισυνάπτεται σχετικός υποβοηθητικός πίνακας 

(Παράρτημα 2Α) που αφορά μόνο το έτος 2022. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις Σημειώσεις των εδαφίων για αποφυγή 

προβλημάτων στην υλοποίηση του Προϋπολογισμού.  

 

8. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Κόστος Μισθολογίου 

Για τον υπολογισμό του μισθολογίου των ωρομισθίων, έχει ήδη αναρτηθεί στον  

ενδοδιαδικτυακό χώρο του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (Ενότητα: Θέματα 

Προϋπολογισμού) ηλεκτρονικό αρχείο στο λογισμικό excel, το οποίο δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για υπολογισμό του μισθολογίου των ωρομισθίων για την περίοδο 2022 – 

2024. 
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 Πρόνοια για Κενές Θέσεις 

Για τις κενές θέσεις ωρομίσθιου προσωπικού δεν θα περιληφθεί καμία πρόνοια με εξαίρεση 

τις θέσεις που αποπαγοποιήθηκαν όπου θα περιληφθεί πρόνοια για έξι μήνες μόνο.  

 

9. Εισφορές Υπαλλήλου στο ΤΚΑ για τα  Έτη  2022 – 2024 
 

 

ΤΚΑ 
2022 – 2023 

ΤΚΑ 
2024 

ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 4,20% 4,45% 

ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΘΕΣΗ/ 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

8,30% 8,80% 

 

10 (α) Εισφορές Εργοδότη για τα Έτη 2022 – 2023 

 

ΤΚΑ ΤΚΣ ΤΠΠ ΓΕΣΥ 

ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 12,4% 2% 1,2% 2,9% 

ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΘΕΣΗ/ 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

8,3% 2% 1,2% 2,9% 

 

10 (β) Εισφορές Εργοδότη για το Έτος  2024 

 

ΤΚΑ ΤΚΣ ΤΠΠ ΓΕΣΥ 

ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 13,15% 2% 1,2% 2,9% 

ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΘΕΣΗ/ 
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

8,8% 2% 1,2% 2,9% 

 
11.  Μέγιστες Ασφαλιστέες Αποδοχές 

 

2022 2023 2024 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ €4.784 €4.866 €4.949 

ΕΤΗΣΙΕΣ €57.408 €58.392 €59.388 

 
 

12.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ALLOWANCES BUDGET» 

Η κατάσταση «Allowances Budget» για την περίοδο των ετών 2022-2024 ετοιμάστηκε με 

βάση τα στοιχεία Απριλίου, 2021. 

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α

ΒΑΣΙΚΟΙ

ΜΙΣΘΟΙ

02003

13ος 

ΜΙΣΘΟΣ

02006

ΤΙΜΑΡ.

ΕΠΙΔΟΜΑ

02041

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΓΙΑ ΓΡΑΜ. 

ΥΠΗΡ.

02061

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΦΙΛΟΞΕΝ.

02062

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΑΡΑΣΤ.

02063

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

02081

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 

02082

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜ. 

ΑΠΑΣΧΟΛ.

02083

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3

02084

2021 2022

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

€

Σημειώσεις:   1. Χωρίς Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους. Το συνολικό ποσό της στήλης πρέπει να ισούται με το αντίστοιχο συνολικό ποσό που παρουσιάζεται στο Παράρτημα - Μισθολογικές Θέσεις του περί   

                            Προϋπολογισμού Νόμου, για το κάθε  κεφάλαιο.

                             2. Συμπεριλαμβανομένου των Συνεισφορών Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιωματούχους. 

                          3. Στη συνεισφορά ΓεΣΥ δεν πρέπει να προστίθεται η συνεισφορά του κράτους ως τρίτο μέρος, που παρουσιάζεται στην Κατάσταση Μισθοδοσίας, ως ΓεΣΥ Κυβέρνηση (ΠΑΓΙΟ).

                           - Το συνολικό ποσό για κάθε άρθρο του Παραρτήματος πρέπει να είναι ίσο με τα αντίστοιχα άρθρα του Προϋπολογισμού.  Τα άρθρα με συμβολική πρόνοια €10 πρέπει να περιλαμβάνονται.

€

ΟΛΙΚΟ
2

€ €€

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ

 02000  "ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ"

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ  ΕΔΑΦΙΟ 

€

ΟΛΙΚΟ
1

€€ €

ΘΕΣΕΙΣ

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ ΤΜΗΜΑ /

   ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Τίτλος Θέσης €

Αριθμός 

εγκεκριμένων  

θέσεων

 

€

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ

Ε

Δ

Α

Φ

Ι

Ο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α

ΒΑΣΙΚΟΙ

ΜΙΣΘΟΙ

02102

ΑΥΞΗΣΗ 

ΜΙΣΘΩΝ

02103

13ος 

ΜΙΣΘΟΣ

02107

ΤΙΜΑΡ.

ΕΠΙΔΟΜΑ

02141

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΑΠΛ. 

ΔΙΟΡ.

02201

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΑΡΑΣΤ.

02203

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

02208

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

02281

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 

02282

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜ. 

ΑΠΑΣΧΟΛ.

