
 

 
 
 
 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ 
ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

1441 ΛΔΤΚΩΙΑ 

 
 
 

 
27 Οθησβξίνπ, 2011 
 
 
Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, 
Πξφεδξν Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, 
Πξφεδξν Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο, 
Γεληθφ Διεγθηή, 
Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο, 
Δπίηξνπν Ννκνζεζίαο, 
Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, 
Πξφεδξν Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνχ, 
Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, 
Γεληθνχο Γηεπζπληέο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, 
   Τπνπξγείσλ θαη Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ 
Αξρηπξσηνθνιιεηή,  
Έθνξν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 
Έθνξν Τπεξεζίαο Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο 
   πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ, 
Πξφεδξν Δθνξηαθνχ πκβνπιίνπ, 
Πξφεδξν Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ, 
Έθνξν Διέγρνπ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, 
Πξφεδξν Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθχγσλ, 
Πξντζηάκελν Γηνίθεζεο Πξνεδξίαο, 
Γξακκαηέα Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 
 
 
ΔΣΟΙΜΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 
 
Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιεη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ κέρξη 
ηηο 31 Μαξηίνπ 2012 φπσο πξνβιέπεη ην Άξζξν 81.2 ηνπ πληάγκαηνο, ηνλ ηειηθφ 
απνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο γηα ην έηνο πνπ ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 
 
2. Ο ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ θαη νη δηαδηθαζίεο αλαιχνληαη ζην ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΟ 
ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 πνπ 
επηζπλάπηεηαη.  
 
3. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα αθφινπζα ζέκαηα κε ζηφρν ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 
εξγαζηψλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαζνξηζκέλσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. 
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3.1 Γηελέξγεηα Πιεξωκώλ Δζωηεξηθνύ 
 
3.1.1 Η θαηαρψξεζε ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πξάμεσλ/εγγξαθψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε 
πιεξσκψλ, φπνπ ε δαπάλε ζα επηβαξχλεη θνλδχιηα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2011, ζα 
επηηξέπεηαη κέρξη ηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2011. ηηο 29, 30 Γεθεκβξίνπ, 2011 θαη ζηηο 2 
Ιαλνπαξίνπ 2012, ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα FIMAS δε ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνπο ρξήζηεο 
έλεθα εθηέιεζεο δηαθφξσλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ δηαδηθαζίεο θιεηζίκαηνο ινγαξηαζκψλ 
γηα ην 2011, αιιαγή έηνπο Πξνυπνινγηζκνχ, άλνηγκα ινγαξηαζκψλ θαη θαηαρψξεζε 
Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2012, ηε κεηαθνξά ππνινίπσλ θαη ηερληθνχο ειέγρνπο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 
 
3.1.2 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε σο άλσ εκεξνκελία είλαη θαηαιεθηηθή θαη φηη απφ 3.1.2012, ε 
νπνηαδήπνηε θαηαρψξεζε ζην ζχζηεκα γηα δηεπζέηεζε νθεηιήο ζα επηβαξχλεη θνλδχιηα 
ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2012.  
 
3.2. Γηελέξγεηα Πιεξωκώλ Δμωηεξηθνύ 
 
3.2.1. Όπσο γλσξίδεηε ε δηεπζέηεζε ησλ πιεξσκψλ εμσηεξηθνχ (πιεξσκέο ζε 
νπνηνδήπνηε μέλν λφκηζκα εμαηξνπκέλνπ ηνπ επξψ) γίλεηαη κέζσ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 
ηεο Κχπξνπ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη αλαγθαίν φπσο γηα ζθνπνχο έγθαηξεο δηεθπεξαίσζεο 
ηνπο (πξηλ ηηο 28.12.2011), φια ηα έληππα Γ.Λ.199Α θαη Γειηία Πιεξσκψλ ζηαινχλ ζηε 
Γηεχζπλζε Λνγηζηηθψλ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ, φρη 
αξγφηεξα απφ ηηο 9 Γεθεκβξίνπ, 2011. Όζν αθνξά ηε δηεπζέηεζε ησλ πιεξσκψλ 
εμσηεξηθνχ ζε  Δπξψ φια ηα Έληππα ΓΛ199Β θαη Γειηία Πιεξσκψλ ζηαινχλ φρη αξγφηεξα 
απφ ηηο 23 Γεθεκβξίνπ, 2011. ην θάθειν λα αλαγξάθεηαη “Γεληθφ Λνγηζηήξην - Γηεχζπλζε 
Λνγηζηηθψλ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ - Πιεξσκέο Δμσηεξηθνχ”. Πιεξσκέο πνπ ζα 
παξαιακβάλνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία απηή ζα επηζηξέθνληαη γηα δηεθπεξαίσζε κε 
ρξέσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2012.  
 
