




























































































































ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

Παράρτημα 6 : ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 
Tο παρόν Παράρτημα αποτελεί συνέχεια του άρθρου 26 της Συλλογικής 
Σύμβασης και διαλαμβάνει τους όρους εργασίας των υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου, στη βάση των ισχυόντων στη Δημόσια Υπηρεσία : 
 
Όλοι οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι που υπηρετούν στους Δήμους και έχουν 
καταστεί αορίστου χρόνου,  με βάση τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Ν.98(Ι)/2003 
με τίτλο «περί εργοδοτουμένων με εργασία ορισμένου χρόνου (Απαγόρευση 
δυσμενούς μεταχείρισης)», εκτελούν καθήκοντα θέσης με βάση σχέδια 
υπηρεσίας. 
 
Σε ότι αφορά τα ωφελήματα καθορίζονται ως ακολούθως: 
 
1.Τιμαριθμικό επίδομα 

2. 13ος Μισθός 

3. Άδειες Απουσίας, Ασθενείας, Μητρότητας και Γονική Άδεια 

4. Εορτές/ Αργίες 

5. Οδοιπορικά  

6. Υπερωριακή Αμοιβή 

7. Κλίμακες Μισθοδοσίας και Γενικές Αυξήσεις 

8. Όριο Αφυπηρέτησης – Φιλοδώρημα Αποχώρησης- Συνταξιοδοτικά 

Ωφελήματα. 

Τα πιο πάνω ωφελήματα (1 έως και 8), εφαρμόζονται όπως εφαρμόζονται στη 

Δημόσια Υπηρεσία. 

9. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 

10. Ωράριο Εργασίας 

11. Ταμείο Ευημερίας 

 

Τα ωφελήματα 9 έως και 11 θα εφαρμόζονται και θα παραχωρούνται με τον 
ίδιο τρόπο όπως και στους μονίμους υπαλλήλους του κάθε Δήμου με βάση τη 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 
 
Στο Δήμο Πάφου οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου δεν συμμετέχουν στα Ταμεία 
Ευημερίας ενώ στο Δήμο Λεμεσού συμμετέχουν μόνο στα Συντεχνιακά Ταμεία 
Ευημερίας και όχι στο Επαγγελματικό. 
 
Υπέρτερα ωφελήματα που ισχύουν σήμερα σε υφιστάμενους εργοδοτούμενους 
διατηρούνται. 
 
12. Συνταξιοδοτικά ωφελήματα  
 
Τα δύο μέρη συμφωνούν ( με εξαίρεση τους έξι Δήμους Επαρχίας Λεμεσού, να μην 
εφαρμόσουν για τους Δήμους φιλοδώρημα  
 
αφυπηρέτησης με τον ίδιο τρόπο όπως αυτό εφαρμόζεται στη Δημόσια  
Υπηρεσία γιατί θα συσσωρεύει τις αναδρομικές και τις τωρινές υποχρεώσεις στο μέλλον 
με αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα ορθολογιστικής διαχείρισης . 
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Για το σκοπό αυτό συμφωνούν πως: 
 

1. Προκειμένου να αποφύγουν χρονοβόρες διαδικασίες διαφοροποίησης των 
υφιστάμενων ταμείων προνοίας του εργατικού προσωπικού, όλοι οι εργαζόμενοι 
αορίστου χρόνου θα ενταχθούν στα ταμεία προνοίας που λειτουργούν οι 
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.  

 
2. Όλοι οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου, εντάσσονται στο ταμείο προνοίας από την 

ημερομηνία που έχουν καταστεί αορίστου χρόνου στον οικείο Δήμο, με συνεισφορά 
του Δήμου ύψους 2% επί των εκάστοτε μηνιαίων απολαβών, μέχρι 31.12.2014.  

 
3. Από 1.1.2015 η συνεισφορά του Δήμου αυξάνεται σε 5% και η συνεισφορά των 

εργαζομένων επίσης σε 5% από την ημερομηνία αυτή .  
 
Στο Δήμο Πάφου ισχύει σήμερα το 8,5% με 5% , στο Δήμο Γεροσκήπου 8% με 5% , 
στον Δήμο Πέγειας 5% με 5% και στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς 7% με 5 %. 
 
Στους Δήμους Επαρχίας Λευκωσίας  όλοι οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου 
θα ενταχθούν στα Ταμεία Προνοίας που λειτουργούν οι Συνδικαλιστικές 
Οργανώσεις με συνεισφορά από 1/9/2017 5% η κάθε πλευρά.  

 
Οι συνεισφορές και το θέμα της αναδρομικότητας θα αναπροσαρμοστούν, 
κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, στον κατάλληλο χρόνο ώστε να συνάδουν 
με όσα θα εφαρμοστούν στη Δημόσια Υπηρεσία για ανάλογες περιπτώσεις.  

 
Θα παραμείνει ανοικτό το ενδεχόμενο συγχώνευσης του Ταμείου με άλλο ή 
άλλα Ταμεία που δυνατόν να δημιουργηθούν στη Δημόσια Υπηρεσία.  
 
Στον Δήμο Αγίου Δομετίου παραμένουν οι συνεισφορές 8,5% με 6% και στους Δήμους 
Λιβαδιών  και  Δρομολαξιάς σε 5,5% , με 4% . 
 
Στον Δήμο Λάρνακας έχει συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη και συντεχνιών η ένταξη των 
Αορίστου Χρόνου στα Ταμεία Προνοίας των Συντεχνιών από 1.5.2017 με συνεισφορές 8.5 
% (εργοδότης ) και 6% (εργαζόμενος). Για τη προηγούμενη υπηρεσία τους  θα λάβουν 
φιλοδώρημα αποχώρησης σύμφωνα με τους υφιστάμενους Κανονισμούς του Ταμείου 
Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Δήμου. 
 
Νοείται ότι αν η Κυβέρνηση δημιουργήσει στο μέλλον κοινό Ταμείο Προνοίας στο οποίο θα 
συμμετέχει και το προσωπικό του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα , τα δύο μέρη δεσμεύονται 
όπως στο νέο Ταμείο μεταφερθούν και τα αντίστοιχα Ταμεία Προνοίας των Δήμων . 
 
13. Γενική Διάταξη 
Από την ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας συμφωνίας τα υφιστάμενα 
συμβόλαια εργασίας, εκεί και όπου υπάρχουν, παύουν να ισχύουν. 
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