02283

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ  

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

02284

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3

02289

2021 2022

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

02106

13ος 

ΜΙΣΘΟΣ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ

02108

ΤΙΜΑΡ.

ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

02142

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

02281

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 

02282

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜ. 

ΑΠΑΣΧΟΛ.

02283

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ  

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

02284

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3

02289

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ

 02100  "ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ  ΚΡΑΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ  ΕΔΑΦΙΟ 

€ €

Ε

Δ

Α

Φ

Ι

Ο

ΟΛΙΚΟ
2

€€

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ ΤΜΗΜΑ /

    ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

€ €

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΘΕΣΕΙΣ

€ € € €

 

  Σημειώσεις:   1. Χωρίς Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Κρατικούς Υπαλλήλους. Το συνολικό ποσό της στήλης πρέπει να ισούται με το αντίστοιχο συνολικό ποσό που παρουσιάζεται στο Παράρτημα - Μισθολογικές Θέσεις του περί   

                           Προϋπολογισμού Νόμου, για το κάθε κεφάλαιο. 

                             2. Συμπεριλαμβανομένου των Συνεισφορών Εργοδότη σε Ταμεία για Κρατικούς Υπαλλήλους.

                         3.  Στη συνεισφορά ΓεΣΥ δεν πρέπει να προστίθεται η συνεισφορά του κράτους ως τρίτο μέρος, που παρουσιάζεται στην Κατάσταση Μισθοδοσίας, ως ΓεΣΥ Κυβέρνησης (ΠΑΓΙΟ)

                     -  Το συνολικό ποσό για κάθε άρθρο του Παραρτήματος πρέπει να είναι ίσο με τα αντίστοιχα άρθρα του Προϋπολογισμού. Τα άρθρα με συμβολική πρόνοια €10 πρέπει να περιλαμβάνονται.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

€ €€

ΟΛΙΚΟ
1

Αριθμός 

εγκεκριμένων  

θέσεων €Τίτλος Θέσης

6



A Β Γ Δ Η Θ

Διάρκεια 

Έργου

Aποτελεί το άθροισμα της 

στήλης E και Ζ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Σημείωση: * Σχετικά με το Πρόγραμμα Erasmus+ παρακαλείσθε όπως διευκρινίζετε κάτω από ποιά Κεντρική Δράση πραγματοποιείται το έργο (Βασική Δράση 1, Βασική Δράση 2, Βασική Δράση 3, Αθλητισμός, Jean Monet)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Ζ

Ποσοστό 

Χρηματοδότη

σης ΕΕ (%)

Ποσοστό %

Συνολικός Προϋπολογισμός 

Όνομα Ανταγωνιστικού Προγράμματος * 

(π.χ Ορίζοντας Ευρώπη)

και Τίτλος Έργου

Ρόλος Σ ή Ε 

"Σ" εάν η 

συγκεκριμένη 

υπηρεσία είναι ο 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ του 

έργου / "Ε" εάν 

είναι ΕΤΑΙΡΟΣ

Συνολικός Προϋπολογισμός                                             

Έργου 

Μόνο για  "Σ"  δίνεται εδώ ο 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός ολόκληρου του 

Εργου. (Μερίδιο "Σ" και όλων 

των "Ε"). 

Αν η Υπηρεσία είναι "Ε"  δεν 

δίνεται οποιδήποτε ποσό σε 

αυτή την στηλη αλλά 

συμπληρώνεται στην  επόμενη 

στηλη "Δ" το ποσό που αναλογεί 

στη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 Σύνολο Προϋπολογισμού 

Κυβερνητικής Υπηρεσίας Ποσό 

Χρηματοδότη-

σης ΕΕ (€)

Χορηγία ΕΕ

Ε

Μερίδιο Κυβερνητικής Υπηρεσίας
( Αν σε ένα έργο συμμετέχει ως Εταίρος περισσότερο από ένα Τμήμα / Υπηρεσία του Υπουργείου τότε 

κάθε Τμήμα/ Υπηρεσία 

 να συμπληρώσει ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ τα δικά της στοιχεία)

Ποσό 

(€)

Κρατική Συνεισφορά

(Own Contribution)

Προτάσεις που υποβλήθηκαν για Ανταγωνιστικά Προγράμματα και εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από ΕΕ.

Τμήμα / Υπηρεσία: .................

Πραγματική 

Δαπάνη μέχρι 

31/12/2020
2021 2022 2023 2024 2025

Ι

Δαπάνη Έργου 

Προϋπολογισμένη Δαπάνη

Αριθμός 

Μηνών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Όπως αναφέρεται στη Δήλωση Πολιτικής Απασχόλησης του Στρατηγικού Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Πολιτικής 2022 - 2024, η Πολιτική Απασχόλησης, μετά την οικονομική 

κρίση, συνεχίζει να αποσκοπεί στη συγκράτηση της συνολικής απασχόλησης στη Γενική 

Κυβέρνηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέσω των μέτρων που παρατίθενται πιο 

κάτω, ώστε να επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών εντός του 

πλαισίου της οικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα, συνεχίζεται η προώθηση 

μεταρρυθμίσεων με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των οργανισμών της Γενικής Κυβέρνησης του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα και την περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.   

