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Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας,
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ημόσιας Υπηρεσίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
Γενικό Ελεγκτή,
Επίτροπο ∆ιοικήσεως,
Επίτροπο Νομοθεσίας,
Επίτροπο Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού,
Επίτροπο Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού,
∆ιοικητή Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών,
Γενικούς ∆ιευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,
Υπουργείων, Γραφείου Προγραμματισμού,
και Γενικό Λογιστή,
Αρχιπρωτοκολλητή,
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου,
Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών,
Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου,
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών,
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων,
Προϊστάμενο ∆ιοίκησης Προεδρίας,
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου,
Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1 /2017
∆ιευκρινήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις για τερματισμό της μείωσης κατά 10% των
μισθών του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
Έχω οδηγίες από τον Πρόεδρο της Μικτής Εργατικής Επιτροπής να σας
πληροφορήσω για τις ακόλουθες διευκρινήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις για τερματισμό της
μείωσης κατά 10% των μισθών του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού που
διαλαμβάνει η Εγκύκλιος της Μ.Ε.Ε. αρ. 2/2016, κατ΄ αναλογία των ρυθμίσεων που
ισχύουν για τις υπόλοιπες κατηγορίες κρατικών υπαλλήλων.
2. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Μ.Ε.Ε αρ. 2/2016 όσον αφορά την
πλήρωση μόνιμων θέσεων ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, το προσωπικό που

προσλαμβάνεται θα τοποθετείται στο αρχικό σημείο της μισθοδοτικής του κλίμακας και δεν
θα του παραχωρείται καμία προσαύξηση κατά τους πρώτους 24 μήνες της υπηρεσίας
του. Με την συμπλήρωση 24 μηνών συνολικής απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία το
επηρεαζόμενο προσωπικό τοποθετείται σε ωρομίσθιο αυξημένο κατά 10% ανάλογα με την
μισθοδοτική του κλίμακα.
∆ιευκρινίζεται ότι η ρύθμιση αυτή αφορά πρόσωπα που από την 1.1.2014 και στο εξής
προσλαμβάνονται σε μόνιμες θέσεις ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Η ρύθμιση
αυτή δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:
(α) ωρομισθίων που κατέχουν μόνιμη ωρομίσθια θέση, οι οποίοι, είτε προσλήφθηκαν πριν
την 1.1.2014, είτε προσλήφθηκαν μετά την 1.1.2014 και υπηρέτησαν συνολικά για 24
μήνες στο αρχικό σημείο της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης και προσλαμβάνονται σε
άλλη μόνιμη ωρομίσθια θέση και,
(β) εποχικού ωρομίσθιου του οποίου διαφοροποιούνται οι όροι απασχόλησης, δηλ.
προσλαμβάνεται σε μόνιμη ωρομίσθια θέση και έχει ήδη απασχοληθεί συνολικά για 24
μήνες στη δημόσια υπηρεσία σαν εποχικό ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό στο αρχικό
σημείο της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης. Νοείται ότι ο όρος εποχικός ωρομίσθιος
περιλαμβάνει και άτομα που προσλαμβάνονται ως αντικαταστάτες σε εργοδοτικά Τμήματα
της δημόσιας υπηρεσίας.
Στις περιπτώσεις (α) και (β) πιο πάνω το επηρεαζόμενο προσωπικό θα τοποθετείται σε
ωρομίσθιο αυξημένο κατά 10% ανάλογα με την μισθοδοτική κλίμακας της νέας μόνιμης
ωρομίσθιας θέσης, σύμφωνα με την στήλη με τίτλο «ωρομίσθιο μετά την συμπλήρωση 24
μηνών συνολικής απασχόλησης» που έχει προστεθεί στον Πίνακα των υφιστάμενων
κλιμάκων ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού με βάση την Εγκύκλιο
της Μ.Ε.Ε με αρ. 2/2016.
3. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι τακτικό/εποχικό ωρομίσθιο προσωπικό το οποίο έχει
ήδη απασχοληθεί για συνολική χρονική περίοδο μικρότερη των 24 μηνών στο αρχικό
σημείο της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που κατέχει και προσλαμβάνεται σε άλλη
μόνιμη/εποχική ωρομίσθια θέση, ανεξάρτητα με την μισθοδοτική κλίμακα της νέας του
θέσης, με την συμπλήρωση 24 μηνών συνολικής απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία,
τοποθετείται σε ωρομίσθιο αυξημένο κατά 10% ανάλογα με την μισθοδοτική κλίμακα της
νέας του ωρομίσθιας θέσης, σύμφωνα με την στήλη με τίτλο «ωρομίσθιο μετά την
συμπλήρωση 24 μηνών συνολικής απασχόλησης» που έχει προστεθεί στον Πίνακα των
υφιστάμενων κλιμάκων ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού με βάση
την Εγκύκλιο της Μ.Ε.Ε με αρ. 2/2016. .
4. Η Γενική Λογίστρια της ∆ημοκρατίας καθώς επίσης και οι υπόλοιπες
επηρεαζόμενες Υπηρεσίες παρακαλούνται όπως προβούν στις δέουσες ενέργειες για
εφαρμογή των προνοιών της εγκυκλίου αυτής.
Α. ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ
Γραμματέας
Μικτής Εργατικής Επιτροπής
για ∆ιευθυντή
Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης
και Προσωπικού.
Κοιν.: Μέλη της Εργατικής Πλευράς Μ.Ε.Ε
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