
 
 
 
 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

 ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

 
Αρ.Φακ.: 09.22.012 
                09.07.001 
Aρ.Τηλ.: 22 601592 
Αρ.Φαξ: 22 602763  
     
        9  ∆εκεµβρίου, 2009 
 
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, 
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, 
Προϊστάµενο ∆ιοίκησης Προεδρίας, 
Γραµµατέα Υπουργικού Συµβουλίου, 
 

Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 10/2009 
 

 Έχω οδηγίες από τον Πρόεδρο της Μικτής Εργατικής Επιτροπής να σας 
πληροφορήσω ότι στα πλαίσια της εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας και τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις πρόνοιες του περί Εργοδοτούµενων µε Εργασία 
Ορισµένου Χρόνου, Απαγόρευση ∆υσµενούς Μεταχείρισης  Νόµου του 2003 λήφθηκαν 
αποφάσεις σχετικά µε τους  εποχικούς ωροµίσθιους που απασχολήθηκαν το 2009 και  
έχουν συµπληρώσει την απαιτούµενη υπηρεσία των 30 µηνών. 
 

________________________________________________________________________________________________ 

Γωνία Μιχαλάκη Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου,  1443 Λευκωσία,   
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: info@papd.mof.gov.cy   Ιστοσελίδα: http://www.mof.gov.cy/papd 

 

 

 



 
    2. Συγκεκριµένα, για να καταστεί δυνατή η επαναπρόσληψη των εποχικών 
ωροµίσθιων που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 30 µηνών, αποφασίστηκαν τα εξής: 
 

• Όσοι εποχικοί ωροµίσθιοι εργάσθηκαν κατά το 2009 και έχουν συµπληρώσει 30 
µήνες συνολική υπηρεσία ως ωροµίσθιο προσωπικό, σε Κυβερνητικά Τµήµατα 
από την 25.7.2003 (ηµεροµηνία ψήφισης του σχετικού Νόµου)  καθίστανται 
εποχικοί αορίστου χρόνου και θα επαναπροσλαµβάνονται κάθε χρόνο για να 
καλύψουν τις εποχικές ανάγκες στο ίδιο επάγγελµα στο ίδιο Τµήµα, ανάλογα µε 
τις εκάστοτε ανάγκες του Τµήµατος.  

 
• Τα διάφορα κυβερνητικά Τµήµατα θα έχουν την ευθύνη τήρησης σχετικών 

καταλόγων µε τους ωροµίσθιους που έχουν συµπληρώσει την απαιτούµενη 
υπηρεσία, από τους οποίους θα αντλείται το εποχικό ωροµίσθιο προσωπικό για 
κάλυψη των εποχικών αναγκών του Τµήµατος, ανάλογα µε τις εκάστοτε  ανάγκες 
του κάθε Τµήµατος. Στην περίπτωση που οι ανάγκες αυτές είναι λιγότερες από 
τους εποχικούς ωροµίσθιους αορίστου χρόνου τότε το κριτήριο πρόσληψης θα 
είναι η αρχαιότητα στο συγκεκριµένο Τµήµα.  

 
3. Για να καταστεί δυνατή η κατάρτιση και τήρηση των καταλόγων θα πρέπει τα 

εργοδοτικά τµήµατα να καταχωρήσουν σε κατάλογο το εποχικό προσωπικό που 
υπηρέτησε το 2009 στο Τµήµα,  την περίοδο απασχόλησης του καθώς και οποιαδήποτε 
άλλη περίοδο το εν λόγω προσωπικό υπηρέτησε ως ωροµίσθιο προσωπικό από 
25.7.2003 και µετά σε άλλο κυβερνητικό τµήµα και έχει  προσκοµίσει σχετική βεβαίωση.  

 
4.  Παρακαλώ όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την εφαρµογή των 

προνοιών της εγκυκλίου αυτής. Οι πιο πάνω ρυθµίσεις τίθενται σε ισχύ από 1.1.2010.  
 

  
 
 
 
 

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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