
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Τυποποιημένες Κλίμακες Μοναδιαίου Μισθολογικού κόστους  
 
Μεθοδολογία 
 
Όταν για την υλοποίηση μια πράξης συνεπάγεται κόστος προσωπικού το οποίο είναι επιλέξιμο, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους.  
 
Μεταξύ άλλων, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν απλουστευμένες επιλογές κόστους βάσει 
τυποποιημένων κλιμάκων μηνιαίου, ημερήσιου ή ωριαίου μισθολογικού κόστους για έργα που 
αφορούν σε: 
 

• Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος 
• Υλοποίηση έργων που αφορούν την Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου 

(Μέτρο 3.1) 
• Υλοποίησης του Προγράμματος Συλλογής Δεδομένων (Μέτρο 3.2) 
• Τεχνικά έργα υποδομών του Μέτρου 1.23 και 1.24. 
• Έργα του Μέτρου 1.18. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
 
Για τα έργα Δημόσιων Συμβάσεων (εξαιρουμένων των έργων της Τεχνικής Βοήθειας) που 
υλοποιούνται από υπουργεία και τμήματα της Κυβέρνησης στα πλαίσια εκτέλεσης των οποίων  οι 
μισθοί μόνιμων ή εκτάκτων δημόσιων υπαλλήλων αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη, τότε ανάλογα με 
την κλίμακα που κατέχει ο δημόσιος υπάλληλος ( μόνιμος ή έκτακτος)  θα χρησιμοποιείται το 
αντίστοιχο μοναδιαίο  κόστος αναλόγως του χρόνου που αφιερώνει στο έργο. 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Το κόστος προσωπικού μόνιμων και έκτακτων δημοσίων υπαλλήλων έχει υπολογιστεί από τη 
Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Γενικού Λογιστηρίου και έχουν επαληθευτεί από τη 
Διεύθυνση Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ώστε να διασφαλίζεται ο σωστός υπολογισμός, με όλες τις ισχύουσες εργοδοτικές 
εισφορές.  Οι ακαθάριστες απολαβές για το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό ανά κλίμακα βασίστηκαν 
σε συμφωνημένες αξίες ανά σχέδιο υπηρεσίας όπως εγκρίθηκε από τη Βουλή μετά από πρόταση της 
μικτής Επιτροπής Προσωπικού (Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και 
το Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων).  Όλες οι μισθολογικές κλίμακες περιλαμβάνονται στο νόμο του 
Προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί από τη Βουλή και εντοπίζεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Οικονομικών.  Οι Κλίμακες δεν έχουν διαφοροποιηθεί από το 2011 (Νόμος Νο.50(Ι) του 2005 όπως 
διαφοροποιήθηκε από τους νόμους No.50(I)/2006, No.19(I)/2007 και No.49(I)/2008. 
 
Διαφοροποίηση μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων:  οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι 
προσλαμβάνονται για να πληρωθούν μόνιμες θέσεις στον προϋπολογισμό υπουργείων και τμημάτων 
οι οποίες εγκρίνονται από τη Βουλή.  Σε αντίθεση, έκτακτοι δημόσιοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται 
αφού εγκριθεί σχετικός προϋπολογισμός κάτω από τα άρθρα υπουργείων και τμημάτων χωρίς 
απαραίτητα να υπάρχουν κενές θέσεις εγκεκριμένες από τη Βουλή, για μια περιορισμένη περίοδο 
εργοδότησης.  Η διαδικασία πρόσληψης μεταξύ μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων διαφέρει αφού 
στην πρώτη περίπτωση οι υποψήφιοι περνούν από εξετάσεις και προσωπικές συνεντεύξεις στην 
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ενώ στη δεύτερη καταρτίζεται κατάλογος με σειρά κατάταξης 
αξιολογώντας τα πτυχία και πιστοποιητικά του κάθε υποψηφίου.  Οι έκτακτοι υπάλληλοι δε 
δικαιούνται να λαμβάνουν προαγωγές.  Το μισθολογικό κόστος των εκτάκτων υπαλλήλων διαφέρει 



μόνο όσον αφορά στις συνεισφορές του εργοδότη στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων αφού είναι 
χαμηλότερες από των μονίμων υπαλλήλων.  
 
Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται να λαμβάνουν 13ο μισθό βάσει του κανονισμού περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας «Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων 
Υπαλλήλων Κανονισμοί του 1995 (Κ.Δ.Π. 175/95 ) 
http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/All/8A288C20369B80C9C2257A6E002E0EB5/$file/003781211.pdf?Openelement 

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
Ο διάμεσος όρος (median) του μισθολογικού κόστους ανά κλίμακα (Α1-Α13 ) υπολογίστηκε 
λαμβάνοντας υπόψη τις ετήσιες  ακαθάριστες απολαβές για όλες τις βαθμίδες της κλίμακας από τους 
πίνακες που ετοιμάζονται από την Διεύθυνση Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων του Γενικού 
Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσθέτοντας τα ποσοστά των υποχρεωτικών εισφορών 
του εργοδότη (Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 11,65%, Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 2% και Ταμείο 
Πλεονάζων Προσωπικού 1,2%). Σημειώνεται ότι για μόνιμους υπαλλήλους που εργοδοτήθηκαν μετά 
από την 1/10/2011 και για όλους τους έκτακτους υπαλλήλους το ποσοστό εισφοράς στο  Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέρχεται στο 7,8%. Οι νομοθεσίες που καθορίζουν τα ποσοστά για τις 
εισφορές του εργοδότη είναι ο Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος – 193(Ι)/2012, ο Περί Ταμείου 
Συνοχής Νόμος και ο  Περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμος 89(Ι)/2016. 
 
