




(β)   τα οποία δεν συμπλήρωσαν το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο 
έναρξης της απασχόλησής τους, 

(γ)   τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού Νόμου,

(δ)  σε περίπτωση που δεν δημιουργείται υπαλληλική σχέση∙ και

73(I) του 2016
205(Ι) του 2020.

(ε)  των οποίων οι υπηρεσίες εξασφαλίζονται με σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει των διατάξεων 
του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 
Θέματα Νόμου. 

Μείωση 
κλιμάκων 
εισδοχής.

Παράρτημα.

9.-(1) Ανεξαρτήτων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που ρυθμίζει τη 
μισθοδοσία θέσεων, πρόσωπο που διορίζεται σε θέση Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου ή 
προσλαμβάνεται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν 
στην εν λόγω θέση θα λαμβάνει, κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής του, 
ετήσιο βασικό μισθό ύψους €22.048, όπως δεικνύεται στο Παράρτημα - Μισθοδοτικές Κλίμακες.

(2) Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στον υπό 
αναφορά βασικό μισθό της μειωμένης Κλίμακας εισδοχής, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην 
αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο σχέδιο 
υπηρεσίας ή σε σημείωση στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένη Κλίμακα εισδοχής, 
συμψηφίζεται με υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένη Κλίμακα εισδοχής άλλης θέσης ή 
καθεστώτος απασχόλησης, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 
λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες περίοδοι υπηρεσίας ή απασχόλησης που λαμβάνονται υπόψη για 
σκοπούς παραχώρησης της ετήσιας μισθοδοτικής προσαύξησης.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «πρόσωπα που προσλαμβάνονται πάνω 
σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση» περιλαμβάνει εργοδοτούμενους σε έκτακτη βάση ή εργοδο-
τούμενους καθορισμένης διάρκειας ή εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου και άλλους με παρόμοιο 
καθεστώς απασχόλησης που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τον κατά περίπτωση νόμο:

Νοείται ότι, η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις-

(α) υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση, οι οποίοι υπηρέτησαν συνολικά για είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες σε μειωμένη Κλίμακα εισδοχής στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και διορίζονται ή 
προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό,

(β) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού, ο οποίος απασχολήθηκε συνολικά για
είκοσι τέσσερις (24) 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 και έχει ήδη απασχοληθεί συνολικά για είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε 
μειωμένη Κλίμακα εισδοχής,

(δ) ωρομίσθιου προσωπικού 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, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης και είτε 
είχε διοριστεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2012 στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου, είτε είχε απασχοληθεί στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου συνολικά για είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε μειωμένη Κλίμακα εισδοχής 
πριν διοριστεί στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι, υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στην κρατική υπηρεσία ή στο 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου  συμψηφίζεται με υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα 
εισδοχής στον Οργανισμό για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

(4)  Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την 
επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου.
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