ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Θέματα Προσωπικού και Πολιτική Απασχόλησης
Όπως αναφέρεται στη Δήλωση Πολιτικής Απασχόλησης του Στρατηγικού Πλαισίου
Δημοσιονομικής Πολιτικής 2020-2022, 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, ούτως ώστε να επιτευχθεί 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.
I.

(α)

Μόνιμο Προσωπικό – Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων
Υπάλληλοι
Συνέχιση της απαγόρευσης της 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 με βάση
τους οποίους απαγορεύεται η πλήρωση θέσεων Πρώτου Διορισμού, Προαγωγής
και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής επ΄ αόριστον. Θα εξετάζονται περιπτώσεις
που δικαιολογούν εξαίρεση από την απαγόρευση για υπαλληλικές θέσεις σύμφωνα
με τη νενομισμένη διαδικασία.

(β)

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό



Συνεχίζεται η απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων και στο Ωρομίσθιο
Προσωπικό.



Επιπλέον, για τις θέσεις του ωρομίσθιου προσωπικού, θα πρέπει να περιληφθούν
οι ακόλουθες πρόνοιες στον περί προϋπολογισμού νόμου:
 Ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής δύναται

να αποφασίσει την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης μόνιμης ωρομίσθιας θέσης και να παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για
απόφαση και για την εν λόγω απόφαση ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ώστε να εξασφαλιστεί η
γραπτή συγκατάθεσή της.
 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μέσα σε ένα

μήνα από την κατάθεση ενώπιον της, κάθε απόφασης του Υπουργικού

Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1439 Λευκωσία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: registry@mof.gov.cy Ιστοσελίδα: http://www.mof.gov.cy

Συμβουλίου για εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης μιας ή περισσότερων μονίμων ωρομίσθιων θέσεων, ενημερώνει γραπτώς τον Υπουργό Οικονομικών για την τελική της απόφαση σε σχέση με την πλήρωση ή
μη της συγκεκριμένης/ων μόνιμης/ων θέσης/ων ωρομίσθιου προσωπικού.
(γ)

Συνέχιση της μη δημιουργίας πρόσθετων μόνιμων θέσεων και της μη αναβάθμισης
μισθοδοτικών κλιμάκων 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
εξετάζεται μόνο με την κατάργηση ισάριθμων εγκριμένων θέσεων.

II.

Εποχικό Ωρομίσθιο Προσωπικό
Η απασχόληση εποχικού ωρομίσθιου προσωπικού για το 2020 διατηρείται στα ίδια
επίπεδα με το 2019.

III.

IV.

Απασχόληση Εργοδοτουμένων Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου
(α)

Η απασχόληση εργοδοτουμένων αορίστου ή ορισμένου χρόνου και εκτάκτων
που απασχολούνται μέχρι τέσσερις μήνες κατά το 2020 διατηρείται, κατ’
ανώτατο όριο, στα επίπεδα του 2019, και μειώνεται όπου είναι δυνατό.

(β)

Η πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου απαγορεύεται για το 2020.

(γ)

Συνεχίζεται η απαγόρευση της αντικατάστασης υπαλλήλων που αποχωρούν
από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο με νέες προσλήψεις
εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας.

(δ)

Συνεχίζεται η απαγόρευση της αντικατάστασης ωρομίσθιου προσωπικού και
εποχικού ωρομίσθιου προσωπικού που αποχωρεί από την υπηρεσία για
οποιοδήποτε λόγο με νέες προσλήψεις εποχικού ωρομίσθιου προσωπικού.

Οικονομικά Ωφελήματα
(α)

Συνεχίζεται η συμπερίληψη των προνοιών του Άρθρου 18 του περί
Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 (Ν.59(ΙΙ)/2018), αναφορικά με
την φορολόγηση των επιδομάτων παραστάσεως και φιλοξενίας.
«Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, τα
επιδόματα παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.»

(β)

Συνεχίζεται η συμπερίληψη των προνοιών του Άρθρου 20 του περί
Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 (Ν.59(ΙΙ)/2018, αναφορικά με τη
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μείωση των απολαβών.
(γ)

Προκαταβολή για αγορά μηχανοκίνητου οχήματος παραχωρείται με βάση
καθορισμένα κριτήρια και προϋποθέσεις σε κατηγορίες μόνιμου και
ωρομίσθιου προσωπικού που εγκρίνονται κατ' αξίαν από το Υπουργείο
Οικονομικών.