Για να υπολογιστεί η μηνιαία μονάδα μισθολογικού κόστους ο διάμεσος όρος (median ) του 
μισθολογικού κόστους για κάθε κλίμακα διαιρέθηκε με τους 12 μήνες. 
 
Για να υπολογιστεί η ωριαία μονάδα μισθολογικού κόστους ο διάμεσος όρος (median) του 
μισθολογικού κόστους για κάθε κλίμακα διαιρέθηκε με τις 1720 ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό 
Κοινών Κοινοτικών Διατάξεων 1303/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για να υπολογιστεί η ωριαία 
μονάδα μισθολογικού κόστους. 
 
Για να υπολογιστεί η ημερήσια μονάδα μισθολογικού κόστους πολλαπλασιάστηκε η ωριαία μονάδα 
με τις 7,5 ώρες εργασίας. 
 
Ο υπολογισμός για το όλες τις μοναδιαίες τιμές μισθολογικού κόστους ανά κλίμακα δημοσίων 
υπαλλήλων περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Α.   
 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ/ ΚΛΙΜΑΚΑ 
 
Για έργα Δημόσιων Συμβάσεων που υλοποιούνται από μη δημόσιους υπαλλήλους και για έργα 
Τεχνικής Βοήθειας  που υλοποιούνται από δημόσιους υπαλλήλους, η κλίμακα του μοναδιαίου 
μισθολογικού κόστους θα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το μισθολογικό κόστος  ανά υπάλληλο. 
 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Στις περίπτωση μη δημόσιων υπαλλήλων το μισθολογικό κόστος θα υπολογίζεται με βάση το 
συμβόλαιο εργοδότησης (όπου εφαρμόζει)  και τις πιο πρόσφατες ετήσιες ακαθάριστες απολαβές. 
 
Στην περίπτωση των δημόσιων υπαλλήλων, οι πιο πρόσφατες ετήσιες ακαθάριστες απολαβές  θα 
καθορίζονται βάση την μισθολογική κλίμακα την οποία κατέχει  ο κάθε υπάλληλος. Η νομική βάση 
για τις κλίμακες μισθοδοσίας αναφέρεται πιο πάνω  στην Νομική Βάση των Γενικών Κλιμάκων. 
 



 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  
 
Οι πλέον πρόσφατες τεκμηριωμένες ετήσιες ακαθάριστες απολαβές απασχόλησης ή σε περίπτωση 
πρόσφατης πρόσληψης, που δεν υπάρχουν διαθέσιμες ετήσιες  απολαβές, ο μισθός του συμβολαίου 
θα λαμβάνεται υπόψη για υπολογισμό των ετήσιων απολαβών.  Το μισθολογικό κόστος υπολογίζεται 
αφού προστεθούν οι υποχρεωτικές εισφορές του εργοδότη όπως αναφέρονται πιο πάνω συν το 
Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης (0,05%). Η νομοθεσία που καθορίζει το ποσοστό είναι ο Περί 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμος του 125(1)/ 1999.  
 
Στην περίπτωση των δημόσιων υπαλλήλων οι πιο πρόσφατες τεκμηριωμένες ετήσιες ακαθάριστες 
απολαβές ανά μισθολογική κλίμακα του κάθε υπαλλήλου συν οι υποχρεωτικές εισφορές του 
εργοδότη που αναφέρονται πιο πάνω στον υπολογισμό Μοναδιαίας Τιμής Κόστους των Γενικών 
Κλιμάκων θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του μισθολογικού κόστους. 
 
Το μισθολογικό κόστος για κάθε υπάλληλο για υπολογισμό της: 
 

I. μηνιαίας μονάδας μισθολογικού κόστους θα διαιρείται με 12 μήνες.   
 

II. ωριαίας μονάδας μισθολογικού κόστους θα διαιρείται με τις 1720 ώρες σύμφωνα με τον 
κανονισμό Κοινών Κοινοτικών Διατάξεων 1303/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   

 
III. της ημερήσιας μονάδας μισθολογικού κόστους θα πολλαπλασιάζεται η ωριαία μονάδα 

μισθολογικού κόστους με τις ώρες εργασίας του Δικαιούχου. 
 
