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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των
Δημοσίων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 141/2012) –
Απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία χωρίς αμοιβή
Ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αναφέρεται στην
Εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με αρ. 1450 και ημερ. 24.04.2012,
με την οποία (α) γνωστοποιήθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού 5 των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων
Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 έως 2005, ώστε η απασχόληση προσώπου στη
Δημόσια Υπηρεσία χωρίς αμοιβή να εγκρίνεται, αντί από τον Υπουργό Οικονομικών, από το
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου στο οποίο ενδιαφέρεται να απασχοληθεί ή, προκειμένου
για Υπηρεσίες που δεν υπάγονται σε Υπουργεία, τον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος,
σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με
στόχο την αποκέντρωση και την απλοποίηση της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων για
απασχόληση στη δημόσια υπηρεσία χωρίς αμοιβή.
(β) γνωστοποιήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίστηκαν από το
Υπουργικό Συμβούλιο για εξέταση των αιτημάτων αυτών, και
(γ) ζητήθηκε η υποβολή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού,
εξαμηνιαίων καταστάσεων με τις εγκρίσεις ή απορρίψεις τέτοιων αιτημάτων για σκοπούς
παρακολούθησης του θέματος και τήρησης των απαραιτήτων στατιστικών στοιχείων.
2. Με την παρούσα Εγκύκλιο Επιστολή υπενθυμίζεται η αναγκαιότητα συνέχισης της
τήρησης και υποβολής των αναγκαίων στοιχείων για τα αιτήματα απασχόλησης χωρίς αμοιβή που
εξετάζονται από τις Υπηρεσίες σας, με τη συμπλήρωση του Πίνακα που επισυνάπτεται στην εν
λόγω Εγκύκλιο, ο οποίος είναι προτιμότερο να διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
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διεύθυνση skapolou@papd.mof.gov.cy. Παρόλο που με την προαναφερθείσα Εγκύκλιο ζητήθηκε
όπως τα αναγκαία στοιχεία υποβάλλονται ανά εξάμηνο, ενημερώνεστε ότι αυτά μπορούν να
υποβάλλονται πλέον σε ετήσια βάση αμέσως μετά τη λήξη κάθε έτους και όχι αργότερα από το
τέλος του μηνός Ιανουαρίου. Όσες Υπηρεσίες έχουν ήδη διαβιβάσει στοιχεία για το 1ο εξάμηνο του
2013 καλούνται να διαβιβάσουν στοιχεία και για το 2ο εξάμηνο του 2013 και ακολούθως να
συνεχίσουν με την υποβολή στοιχείων σε ετήσια βάση.
3. Σημειώνεται ότι για σκοπούς τήρησης στατιστικών στοιχείων, οι Υπηρεσίες που δεν
αποστέλλουν στοιχεία, θεωρούνται ότι δεν δέχτηκαν αιτήματα για απασχόληση χωρίς αμοιβή,
οπόταν, σε περίπτωση που δεν ισχύει κάτι τέτοιο, θα προκύψει παραπλανητική εικόνα κατά την
παρακολούθηση του θέματος. Συνεπώς, είναι αναγκαίο όπως τηρούνται και υποβάλλονται
ανελλιπώς τα σχετικά στοιχεία, έστω και αν αφορούν ελάχιστες περιπτώσεις. Είναι επίσης
αναγκαίο να συμπληρώνονται επαρκώς όλες οι στήλες του Πίνακα και κυρίως η στήλη που αφορά
στη «Σύντομη Περιγραφή Αιτήματος - Σκοπό», ώστε να είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν εμπίπτει
στους όρους και προϋποθέσεις της προαναφερθείσας Εγκυκλίου.
4. Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Σταυρούλα Καπόλου,
Λειτουργό Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στο τηλέφωνο 22601556.
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Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
Γενικούς Διευθυντές 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 Διοίκησης Προεδρίας,
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου.