(δ)

Κατά το 2020 θα διατηρηθούν οι ρυθμίσεις για την καταβολή επιδομάτων,
αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων όπως αναφέρονται πιο
κάτω. Νοείται ότι στις περιπτώσεις οργανισμών για τους οποίους έχουν
εγκριθεί διαφορετικές ρυθμίσεις σε σχέση με τη μείωση των επιδομάτων,
αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων του προσωπικού τους,
συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι εν λόγω ρυθμίσεις.

i.

Τα κατ’ αποκοπήν επιδόματα φιλοξενίας, οδοιπορικών και τηλεφώνων για
όπου αυτά καταβάλλονται σε ανώτερους υπαλλήλους μειώνονται κατά 15% σε
σχέση με αυτά που καταβάλλονταν την 1/1/2012.

ii.

Τα πιο κάτω επιδόματα/ οικονομικά ωφελήματα καταργούνται:

iii.



Επίδομα βάρδιας για απογευματινή εργασία σε υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας



Επίδομα γεύματος σε υπαλλήλους που επιστρέφουν στην έδρα εργασίας
τους μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας, και επίδομα διατροφής σε ωρομίσθιο προσωπικό που είτε ακολουθεί συνεχόμενο ωράριο είτε
ακολουθεί ωράριο με διακοπή για γεύμα



Επίδομα οδοιπορικών, πάνω σε προσωπική ή άλλη βάση, για τη μετάβαση υπαλλήλων από τον τόπο διαμονής τους στην έδρα/έδρες εργασίας
τους ή σε τόπο εργασίας που αποτελεί το συνήθη τόπο εργασίας τους



Επίδομα περιοδείας



Αποζημίωση Οδηγού

Τα πιο κάτω επιδόματα/ αποζημιώσεις/ οικονομικά ωφελήματα μειώνονται κατά 15%:
Α. Επιδόματα υπαλλήλων και αξιωματούχων:


Επίδομα οδοιπορικών και κατ’ αποκοπήν επίδομα οδοιπορικών



Επίδομα τηλεφώνου



Επίδομα απουσίας εκτός έδρας



Επίδομα ενοικίου στο εξωτερικό
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Επίδομα επικίνδυνης εργασίας



Επίδομα καθήκοντος



Επίδομα επιφυλακής (αναμονής και κλήσεων)

Β. Επιδόματα Ωρομίσθιου Προσωπικού:


Επίδομα θαλάσσιας εργασίας



Επίδομα αναρρίχησης



Οδοιπορικά «Έξοδα Κινήσεως» και «Επίδομα Κατ’ Αποκοπή»



Επίδομα απουσίας εκτός έδρας

iv.

Το Επίδομα Επίβλεψης του ωρομίσθιου προσωπικού μειώνεται κατά 50%.

v.

Υπερωριακή Απασχόληση

vi.



Κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις καθημερινές και τα
Σάββατα μέχρι τις 1 μ.μ. ως 1,2 ώρες , και κατά τα Σάββατα μετά τις 1
μ.μ., τις Κυριακές και τις αργίες ως 1,5 ώρες, με εξαίρεση των υπαλλήλων
που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας ή με ειδικό ωράριο, όπου κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας κατά τα Σάββατα μέχρι και τα μεσάνυκτα λογίζεται ως 1,2 ώρες .



Στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότερα, κάθε μια ώρα
υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις εργάσιμες μέρες ως 1,2 ώρες,
και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες ως 1,5 ώρες, με εξαίρεση
του ωρομίσθιου προσωπικού που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας,
όπου κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας κατά τις αργίες λογίζεται ως
1,7 ώρες.



Περαιτέρω, σε καμιά περίπτωση η υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλου ή
ωρομίσθιου προσωπικού υπερβαίνει τη μηνιαία μισθοδοσία του.