 
 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 
 
Στις περιπτώσεις όπου ο υπάλληλος απασχολείται με το έργο : 
 

I. πλήρως τότε θα χρησιμοποιείται η κλίμακα μηνιαίου μισθολογικού κόστους ανά μήνα.   
 

II. Με μερική απασχόληση με σταθερό ποσοστό χρόνου θα χρησιμοποιείται η κλίμακα 
ημερήσιου μισθολογικού κόστους 
 

III.  Με μερική απασχόληση χωρίς σταθερό ποσοστό χρόνου θα χρησιμοποιείται η κλίμακα 
ωριαίου μισθολογικού κόστους 

 
 

Στις περιπτώσεις όπου ο υπάλληλος απασχολείται πλήρως με την υλοποίηση ενός έργου τότε οι 
μήνες που αφιερώνει ο υπάλληλος στο έργο θα πρέπει να υποβάλλεται βεβαίωση από τον 
Προϊστάμενο/ Διευθυντή  ότι για την περίοδο που υποβάλλονται δαπάνες ο συγκεκριμένος 
υπάλληλος εργαζόταν στο έργο και  δεν απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα με άδεια άνευ 
απολαβών. Το μισθολογικό κόστος που θα χρεωθεί στο Έργο θα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας 
την κλίμακα μηνιαίου μισθολογικού κόστους με τον μήνα/ μήνες που ο υπάλληλος απασχολήθηκε 
με το Έργο ανά περίοδο δήλωσης δαπανών. 
 
 
Στις περιπτώσεις όπου ο υπάλληλος απασχολείται μερικώς με την υλοποίηση ενός έργου με σταθερό 
ποσοστό χρόνου, τότε οι μέρες  που αφιερώνει ο υπάλληλος στο έργο θα πιστοποιείται με δήλωση 



του Προϊσταμένου/ Διευθυντή  και θα χρησιμοποιείται το ημερήσιο κόστος για τον υπολογισμό του 
μισθολογικού κόστους.  Το ποσοστό χρόνου του υπαλλήλου που αφιερώνεται στο έργο θα 
επαληθεύεται με το καθηκοντολόγιο του υπαλλήλου. Στη συνέχεια, ανά περίοδο δήλωσης δαπανών 
(π.χ. μηνιαία ή τριμηνιαία) θα πιστοποιείται ο συνολικός αριθμός ημερών στις οποίες απασχολήθηκε 
ο υπάλληλος  με το έργο από τον Προϊστάμενο/ Διευθυντή  και ο συνολικός αριθμός ημερών θα 
πολλαπλασιάζεται με το ημερήσιο κόστος για να υπολογιστεί το μισθολογικό κόστος κάθε 
υπαλλήλου που θα χρεώνεται στο έργο. 
 
Όπου ένας υπάλληλος δεν απασχολείται σε ένα ή περισσότερα έργα με σταθερό ποσοστό χρόνου θα 
υποβάλλονται δελτία καταγραφής χρόνου για υπολογισμό του συνολικού αριθμού ωρών 
απασχόλησης ανά έργο ανά περίοδο δήλωσης δαπανών.  Ο συνολικός αριθμός ωρών στη συνέχεια 
θα πολλαπλασιάζεται με το ωριαίο μισθολογικό κόστος του υπαλλήλου για να υπολογίζεται το 
κόστος που θα χρεώνεται στο έργο. Τα δελτία καταγραφής χρόνου θα πιστοποιούνται από τον 
προϊστάμενο του Φορέα.  
 
Η μισθολογική κλίμακα του κάθε δημοσίου υπαλλήλου που θα απασχοληθεί σε ένα έργο θα 
επαληθεύεται από τη Διεύθυνση Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου 
της Δημοκρατίας.   
 
Οι επαληθεύσεις των δελτίων δαπανών για όλα τα έργα δημοσίων συμβάσεων που 
συμπεριλαμβάνουν και τα κόστη προσωπικού θα διενεργούνται από την Διεύθυνση Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  Κατά τη διάρκεια των επαληθεύσεων ο χρόνος του 
κάθε υπαλλήλου που θα χρεώνεται στο έργο θα επαληθεύεται είτε με το πιστοποιητικό του 
προϊσταμένου είτε με το δελτίο καταγραφής χρόνου.  Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων 
επαληθεύσεων των έργων θα ταυτοποιείται το φυσικό αντικείμενο που θα εκτελείται από τον 
λειτουργό με το συνολικό χρόνο που θα χρεώνεται στο έργο.  
 
Πρόσθετα, σε ετήσια βάση, θα λαμβάνονται οι ετήσιες μισθολογικές καταστάσεις (annual 
emolument reports) των υπαλλήλων  δειγματοληπτικά από τη Διεύθυνση Προσωπικών Απολαβών 
και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου, ή την εταιρεία (σε περίπτωση μη δημόσιων υπαλλήλων) 
ώστε να επιβεβαιώνεται η μισθολογική κλίμακα/ μισθοδοσία και τυχόν αποκοπές λόγω 
παρατεταμένων απουσιών των υπαλλήλων π.χ. λόγω ασθένειας ή μητρότητας κλπ.  Επιπρόσθετα θα 
επαληθεύονται δειγματοληπτικά παραστατικά  που να αποδεικνύουν ότι ο υπάλληλος εξακολουθεί 
να εργοδοτείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου ( π.χ  συμβόλαιο εργοδότησης,  τις μηνιαίες 
καταστάσεις μισθοδοσίας  καθώς και την καταβολή του μισθού). 
 
 
 
 
 
 
 
 