3.3. Έζνδα 
 
3.3.1. Οη εηζπξάμεηο φισλ ησλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην πνπ αθνξνχλ ην έηνο 2011 ζα 
πξέπεη λα δηεθπεξαησζνχλ ζχκθσλα κε ηελ πην θάησ δηαδηθαζία: 

 
3.3.2. Δπεηδή απφ ηηο 29.12.2011 ην FIMAS δελ ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνπο ρξήζηεο, ν Σακίαο 
ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ θαη νη Σακίεο ησλ Δπαξρηαθψλ Γηνηθήζεσλ λα εηζπξάηηνπλ κέρξη 
ηελ 28ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαηαρσξψληαο ηηο εηζπξάμεηο ζηε ινγηζηηθή πεξίνδν 12/2011. Οη 
εηζπξάμεηο ηνπο λα θαηαηεζνχλ ζηηο Σξάπεδεο ηελ ίδηα εκέξα ή/θαη ηελ επφκελε. Αληίγξαθα 
ησλ δειηίσλ θαηαζέζεσλ πνπ αθνξνχλ εηζπξάμεηο κέρξη ηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2011 λα 
απνζηαινχλ ζηελ Οκάδα Μεραλνγξάθεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ γηα θαηαρψξεζε ζην 
ζχζηεκα κε ινγηζηηθή πεξίνδν 12/2011. 

 
3.3.3. Οη εηζπξάμεηο απφ ηνλ Σακία ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ θαη απφ ηνπο Σακίεο ησλ 
Δπαξρηαθψλ Γηνηθήζεσλ ζηηο 29  θαη 30 Γεθεκβξίνπ 2011 λα γίλνληαη εθηφο FIMAS κε ηελ 
έθδνζε επίζεκεο απφδεημεο Γ.Λ. 18 θαη ην ζχλνιν ησλ εηζπξάμεσλ λα θαηαηεζνχλ ζηηο 
Σξάπεδεο. Σν ζπκπιεξσκέλν Γ.Λ. 14 γηα ηηο δχν απηέο κέξεο καδί κε ηα δειηία θαηαζέζεσλ 
λα απνζηαινχλ ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην γηα θαηαρψξεζε ζην ζχζηεκα FIMAS κε ινγηζηηθή 
πεξίνδν 12/2011. 
 
3.3.4. Οη εηζπξάθηνξεο ησλ Τπνπξγείσλ/Σκεκάησλ/Τπεξεζηψλ λα εηζπξάηηνπλ κέρξη ηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2011 θαη νη θαηαζηάζεηο ησλ εηζπξάμεσλ καδί κε ηα ζρεηηθά δειηία θαηαζέζεσλ 
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απφ ηηο Σξάπεδεο, ζα πξέπεη λα ζηαινχλ ζηνλ Σακία ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ κέρξη ηηο 
10.1.2012 γηα θαηαρψξεζε ησλ εηζπξάμεσλ ζην ζχζηεκα FIMAS ζηε ινγηζηηθή πεξίνδν 
12/2011. 
 
3.4. Γηνξζωηηθά Γειηία  
 
3.4.1. Γηα λα κπνξέζνπλ λα θιείζνπλ νη ινγαξηαζκνί έγθαηξα ζα πξέπεη απαξαίηεηα 
αξκφδην ινγηζηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε ζπκθηιίσζε ησλ ινγαξηαζκψλ λα κεξηκλεί ψζηε: 
α) Σπρφλ ιαλζαζκέλεο θαηαρσξήζεηο λα εληνπίδνληαη θαη δηνξζψλνληαη ακέζσο.  
β) Όινη νη βνεζεηηθνί ινγαξηαζκνί, Καηαζέζεσλ θαη Πξνθαηαβνιψλ, λα κεηαθέξνληαη ζηα 
αληίζηνηρα θνλδχιηα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο  
πξφλνηεο ησλ Γεκνζηνλνκηθψλ θαη Λνγηζηηθψλ Οδεγηψλ θαη φρη ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ φπσο 
ζπλεζίδεηαη, γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ 
Πξνυπνινγηζκψλ. 