Μόνιμο Προσωπικό 

(α) Συνέχιση της επ’ αόριστον απαγόρευσης  πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου 

Διορισμού, Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής (υπαλληλικές θέσεις), 

σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών θέσεων στο Δημόσιο και 

Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους του 2013 έως 2017. Επίσης, 

συνεχίζεται η απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Ωρομίσθιου Προσωπικού στη Γενική 

Κυβέρνηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Θα εξετάζονται περιπτώσεις που 

δικαιολογούν εξαίρεση από την απαγόρευση τόσο για υπαλληλικές θέσεις όσο και για 

θέσεις ωρομίσθιου προσωπικού, σύμφωνα με τη  διαδικασία που προβλέπεται στον πιο 

πάνω Νόμο, αναφορικά με τις υπαλληλικές θέσεις και σύμφωνα με το Άρθρο 16 του περί 

Προϋπολογισμού Νόμου,  αναφορικά με τις θέσεις ωρομίσθιου προσωπικού. 

(β) Συνέχιση της εφαρμογής της κινητικότητας του ωρομίσθιου κυβερνητικού 

προσωπικού εντός και μεταξύ των Υπουργείων/ Υφυπουργείων και των Τμημάτων/ 

Υπηρεσιών τους καθώς και η κινητικότητα των μόνιμων υπαλλήλων και εργοδοτούμενων 

αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

(γ) Συνέχιση της μη δημιουργίας πρόσθετων μόνιμων θέσεων και της μη αναβάθμισης 

θέσεων σε μόνιμη βάση ή μισθοδοτικών κλιμάκων θέσεων σε προσωπική βάση, τόσο για 

τις υπαλληλικές θέσεις όσο και για τις θέσεις ωρομίσθιου προσωπικού, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις, οι οποίες θα εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Η δημιουργία νέων 

θέσεων θα εξετάζεται μόνο νοουμένου ότι υποδεικνύονται ίσης αξίας καταργήσεις 

θέσεων από τις αρμόδιες αρχές. Το μέτρο ισχύει τόσο για τη Γενική Κυβέρνηση όσο και 

για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  
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Στο Παράρτημα 4Α παρουσιάζεται πίνακας με το μισθό της αρχικής βαθμίδας ή της 

μειωμένης κλίμακας εισδοχής κατά κλίμακα για το 2022 (ετήσιος βασικός μισθός, 

τιμαριθμικό επίδομα και 13ος μισθός, σύμφωνα με τον περί Αναδιαρθρώσεως του 

Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού 

Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμο (Νόμος Αρ.56(Ι)/2018).  

Εποχικό Ωρομίσθιο Προσωπικό 

(δ) Η απασχόληση εποχικού ωρομίσθιου προσωπικού για το 2022 διατηρείται στα ίδια 

επίπεδα με το 2021.  

Απασχόληση Εργοδοτούμενων Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου 

(ε) Η απασχόληση εργοδοτούμενων αορίστου ή ορισμένου χρόνου διέπεται από τον περί 

της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου στη 

Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 

28.4.2016. 

(στ) Κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας σε προσωπικό μέσω της πλήρωσης 

μόνιμων θέσεων και όχι μέσω της πρόσληψης Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου 

(ΕΟΧ). Στο πλαίσιο αυτό, παρά τη διατήρηση στις πλείστες περιπτώσεις των οροφών για 

πρόσληψη/απασχόληση προσωπικού στις εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 

16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για 

σταδιακή μείωση των εν λόγω οροφών μέσω επόμενων Προϋπολογισμών σε συνάρτηση 

με την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων και τον τερματισμό της απασχόλησης ΕΟΧ με τη 

λήξη των συμβολαίων τους. Επιπρόσθετα, δεν θα προωθείται αντικατάσταση ΕΟΧ, σε 

περίπτωση αποχώρησής τους από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από τις 

περιπτώσεις που καταγράφονται στο Άρθρο 16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου. 

(ζ) Από την απαγόρευση προσλήψεων εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου και την 

απαγόρευση αντικατάστασης υπαλλήλων που αποχωρούν ή απουσιάζουν με 

μακροχρόνια άδεια απουσίας, εξαιρούνται τα Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Τμήματα/ 

Υπηρεσίες που αναφέρονται πιο κάτω. Επισημαίνεται ότι, η απασχόληση έκτακτου 

προσωπικού στο κάθε ένα από τα εν λόγω Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Τμήματα/ 

Υπηρεσίες το 2022, θα πρέπει να διατηρηθεί στα επίπεδα του 2021 και αν είναι δυνατό 

να μειωθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σημείο (στ) πιο πάνω και να είναι πάντα 

εντός του εγκεκριμένου ανώτατου ορίου εργοδοτούμενων (σύνολο μόνιμων υπαλλήλων 

και εργοδοτούμενων αορίστου και ορισμένου χρόνου), όπως αυτό καθορίζεται στο 

Άρθρο 16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου: 
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 Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (προσωπικό για υποβοήθηση της 

Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων και για σκοπούς εκταφής και 

ταυτοποίησης λειψάνων πεσόντων) 