Η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση κατά τις εργάσιμες μέρες,
πλην του Σαββάτου, μεταξύ των ωρών 7.00 π.μ. και 5.00 μ.μ., γίνεται
αποκλειστικά με την παροχή ελεύθερου χρόνου, με εξαίρεση τέτοια αποζημίωση του προσωπικού που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, η
οποία παραχωρείται σε ελεύθερο χρόνο ή σε χρήμα ή με συνδυασμό των
δύο, και με προτεραιότητα σε ελεύθερο χρόνο, όπως εγκρίνεται από τον
οικείο Γενικό Διευθυντή.



Η κατ’ αποκοπήν υπερωριακή αποζημίωση των υπαλλήλων και του ωρομίσθιου προσωπικού μειώνεται κατά 20%.

Επιδόματα/ Αποζημιώσεις για απασχόληση με το σύστημα βάρδιας


Ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά τις
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Κυριακές όταν η Κυριακή αποτελεί μέρος της εργασίας για συμπλήρωση
του καθορισμένου εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τους καθορίζεται στο
1:0,85 για κάθε ώρα απασχόλησης.


Ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά την
Κυριακή του Πάσχα, και τις αργίες της 6ης Ιανουαρίου, 1ης Απριλίου, 15ης
Αυγούστου, 28ης Οκτωβρίου, 25ης και 26ης Δεκεμβρίου, στην περίπτωση
που συμπίπτουν να είναι Κυριακή, όταν η εργασία αποτελεί μέρος του
ωραρίου του υπαλλήλου, καθορίζεται στο 1:1,7.



Ο τρόπος υπολογισμού της πρόσθετης αποζημίωσης που καταβάλλεται
σε υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας για εργασία
κατά τις δημόσιες αργίες, για τις εργάσιμες ώρες που είναι πέραν από το
καθορισμένο ωράριο του προγράμματος εργασίας, καθορίζεται στο 1:1,7.



Ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας, όταν δεν εργάζονται κατά τις αργίες αλλά έχουν συμπληρώσει το καθορισμένο ωράριό τους κατά
τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας καθορίζεται στο 1:1,2 για 6 ώρες.



Το ύψος του επιδόματος βάρδιας για νυκτερινή εργασία των υπαλλήλων
που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας καθορίζεται στο 22,8% των
δεδουλευμένων ωρών. Σε ό,τι αφορά στο ωρομίσθιο προσωπικό που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, το επίδομα Σαββατοκύριακου και νύκτας καθορίζεται στο 17% επί του μηνιαίου μισθού, ενώ το επίδομα Σαββατοκύριακου στο 12,75%.



Η αποζημίωση του ωρομίσθιου προσωπικού που απασχολείται σε απογευματινή εργασία ή με ακανόνιστο ωράριο έναρξης και λήξης εργασίας
μειώνεται κατά 15%.

Στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται αντίστοιχα με τα πιο πάνω επιδόματα/ αποζημιώσεις, τα επιδόματα/ αποζημιώσεις των υπαλλήλων που απασχολούνται με
το σύστημα βάρδιας αναφορικά με εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες μειώνονται
κατά 15% συνολικά, ενώ το επίδομα νυκτερινής εργασίας κατά 20% συνολικά. Σε
ό,τι αφορά στο ωρομίσθιο προσωπικό, τα επιδόματα/ αποζημιώσεις για εργασία με
το σύστημα βάρδιας μειώνονται κατά 15% συνολικά
Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση
ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που οι πιο πάνω ρυθμίσεις δυνατό
να δημιουργούν.

vii.

V.

Άλλες νομοθετικές Ρυθμίσεις


Συνεχίζεται η συμπερίληψη των προνοιών του Άρθρου 22 του περί
Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018 (Ν.59(ΙΙ)/2018, αναφορικά με τη
μη εργοδότηση συνταξιούχων προσώπων. Νοείται ότι απαγόρευση δεν
εφαρμόζεται αναφορικά με την απασχόληση συνταξιούχων προσώπων:
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i. σε πολιτειακό αξίωμα,

ο

ii. τα οποία δεν συμπλήρωσαν το 65 έτος της ηλικίας τους κατά το

χρόνο έναρξης της απασχόλησης τους,
iii. τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού νόμου,
iv. σε περίπτωση που δεν δημιουργείται υπαλληλική σχέση,
v. των οποίων γίνεται σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει του περί Ρύθμισης
των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή
Θέματα Νόμου του 2016.»