 
3.4.2. Όια ηα δηνξζσηηθά δειηία πνπ αθνξνχλ ην έηνο 2011, ζα πξέπεη λα εηνηκαζζνχλ θαη 
ππνβιεζνχλ ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην γηα θαηαρψξεζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ην αξγφηεξν 
κέρξη ηηο 16 Ιαλνπαξίνπ, 2012 κε εμαίξεζε ηα δηνξζσηηθά δειηία γηα ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε 
ησλ πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ ησλ Γηπισκαηηθψλ/Δκπνξηθψλ Απνζηνιψλ ηνπ Κξάηνπο, 
ηα νπνία ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 23 Ιαλνπαξίνπ 2012.  
 
3.5. Καζπζηεξεκέλα Έζνδα  
 
3.5.1. Θεσξείηαη απηνλφεην φηη πξέπεη λα θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο ζπλερψο γηα ηελ 
έγθαηξε είζπξαμε ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ ζην Γεκφζην θαη ηελ απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο 
θαζπζηεξεκέλσλ εζφδσλ. Δίλαη επζχλε φισλ ησλ Διεγρφλησλ Λεηηνπξγψλ λα 
θαηαγξάςνπλ φια ηα θαζπζηεξεκέλα έζνδα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε ην 
θαζνξηζκέλν έληππν (Γ.Λ.20) γηα ηελ πεξίνδν πνπ ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2011 ην 
αξγφηεξν κέρξη ηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2012, ζπκπιεξσκέλα.  
 
3.5.2 Έρεη παξαηεξεζεί ζην παξειζφλ, φηη είηε δε ζπκπιεξψλνληαη πιήξσο φιεο νη ζηήιεο 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εληχπνπ, είηε ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο δε θέξεη ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή. 
Παξαθαιψ φπσο δνζεί ε δένπζα ζεκαζία γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε θαη έγθξηζε ηνπ ελ 
ιφγσ εληχπνπ. 
 
3.5.5. Οη θαηαζηάζεηο ησλ θαζπζηεξεκέλσλ εζφδσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη 
νπνηνπζδήπνηε ηόθνπο ή/θαη άιιεο επηβαξύλζεηο αλαινγνχλ επί ησλ θαζπζηεξεκέλσλ 
νθεηιψλ. Σα πνζά ησλ ηφθσλ ή/θαη επηβαξχλζεσλ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά 
θαη λα δνζνχλ ηφζν γηα ηνπο ηφθνπο πνπ ήηαλ θαζπζηεξεκέλνη ζηηο 31/12/2011 φζν θαη γηα 
ηνπο ηφθνπο πνπ ήηαλ θαζπζηεξεκέλνη ζηηο 31/12/2010.  
 
3.5.4. Όζνλ αθνξά ζηα θαζπζηεξεκέλα έζνδα επηζχξεηαη ε πξνζνρή ζαο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
πεξί Παξαγξαθήο Νφκνπ (Κεθ. 15), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Νφκν 41(Ι) ηνπ 2011, φπνπ 
νη δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο αλαζηέιινληαη κέρξη 31/12/2011. Γηα ηελ απνθπγή απψιεηαο 
εζφδσλ ηνπ θξάηνπο παξαθαιψ φπσο δνζνχλ νδεγίεο, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, γηα 
θαηαρψξεζε αγσγψλ, ην ζπληνκφηεξν, ζε ζρέζε κε ηα νθεηιφκελα θαζπζηεξεκέλα έζνδα 
θαη ηα νπνία δελ έρνπλ δηεθδηθεζεί δηθαζηηθψο. 
 