 Βουλή των Αντιπροσώπων (Στενογράφοι Βουλής) 

 Δικαστική Υπηρεσία (Πρωτοκολλητές και Στενογράφοι Δικαστηρίου) 

 Νομική Υπηρεσία (Δικηγόροι της Δημοκρατίας)  

 Ελεγκτική Υπηρεσία (Ελεγκτές και Ελεγκτές Τεχνικού Ελέγχου) 

 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: Τμήμα 

Αναπτύξεως Υδάτων (Εκτελεστικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 

Υγειονομικός Μηχανικός και Τεχνικοί Μηχανικοί) 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως: Τμήμα Φυλακών (Δεσμοφύλακες) 

 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας: Διοίκηση/ Υπηρεσία 

Προστασίας Καταναλωτών (Λειτουργοί Εμπορίου και Βιομηχανίας)  

 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας (Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ιδρυματικοί 

Λειτουργοί), Διοίκηση (εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου Κλ. Α8, Α10 και Α11).   

 Υπουργείο Εσωτερικών: Διοίκηση (Πολιτικός Μηχανικός και Τεχνικοί Μηχανικοί), 

Επαρχιακές Διοικήσεις (Ναυαγοσώστες), Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

(Λειτουργοί Πολεοδομίας και Τεχνικοί Μηχανικοί), Υπηρεσία Μέριμνας και 

Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου Κλ. Α1, Α2 

και Α5(ii)). 

 Υπουργείο Οικονομικών: Στατιστική Υπηρεσία (Λειτουργοί Στατιστικής και Βοηθοί 

Στατιστικών Ερευνών (καταγραφή απασχόλησης σε ανθρωπομήνες), Τμήμα 

Φορολογίας (εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου Κλ. Α8, Α10 και Α11).  

 Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας: Διοίκηση 

(Επιμελητές) και Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (Εκπαιδευτικοί 

Ψυχολόγοι). 

 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων: Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 

(Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας), Τμήμα Δημοσίων Έργων (Εκτελεστικοί 

Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Επιμετρητές Ποσοτήτων και Τεχνικοί), Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός και Τεχνικοί Μηχανικοί). 
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 Υπουργείο Υγείας - Διοίκηση, Τμήματα και Υπηρεσίες, μόνο στις περιπτώσεις που 

αφορούν σε αρμοδιότητες των οποίων η διαχείριση παραμένει στο Υπουργείο 

Υγείας. 

 Σε περίπτωση αποχώρησης για οποιοδήποτε λόγο, υπηρετούντων υπαλλήλων 

στις Συνταγματικές Εξουσίες ή Συνταγματικές Υπηρεσίες ή Ανεξάρτητες 

Υπηρεσίες, ή Υπουργεία ή Υφυπουργεία ή Τμήματα ή Ανεξάρτητα Γραφεία που 

αναφέρονται πιο πάνω, δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους. Εξαιρούνται, 

τόσο για σκοπούς πρόσληψης όσο και αντικατάστασης εντός του εγκεκριμένου 

ορίου απασχόλησης, οι ακόλουθες περιπτώσεις: η Προεδρία και Προεδρικό 

Μέγαρο – Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων και η εκταφή και ταυτοποίηση 

λειψάνων πεσόντων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως – Φυλακές, 

το Υπουργείο Οικονομικών – Στατιστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – Διοίκηση – Επιμελητές, Υπηρεσία 

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Εκπαιδευτικές Διευθύνσεις, το Υπουργείο Υγείας – 

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας – Υγειονομική Υπηρεσία, οι 

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (για τις αρμοδιότητες 

που παραμένουν στο κράτος) και το Γενικό Χημείο του Κράτους. 

 Τμήματα και Υπηρεσίες που έχουν ανάγκες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα 

υλοποίησης έργου για το οποίο εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση στα πλαίσια 

Συγχρηματοδούμενων ή/και Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ή/και 

άλλων συναφών Διεθνών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, 

υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική δαπάνη ανακτάται τουλάχιστον κατά 60%, 

νοουμένου ότι τα συμβόλαια απασχόλησης θα γίνονται για συγκεκριμένο έργο/ 

πρόγραμμα και θα αναφέρεται ρητά σε αυτά ότι θα τερματίζονται με τη λήξη του 

συγκεκριμένου έργου/ προγράμματος, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, οι 

αναγκαίες πιστώσεις θα περιληφθούν στον Προϋπολογισμό του 2022 και 

Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ 2022-2024) και έχει εξασφαλιστεί 

η σχετική έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών.  

 Ανάγκες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και 

επενδύσεων στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
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(η) Εξαίρεση από την απαγόρευση πρόσληψης/απασχόλησης εργοδοτούμενων 

ορισμένου χρόνου υφίσταται και στις περιπτώσεις ακύρωσης με δικαστική απόφαση του 

διορισμού υπάλληλου σε μόνιμη θέση.  Σημειώνεται ότι, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις 

η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου είναι για διάστημα έξι μηνών, με 

δυνατότητα ανανέωσης για περαιτέρω έξι μήνες κάθε φόρα, μέχρι την επανεξέταση της 

διαδικασίας πλήρωσης των κενών θέσεων από την ΕΔΥ και νοουμένου ότι εξακολουθούν 

να υφίστανται ανάγκες για την ομαλή λειτουργία του οικείου Υπουργείου, του οικείου 

Υφυπουργείου, του οικείου Γραφείου ή της οικείας Υπηρεσίας. 