Συνεχίζεται η συμπερίληψη των προνοιών της Σημείωσης 16 του Πρώτου
Πίνακα Δελτίων Δαπανών του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του
2018 (Ν.59(ΙΙ)/2018) αναφορικά με τη χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων.
«Τα μηχανοκίνητα οχήματα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες των
περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους
του Κρατικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία)
Νόμων του 2014 και των περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα
και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμών του 2014.»



VI.

Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών. «Ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το
ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες στην Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανάλογα με την υπηρεσία
έκαστου υπαλλήλου. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει
για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.»

Μείωση κλιμάκων εισδοχής (Συνεχίζεται με κάποιες διαφοροποιήσεις)

Πρόσωπα που από την 1.1.2012 και στο εξής διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Προϋπολογισμό ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες
θέσεις των υφιστάμενων δομών της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) θα λαμβάνουν,
κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα
με τη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης στην οποία διορίζονται ή προάγονται ή προσλαμβάνονται όπως δεικνύεται στον πιο κάτω Πίνακα :
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Ετήσιος βασικός μισθός
τα δύο πρώτα έτη υπηρεσίας ή απασχόλησης ( € )

Κλίμακα Θέσης

Κλ. Α1-Α2-Α5(ii)

13.546

Κλ. Α2-Α5-Α7(ii)

13.598

Κλ. Α2-Α5-Α7(ii) (Τεχνικοί με δίπλωμα ΑΤΙ ή ισότιμο
προσόν που τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλ.
Α5)

15.143

Κλ. Α2(4η βαθμίδα)-Α5-Α7(ii)

13.847

Κλ. Α3-Α5-Α7(ii)

13.775

Κλ. Α4-Α6(ii) ή Κλ. Α4-Α7(ii)

13.882

Κλ. Α4-Α7(ii) (κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος
που τοποθετούνται στην όγδοη βαθμίδα της Κλ. Α4)

17.521

Κλ. Α5-Α7

14.576

Κλ. Α5(2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i)

15.143

Κλ. Α5(2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i) (υπάλληλοι με προσόν που
τοποθετούνται στην 6η βαθμίδα της Κλ. Α5)

18.099

Κλ. Α6-Α9(i)

18.043

Κλ.Α8 ή Κλ. Α8-Α9-Α10 ή Κλ. Α8-Α10-Α11

22.048

Κλ. Α9-Α11-Α12

27.368

Κλ. Α11 ή Κλ. Α9-Α11-Α12, (κάτοχοι πανεπιστημιακού
διπλώματος και εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο Επαγγελματικό Σώμα που τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλ.
Α11)
Κλ. Α13-Α15 (Ιατρικοί Λειτουργοί 1ης Τάξης)

36.470

47.931

1. Επισημαίνεται ότι οι ετήσιοι βασικοί μισθοί που αναφέρονται στον πιο πάνω Πίνακα

αντιστοιχούν σε μείωση των κλιμάκων εισδοχής στην κρατική υπηρεσία, για τους
νεοεισερχόμενους, κατά περίπου 10% του αρχικού ακαθάριστου μισθού τους. Σε
περίπτωση ΑΤΑ που εφαρμόζει διαφορετικές κλίμακες μισθοδοσίας από αυτές της
κρατικής υπηρεσίας, τα ποσά θα πρέπει να διαφοροποιηθούν ανάλογα, ώστε να
αντιστοιχούν σε μείωση κατά 10% του αρχικού ακαθάριστου μισθού των θέσεων
της ΑΤΑ (βασικός μισθός συν γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις).
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2. Με τη συμπλήρωση είκοσι-τεσσάρων μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό

αναφορά βασικούς μισθούς των μειωμένων κλιμάκων εισδοχής, ο εργοδοτούμενος
θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης, όπως
αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας. Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία
ή απασχόληση σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, συμψηφίζεται με υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής άλλης θέσης ή καθεστώτος απασχόλησης
στον ίδιο εργοδότη, για σκοπούς συμπλήρωσης των εικοσιτεσσάρων μηνών. Νοείται ότι για σκοπούς συμπλήρωσης των εικοσιτεσσάρων μηνών λαμβάνονται υπόψη
οι ίδιες περιόδοι υπηρεσίας ή απασχόλησης που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς
παραχώρησης της ετήσιας μισθοδοτικής προσαύξησης.
3. Για τους σκοπούς της παρούσας Σημείωσης, ο όρος «θέσεις» περιλαμβάνει μόνιμες

θέσεις στην ΑΤΑ, με τις υπό αναφορά κλίμακες εισδοχής. O όρος «πρόσωπα που
προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση» περιλαμβάνει εργοδοτούμενους σε έκτακτη βάση ή εργοδοτούμενους καθορισμένης διάρκειας ή εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου και άλλους με παρόμοιο καθεστώς απασχόλησης που
προσλαμβάνονται σύμφωνα με τον κατά περίπτωση Νόμο.
Η μείωση των κλιμάκων εισδοχής δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:
(α) υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση, οι οποίοι, είτε διορίστηκαν πριν την
01.01.2012, είτε διορίστηκαν μετά την 01.01.2012 και υπηρέτησαν συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και, χωρίς να μεσολαβήσει διακοπή, διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό ή προσλαμβάνονται σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση,
(β) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού ο οποίος, είτε προσλήφθηκε πριν
την 01.01.2012 στην ΑΤΑ, είτε προσλήφθηκε μετά την 01.01.2012 και απασχολήθηκε συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και διορίζεται
σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή μεταξύ της ημερομηνίας διορισμού και
της απασχόλησης σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση,
(γ) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού του οποίου διαφοροποιούνται οι
όροι απασχόλησης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή στην απασχόληση στην
ΑΤΑ, και είτε είχε προσληφθεί πριν την 01.01.2012, είτε είχε προσληφθεί μετά την
01.01.2012 και έχει ήδη απασχοληθεί συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής,
(δ) ωρομίσθιου προσωπικού της ΑΤΑ που διορίζεται σε μόνιμη θέση, χωρίς να έχει
μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και
(ε) μόνιμου υπαλλήλου της κρατικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που διορίζεται σε μόνιμη θέση στην ΑΤΑ, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή
της απασχόλησης και, είτε είχε διοριστεί πριν την 01.01.2012 στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε είχε απασχοληθεί στην κρατική
υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής πριν διοριστεί στην ΑΤΑ. Νοείται ότι υπηρεσία σε
μειωμένη κλίμακα εισδοχής στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμψηφίζεται με υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στην ΑΤΑ για
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σκοπούς συμπλήρωσης των εικοσιτεσσάρων μηνών. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει
μόνον για τις ΑΤΑ που η απασχόληση στην κρατική υπηρεσία ή σε άλλο νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου αναγνωρίζεται για σκοπούς μισθοδοτικής τοποθέτησης
στο νέο εργοδότη, κατ άναλογίαν του τρόπου που εφαρμόζεται στη δημόσια υπηρεσία.
Παρέχεται εξουσία στον Υπουργό Οικονομικών να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών
και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας πρόνοιας.

VII.

Εισφορές

(α)

Εισφορές Εργοδότη και Υπαλλήλου για τα έτη 2020, 2021 και 2022 βάσει των
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 2010 έως 2018

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Μόνιμος Υπάλληλος σε συντάξιμη θέση

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΤΚΑ

ΤΚΣ

ΤΠΠ

ΤΚΑ

12,40%

2%

1,2%

4,20%

8,30%

2%

1,2%

8,30%

Έκτακτος υπάλληλος ή
Μόνιμος υπάλληλος σε μη συντάξιμη
θέση που διορίστηκε μετά την
01/10/2011

(β)

Μέγιστες Ασφαλιστέες Αποδοχές

2020

2021

2022

Μηνιαίες

€4.723

€4.897

€5.078

Ετήσιες

€56.676

€58.764

€60.936
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