3.6. Δθθαζάξηζε Τπνρξεώζεωλ / Δθθξεκείο Τπνρξεώζεηο 
 
3.6.1. Οη Πξντζηάκελνη Τπνπξγείσλ/Σκεκάησλ/Τπεξεζηψλ πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ 
έγθαηξε δηεπζέηεζε ηεο πιεξσκήο φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. Πξέπεη 
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ΜΔΡΟ Α 
 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη πιείζηεο Τπεξεζίεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο λφκνπο, θαλνληζκνχο 
θαη εγθπθιίνπο, δπζηπρψο παξαηεξνχληαη αθφκε αδπλακίεο/παξαιείςεηο. Οξηζκέλεο απφ ηηο 
αδπλακίεο/παξαιήςεηο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ επηζεκαλζεί αλαθέξνληαη πην θάησ: 
 
2. ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 
 
2.1. Σακεία Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο (IMPRESTS) 

 
2.1.1. Δίλαη απαξαίηεην ε ηειεπηαία αλαπιήξσζε ηνπ Σακείνπ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο κε 
φια ηα Γειηία Πιεξσκήο, λα γίλεη κέρξη ηηο 28.12.2011 κε ζθνπφ ηε ζπκπεξίιεςε ησλ 
πιεξσκψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 2011. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη απαξαίηεην φπσο φια ηα 
δειηία πιεξσκψλ θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ αλαπιήξσζε έληππα παξαιεθζνχλ ζην Γεληθφ 
Λνγηζηήξην ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 23.12.2011. ην έληππν Γ.Λ. 58 φπσο θαη ζην θάθειν πνπ 
ζα ζηαινχλ ηα ζρεηηθά έληππα ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε: “Σειεπηαία 
Αλαπιήξσζε ηνπ Σακείνπ γηα ην 2011”.  Σαπηφρξνλα, λα ζπκπιεξσζεί θαη λα ζηαιεί ζην 
Γεληθφ Λνγηζηήξην ζε μερσξηζηφ θάθειν, ην Έληππν Γ.Λ.48 - “Λνγαξηαζκφο ηνπ Σακείνπ 
Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο” γηα ην κήλα Γεθέκβξην ηνπ 2011. 
 
2.1.2. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ Σακείσλ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο ζηηο Γηπισκαηηθέο/ Δκπνξηθέο 
Απνζηνιέο παξαθαινχληαη φπσο απνζηείινπλ ηα έληππα Γ.Λ.148 (Imprest payments) γηα 
ην κήλα Γεθέκβξην ηνπ 2011 καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκψλ. Σα έληππα απηά ζα 
πξέπεη λα θζάζνπλ ζηα Λνγηζηήξηα ησλ Τπνπξγείσλ έγθαηξα νχησο ψζηε ηα Γηνξζσηηθά 
Γειηία λα ππνβιεζνχλ ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 13 Ιαλνπαξίνπ 2012, 
γηα λα δνζεί ρξφλνο ειέγρνπ θαη θαηαρψξεζεο ηνπο ζηε ινγηζηηθή πεξίνδν Γεθεκβξίνπ ηνπ 
2011. 
 
2.1.3. Δίλαη απηνλφεην φηη δελ ζα αλαπιεξψλνληαη ηα Σακεία Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο γηα ην 
2012 αλ δελ αθνινπζεζνχλ νη πην πάλσ νδεγίεο. Πέξαλ ηνχηνπ δελ πξέπεη λα γίλεηαη 
νπνηαδήπνηε πιεξσκή γηα ην έηνο 2011 χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο «Σειεπηαίαο Αίηεζεο 
γηα Αλαπιήξσζε ηνπ Σακείνπ». 
 
2.2. Δπηδόκαηα Οδνηπνξηθώλ θαη Δπηδόκαηα Τπεξεζηαθώλ Σαμηδηώλ ζην Δμωηεξηθό 
 
2.2.1. Σα Δπηδφκαηα Οδνηπνξηθψλ θαη Δπηδφκαηα Τπεξεζηαθψλ Σαμηδηψλ ζην Δμσηεξηθφ 
γηα ηελ πεξίνδν 1 Γεθεκβξίνπ κέρξη 16 Γεθεκβξίνπ 2011 λα πξνσζεζνχλ γηα δηελέξγεηα 
πιεξσκήο κέζσ FIMAS κε ρξέσζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ 2011. Όζνλ αθνξά ηελ ππφινηπε 
πεξίνδν ηνπ Γεθεκβξίνπ 2011 νπνηνδήπνηε πνζφ κπνξεί λα επηβαξχλεη ηα αληίζηνηρα 
θνλδχιηα ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ. 
 