(θ) Συνέχιση της απαγόρευσης για αναπλήρωση υπαλλήλων που απουσιάζουν με άδεια 

ασθένειας ή με άδεια μητρότητας ή για κάθε άλλο νόμιμο λόγο, με εργοδοτούμενους 

ορισμένου χρόνου, με εξαίρεση τα Υπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες που αναφέρονται 

στην παρ.(ζ) πιο πάνω, υπό την προϋπόθεση ότι θα περιληφθούν οι αναγκαίες πιστώσεις 

στον Προϋπολογισμό του 2022 και δεδομένου ότι η αντικατάσταση προσωπικού  γίνεται 

σύμφωνα με τις πρόνοιες που θα καθοριστούν στο Άρθρο 16 του περί Προϋπολογισμού 

του 2022 Νόμου.  

 

Στο Παράρτημα 4Β επισυνάπτεται το Έντυπο Α που αφορά στην απασχόληση 

εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου και εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου, το οποίο θα 

πρέπει να συμπληρωθεί σε δύο αντίγραφα,  ένα για το Υπουργείο Οικονομικών και ένα 

για το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.  

 

Αντικαταστάσεις Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού 

(ια) Συνέχιση της απαγόρευσης αντικατάστασης ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού 

που απουσιάζει με άδεια ασθένειας ή με άδεια μητρότητας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

που αφορούν στην κάλυψη αναγκών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της απουσίας με 

μακροχρόνια άδεια (άδεια ασθένειας, άδεια μητρότητας) ωρομίσθιου προσωπικού στο 

Υπουργείο Υγείας και στα Τμήματα/ Υπηρεσίες του, στα ωρομίσθια επαγγέλματα της 

Καθαρίστριας Ειδικών Σχολών (Κλ. Ε2) και Καθαρίστριας/Φροντίστριας Ειδικών Σχολών 

(Κλ. Ε3) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και στο 

ωρομίσθιο επάγγελμα της Καθαρίστριας Γραφείου/Σχολείου, Κλ. Ε1.  
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Απασχόληση Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη σχολική χρονιά 2021 – 2022 

(ιβ) Η στελέχωση σε έκτακτο και μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό για τη σχολική 

χρονιά   2021 - 2022, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την εγκεκριμένη στελέχωση της 

σχολικής χρόνιας 2020 - 2021, που ανέρχεται στους 13.240 εκπαιδευτικούς. 

(ιγ) Οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν με άδεια ασθένειας ή μητρότητας ή για κάθε άλλο 

νόμιμο λόγο, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, θα αναπληρώνονται.  

 

Εναλλαξιμότητα / Κινητικότητα Υπαλλήλων 

(ιδ) Η περαιτέρω ενίσχυση της κινητικότητας των υπαλλήλων αποτελεί ένα μέτρο 

βελτίωσης της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Κύρια πλεονεκτήματα της 

κινητικότητας,  την οποία εξυπηρετούν οι εναλλάξιμες κατηγορίες προσωπικού και οι 

θεσμοί της ανάθεσης καθηκόντων και απόσπασης, είναι η δυνατότητα ικανοποίησης 

αναγκών σε προσωπικό όπως αυτές ανακύπτουν, η αξιοποίηση των εμπειριών και 

ικανοτήτων των υπαλλήλων και η πρόκληση του ενδιαφέροντος τους για απόδοση.   

(ιε) Ήδη έχουν υλοποιηθεί αρκετά μέτρα που αφορούν στη βελτίωση των δυνατοτήτων 

μετακίνησης προσωπικού, ώστε μέσω της αυξημένης ευελιξίας/ άρσης νομικών 

κωλυμάτων να αντιμετωπιστούν/ απαμβλυνθούν τα κενά που αναπόφευκτα προκύπτουν 

λόγω αναγκών στελέχωσης.  Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν τα εργαλεία διαχείρισης του 

προσωπικού που έχουν στη διάθεση τους τα Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Ανεξάρτητες 

Υπηρεσίες, τα οποία πλέον μπορούν να μετακινούν/ αναθέτουν καθήκοντα στο 

προσωπικό που απασχολούν, εντός των ορίων των Υπουργείων/ Υφυπουργείων/ 

Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, χωρίς την εμπλοκή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 

και  Προσωπικού. Επιπρόσθετα, με τη ψήφιση σχετικής νομοθεσίας, όλοι οι 

εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, εκτός αυτών που υπάγονται 

στο Υπουργείο Υγείας, έχουν ενταχθεί σε ευρύτερες εναλλάξιμες κατηγορίες 

προσωπικού, διευρύνοντας τη συνολική αριθμητική δύναμη του εναλλάξιμου 

προσωπικού κατά 50%. Περαιτέρω, μετά από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 

θεσπίστηκε μηχανισμός που διέπει τη λειτουργία εσωτερικής αγοράς εργασίας στη 

Δημόσια Υπηρεσία,  ο οποίος επιτρέπει από τη μια στις διάφορες υπηρεσίες να 

ανταγωνίζονται για ποιοτικά καλό προσωπικό, και από την άλλη στους ίδιους τους 

υπαλλήλους να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για απασχόληση σε θέσεις που τους 

ενδιαφέρουν και είναι συναφείς με τα προσόντα που κατέχουν.  



