
________________________________________________________________________________________________ 

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

 
 
 
 

 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

 ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

      

Αρ.Φακ.: 09.11.005.001 
    09.07.001  
Aρ.Τηλ.: 22601593 
Αρ.Φαξ: 22602763                14 Ιουλίου, 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, 
Επίτροπο Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, 
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. 7/2009 

Αναθεώρηση Επιδόµατος Οδοιπορικών 
 

  Έχω οδηγίες από τον Πρόεδρο της Μικτής Εργατικής Επιτροπής να αναφερθώ στον 
Κανονισµό 59 - Επίδοµα Οδοιπορικών των Κανονισµών που διέπουν τους Όρους Απασχόλησης του 
Ωροµίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού και ειδικότερα στις παραγράφους 1 και 2 του Κανονισµού 
αυτού, καθώς και στην Εγκύκλιο του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού µε αρ. 1385 και 
ηµερ. 16.6.2009 και σας πληροφορήσω ότι τα κατ΄ αποκοπήν επιδόµατα οδοιπορικών που 
καταβάλλονται στο ωροµίσθιο κυβερνητικό προσωπικό αναθεωρούνται από 1.6.2009 όπως αναφέρεται 
στο συνηµµένο Παράρτηµα. 
 

                                                                                    Λ. 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 

Α. Κατ΄ αποκοπήν επίδοµα οδοιπορικών όπου χρησιµοποιήθηκε ως βάση για τον 
υπολογισµό του η χρήση αυτοκινήτου: 

 
Το κατ΄ αποκοπήν επίδοµα οδοιπορικών που καταβάλλεται στο ωροµίσθιο κυβερνητικό 
προσωπικό για το οποίο χρησιµοποιήθηκαν ως βάση για τον υπολογισµό του οι πιο κάτω 
τύποι αυτοκινήτου, µειώνεται αντίστοιχα ως ακολούθως: 

 
α/α Τύπος αυτοκινήτου Ποσοστιαία µεταβολή 

 
 
1. 

 
Βενζινοκίνητα "Σαλούν" 
 

 
              4,43% 

 
2. 

 
Πετρελαιοκίνητα "Σαλούν" 
 

 
              - 0,06% 

 
3.      

 
Πετρελαιοκίνητα ‘’Βαν’’ ή ‘’∆ιπλοκάµπινα’’ 

 
              - 0,07% 

 
 
Β. Κατ΄ αποκοπήν επίδοµα οδοιπορικών όπου χρησιµοποιήθηκε ως βάση για τον 

υπολογισµό του η χρήση µοτοσικλέτας: 
 

1. Το κατ΄ αποκοπήν επίδοµα οδοιπορικών που καταβάλλεται στο ωροµίσθιο 
κυβερνητικό προσωπικό για το οποίο χρησιµοποιήθηκε ως βάση για τον 
υπολογισµό του η χρήση µοτοσικλέτας αυξάνεται κατά 2,75%. 

 
2. Το κατ΄ αποκοπήν επίδοµα οδοιπορικών που καταβάλλεται σε ωροµίσθιους 

Αχθοφόρους/Κλητήρες και Υγειονοµικούς Εργάτες υπολογίστηκε µε βάση τη χρήση 
µοτοσικλέτας έστω και αν σε µερικές περιπτώσεις χρησιµοποιούν αυτοκίνητο, και 
ως εκ τούτου αυξάνεται κατά 2,75%. 

 
3. Το επίδοµα €146,06 το µήνα που καταβάλλεται στους ωροµίσθιους Ταχυδροµικούς 

∆ιανοµείς αυξάνεται σε €150,08 το µήνα. 
 
 
Γ. Κατ΄ αποκοπήν επίδοµα οδοιπορικών όπου χρησιµοποιήθηκε ως βάση για τον 

υπολογισµό του τόσο η χρήση αυτοκινήτου όσο και η χρήση µοτοσικλέτας. 
 

Για τα κατ΄ αποκοπήν επιδόµατα οδοιπορικών για τα οποία χρησιµοποιήθηκε ως βάση για 
τον υπολογισµό τους τόσο η χρήση αυτοκινήτου όσο και η χρήση µοτοσικλέτας θα 
ακολουθήσουν γραπτές οδηγίες για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