 

 

7 

 

Η δημιουργία μιας τέτοιας αγοράς εργασίας ενισχύει τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή 

τους οι διοικήσεις των διάφορων Υπουργείων/ Υφυπουργείων/ Ανεξάρτητων Υπηρεσιών 

για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, αλλά και επιλύει, εν μέρει, τα προβλήματα που 

σχετίζονται με την ελλιπή πρόσβαση των ιδίων των υπαλλήλων σε ευκαιρίες για 

μετακίνηση/ απόσπαση για εκτέλεση άλλων καθηκόντων, είτε λόγω της μη 

γνωστοποίησης σ’ αυτούς των αναγκών, είτε λόγω της μη συναίνεσης των υπηρεσιών τους 

στη μετακίνησή/ απόσπασή τους σε άλλες Υπηρεσίες.  

 (ιστ) Τα εργαλεία κινητικότητας έχουν διευρυνθεί περαιτέρω με τη ψήφιση του περί 

Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, 

Νόμου του 2017 (Ν. 47(I)/2017)  καθώς και με τη ψήφιση στη συνέχεια του περί της 

Απόσπασης Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των 

Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμο του 2019 (Ν.99(ΙΙ)/2019), που σκοπό έχουν την 

επέκταση του θεσμού της απόσπασης, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας 

αποσπάσεων υπαλλήλων και εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου αντίστοιχα, από τη 

Δημόσια Υπηρεσία προς τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και αντίστροφα, καθώς 

και μεταξύ των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό   (ΩΚΠ)   

 (ιζ) Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη Άρθρο 16 του περί Προϋπολογισμού του 2021 Νόμου 

του 2021 και τις Σημειώσεις 18 και 19 του Δελτίου Δαπανών του υπό αναφορά Νόμου, 

το επίπεδο απασχόλησης ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού σε κάθε Υπουργείο/ 

Υφυπουργείο/ Τμήμα/ Ανεξάρτητη Υπηρεσία θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε 

όπου είναι δυνατό να μειωθεί.  

Προς τούτο επισύρεται η προσοχή σας στη συμμόρφωση με την πιο πάνω νομοθετική 

διάταξη και στην πιστή τήρηση της σε συνάρτηση με τις σχετικές Εγκυκλίους της Μικτής 

Εργατικής Επιτροπής με αρ. 8/94, 4/95, 13/95, 3/96 με ημερομηνίες 18/11/94, 23/3/95, 

4/12/95 και 4/3/96 αντίστοιχα, που ρυθμίζουν τα θέματα πλήρωσης των θέσεων 

ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.    

(ιη) Για πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης για το ωρομίσθιο 

προσωπικό, οι προτάσεις σας για πιστώσεις που αφορούν ωρομίσθια θα πρέπει να 

συνοδεύονται απαραίτητα από τα Έντυπα που επισυνάπτονται ως Παραρτήματα 4Γ            

και 4Δ, κατάλληλα συμπληρωμένα, διαφορετικά ουδεμία πρόνοια για ωρομίσθια θα 

γίνεται στον Προϋπολογισμό και να συνοδεύονται από τις καταστάσεις για τα έτη                   

2021 – 2024 που θα ετοιμάζονται, βάσει του σχετικού φύλλου εργασίας (excel) το οποίο 
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έχει διατεθεί ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

(ιθ) Το έντυπο του Παραρτήματος 4Γ αφορά τις ήδη εγκεκριμένες ωρομίσθιες θέσεις για 

κάλυψη μόνιμων αναγκών. Για τις περιπτώσεις εποχιακού ωρομίσθιου προσωπικού, 

όπου αυτό ισχύει, θα πρέπει να συμπληρώνεται το έντυπο που επισυνάπτεται ως 

Παράρτημα 4Δ, το οποίο θα συνοδεύεται επίσης από τις καταστάσεις για τα έτη                     

2021-2024 που θα ετοιμάζονται βάσει του σχετικού φύλλου εργασίας (excel), το οποίο 

έχει διατεθεί ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Οικονομικών. Αντίγραφα των Παραρτημάτων 4Γ και 4Δ θα αποστέλλονται χωριστά και 

έγκαιρα στον Τομέα Διοίκησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού του Τμήματος 

Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Διατήρηση των ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν με τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2021 

σε ότι αφορά την καταβολή επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών 

ωφελημάτων  

(ιι) Κατά το 2022 θα διατηρηθούν, οι ρυθμίσεις για την καταβολή επιδομάτων, 

αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων, σύμφωνα με τις Σημειώσεις 17 και 

29 του Πρώτου Πίνακα Δελτίων Δαπανών του περί Προϋπολογισμού του 2021  Νόμου 

του 2021.  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Α 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022  
Βασικός μισθός συν τιμαριθμικές αυξήσεις 1,88%  

  02102 02103 02107 02141   

 
Κλίμακα / 

Πάγιος μισθός 

 
Βασικός 
Μισθός 

 
Αύξηση 
Μισθών 

 

 
13ος μισθός 

(με Τιμαριθμικό 
Επίδομα 1,88% 

με κατώτατο 
όριο €290) 

 
Τιμαριθμικό Επίδομα  
1,88% με κατώτατο 

όριο €290 (βασισμένο πάνω 
σε ετήσιο βασικό μισθό  
κάτω από €15.411,21) 

 
Ολικό 

(περιλαμβανομένου) 

13ου   μισθού) 

  € € € € € 

            

Α1* 13.546 0 1.153 290 14.989 

Α1 15.051 0 1.278 290 16.619 

Α2* 13.598 0 1.157 290 15.045 

Α2  15.109 0 1.283 290 16.682 

Α2(4η βαθμ.)* 13.847 0 1.178 290 15.315 

Α2(4η βαθμ.) 15.385 0 1.306 290 16.981 

Α3* 13.775 0 1.172 290 15.237 

Α3 15.306 0 1.300 290 16.896 

Α4* 13.882 0 1.181 290 15.353 

Α4 15.425 0 1.310 290 17.025 

Α4(8η βαθμ.)* 17.521 0 1.488 329 19.338 

Α5* 14.576 0 1.239 290 16.105 

Α5 16.196 0 1.375 304 17.876 

Α5(2η βαθμ.)* 15.143 0 1.286 290 16.719 

Α5(2η βαθμ.) 16.826 0 1.429 316 18.571 

Α6* 18.043 0 1.532 339 19.914 

Α6 20.049 0 1.702 377 22.128 

Α7 22.648 0 1.923 426 24.997 

Α8* 22.048 0 1.872 415 24.334 

Α8 24.500 0 2.080 461 27.041 

Α9* 27.368 0 2.324 515 30.206 

Α9 30.413 0 2.582 572 33.567 

Α9(4η βαθμ.)* 31.330 0 2.660 589 34.579 

Α9(4η βαθμ.) 34.814 0 2.956 655 38.424 

Α10 34.284 0 2.911 645 37.839 

Α11* 36.470 0 3.096 686 40.252 

Α11 40.525 0 3.441 762 44.727 

Α11(4η βαθμ.)* 40.895 0 3.472 769 45.136 

Α11(4η βαθμ.) 45.442 0 3.858 854 50.154 

Α12 44.978 0 3.819 846 49.642 

Α13* 47.931 0 4.069 901 52.901 

Α13 53.258 0 4.522 1.001 58.781 

Α14 57.077 0 4.846 1.073 62.996 

Α15 64.713 0 5.494 1.217 71.424 

Α16 71.020 0 6.030 1.335 78.385 

Πάγιος Μισθός 89.161 0 7.570 1.676 98.407 

Πάγιος Μισθός 92.858 0 7.884 1.746 102.487 

Πάγιος Μισθός  96.491 0 8.192 1.814 106.497 

Πάγιος Μισθός 96.665 0 8.207 1.817 106.689 

Πάγιος Μισθός 64.835 0 6.418 
(Τιμάριθμος Υπουργών 18,79%) 

12.182 83.436 

Πάγιος Μισθός 126.237 0 10.718 2.373 139.328 

* Μείωση κλιμάκων εισδοχής νεοεισερχομένων κατά 10% 
 

 



 

 
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Β 

ΕΝΤΥΠΟ Α  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

Συνολικά Μεγέθη  και Συνεπαγόμενη Δαπάνη 

(α) Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου  

(β) Εργοδοτούμενοι Ορισμένου Χρόνου 

 

 

Να συμπληρωθεί ένα έντυπο για το μη εναλλάξιμο προσωπικό και ξεχωριστό έντυπο για 

κάθε κατηγορία του εναλλάξιμου προσωπικού 

 

Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Κεφάλαιο στο οποίο να χρεώνεται η δαπάνη 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2 (α)  Σύνολο υπηρετούντων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου κατά το 2021 (για σκοπούς 

πιστώσεων):  

 

     ----------------------------          Άρθρο 02106:  για πρόσθετες βοηθητικές εργασίες  

 

 

(β) (i) Σύνολο υπηρετούντων εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου, κατά το 2021, οι οποίοι 

προσλήφθηκαν με βάση τον περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων 

Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 

(Ν. 70(Ι)/2016), για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως ή για την κάλυψη 

πρόσθετων αναγκών ή για την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων: 

 

-----------------------------     Άρθρο 02106:   Για κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως ή για 

την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή για την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων 

 

(β) (ii) Σύνολο υπηρετούντων εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου, κατά το 2021, οι 

οποίοι προσλήφθηκαν με βάση τον περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων 

Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 

(Ν. 70(Ι)/2016), για την αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια 

άδεια απουσίας:  

 

-----------------------------    Άρθρο 02106:   Για αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν 

με μακροχρόνια άδεια απουσίας 



 

 

 

(β) (iii) Σύνολο υπηρετούντων εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου, κατά το 2021, οι 

οποίοι προσλήφθηκαν με βάση τον περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων 

Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 

(Ν. 70(Ι)/2016), για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας (να σημειωθεί η ημερομηνία 

λήξης της απασχόλησης):  

 

-----------------------------    Άρθρο 02106:   Για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας  

 

 

(β)(iν) Σύνολο υπηρετούντων εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου, κατά το 2021 οι οποίοι 

προσλήφθηκαν με βάση τον περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων 

Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 

(Ν. 70(Ι)/2016), λόγω της ακύρωσης με δικαστική απόφαση του διορισμού υπαλλήλου σε 

μόνιμη θέση:  

 

-----------------------------    Άρθρο 02106:   Λόγω ακύρωσης με δικαστική απόφαση του 

διορισμού υπαλλήλου σε μόνιμη θέση 

 
 

(β)(ν) Σύνολο υπηρετούντων εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου, κατά το 2021, οι οποίοι 

προσλήφθηκαν με βάση τον περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων 

Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 

(Ν. 70(Ι)/2016), για την εργοδότηση υποτρόφων, οι οποίοι αποκτούν πτυχίο Ελεγκτή 

Εναέριας Κυκλοφορίας από την Εκπαιδευτική Μονάδα του Τμήματος Πολιτικής 

Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και αποφοίτων 

του Δασικού Κολλεγίου Κύπρου, οι οποίοι δύναται να προσλαμβάνονται από το Τμήμα 

Πολιτικής Αεροπορίας ή το Τμήμα Δασών αντίστοιχα:  

 

-----------------------------    Άρθρο 02106:   Για εργοδότηση υποτρόφων του Τμήματος 

Πολιτικής Αεροπορίας ή αποφοίτων του Δασικού Κολλεγίου Κύπρου.  

 
 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Γ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
 
Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία: ........................................................... Επαρχία: ................................. 

Κεφάλαιο: ...............................  

Άρθρο: ................................... 

 

 
Α/Α 

 
Ονοματεπώνυμο 

Ωρομίσθιου 

 
Ημερομ. 
Γέννησης 

 
Αρ. Κοινων. 

Ασφαλίσεων 

 
Επάγγελμα 

 
Μισθο- 
λογική 

Κλίμακα** 

 
Κωδ. 

Επαγγ. 

Ωρομίσθιο Ολική 
Πρόνοια 

για το 
2022 

Ημερομηνία 
διορισμού 
στο παρόν 
επάγγελμα 

Ημερομηνία 
πρώτου 

διορισμού ως 
ωρομίσθιος 

Παρατηρήσεις/ 
Ημερομηνία 

κένωσης (μόνο 
για τις κενές 

θέσεις) 

 
01/01/2021 

 
01/01/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 



 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Αριθμός Εγκεκριμένων Θέσεων*: ..............    Αριθμός Κενών Θέσεων: ............. 

*  Στις εγκεκριμένες θέσεις δεν πρέπει να αναφέρεται οποιοδήποτε εποχιακό προσωπικό. Στις παρατηρήσεις να φαίνονται οι εβδομαδιαίες ώρες 
απασχόλησης για την περίπτωση των Καθαριστριών Γραφείου με μερική απασχόληση. 

**  Αν ο ωρομίσθιος βρίσκεται στην κορυφή της Κλίμακας να αναγράφεται στη στήλη "Παρατηρήσεις" έναντι του ονόματός του, η λέξη "Top".  

*** Για τις κενές ωρομίσθιες θέσεις θα πρέπει να φαίνονται αναλυτικά στον πιο πάνω πίνακα τα στοιχεία του ατόμου έναντι του οποίου έχει 
προκύψει η κενή θέση και στη στήλη παρατηρήσεις η ημερομηνία που κενώθηκε η εν λόγω θέση (ή που δημιουργήθηκε σε περίπτωση νέων θέσεων 
οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί). 
 
 
Ονοματεπώνυμο Λειτουργού που ετοίμασε την Κατάσταση: ......................................................................  

Τηλ.: ..................... Ημερ.:................ 



 

 

                                                                                                                                          
                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Δ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία: ................................................................................  Επαρχία: ..................................... 

 
Α/Α 

 
Επάγγελμα 

 
Κωδ. 

Επαγγ. 

 
Κλίμακα 

 
Αριθμός 

Ωρομισθίων 

 
Περίοδος 

Απασχόλησης 

 
Κονδύλι στο 

οποίο 
χρεώνεται η 

δαπάνη 

 
Πρόνοια 

2022 

 
Σκοπός 

 
2021 

 
2022 

 
2021 

 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

      Ονοματεπώνυμο Λειτουργού που ετοίμασε την Κατάσταση: ...................................................................           

      Τηλ.: .......................    Ημερομηνία: .................................. 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 - 2024 ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΠΔΠ 2022 - 2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ …………………………

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2022    

€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2023    

€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2024   

€

ΣΥΝΟΛΑ

ΟΡΟΦΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