2.2.2. Σα ελ ιφγσ επηδφκαηα ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ δειηίσλ 
ΓΛ 16 θαη ΓΛ 16Β κέρξη ηελ 10ελ ηνπ επνκέλνπ κήλα. 
 
2.3. Ηιεθηξνληθέο Κάξηεο Καπζίκωλ 
 
Δθηζηάηαη ε πηζηή εθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ κνπ κε αξ. 1619 εκεξ. 8/5/2007 αλαθνξηθά κε 
ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ κε ηε ρξήζε Ηιεθηξνληθψλ 
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Καξηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πιεξσκέο γηα θαχζηκα πνπ αθνξνχλ ηνλ κήλα Γεθέκβξην δελ 
απνηεινχλ Δθθξεκείο Τπνρξεψζεηο γηα ην έηνο 2011.  
 

2.4. Παξαγγειίεο ζε Κπβεξλεηηθά Σκήκαηα / Τπεξεζίεο θαη Πξνκεζεπηέο 
 
2.4.1. Οη αξκφδηνη ιεηηνπξγνί γηα ηνλ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ 
παξαγγειηψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζε Κπβεξλεηηθά Σκήκαηα / Τπεξεζίεο ή/θαη πξνκεζεπηέο, ζα 
πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ, γηα ηελ έγθαηξε εθθαζάξηζε ηνπο. Οπνηαδήπνηε πνζά εθθξεκνχλ 
κεηά ηηο 28.12.2011 ζα δηαγξαθνχλ απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Γηα δεζκεχζεηο πνζψλ ζε 
θνλδχιηα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2012 πξέπεη λα γίλνπλ λέεο θαηαρσξήζεηο κεηά ηηο 
2.1.2012. 
 
2.4.2. Γηα εχθνιν εληνπηζκφ θαη έιεγρν ησλ δεζκεχζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ην Τπνπξγείν/ 
Σκήκα / Τπεξεζία ζαο κέζσ FIMAS,  κπνξείηε λα εθηππψζεηε ηελ θαηάζηαζε ΚΑΜ02 / 
ΑΝΑΛΤΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ απφ ην πξφγξακκα SUNEXTRAS > ΚΑΣΑΣΑΔΙ > 
ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΓΟΡΩΝ > ΚΑΜ02 – ΑΝΑΛΤΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
2.5. Μεηαθνξά Δμνηθνλνκήζεωλ θαη Γηαζέζηκεο Πηζηώζεηο 
 
2.5.1. Οπνηαδήπνηε κεηαθνξά εμνηθνλνκήζεσλ απφ έλα θνλδχιη ζε άιιν κε δηνξζσηηθφ 
δειηίν γηα θάιπςε ππεξβάζεσλ ή κεηαθνξά εμνηθνλνκήζεσλ νπνηνπδήπνηε θνλδπιίνπ ζε 
ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ην έηνο 2012 είλαη 
παξάλνκε θαη νη Διέγρνληεο Λεηηνπξγνί πνπ αζθνχλ έιεγρν πάλσ ζηα θνλδχιηα ζα θέξνπλ 
αθέξαηα ηελ επζχλε θαζηζηάκελνη πξνζσπηθά ππεχζπλνη γηα θάζε ππέξβαζε. 
 
2.5.2. Με ηελ επθαηξία απηή θαη φζνλ αθνξά ππεξβάζεηο θαη δηαζέζηκεο πηζηψζεηο, 
επηζχξεηαη ε πξνζνρή ζηε ρξεκαηηθή επζχλε πνπ θέξνπλ πξνζσπηθά νη Διέγρνληεο 
Λεηηνπξγνί Γαπαλψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4(3) ηνπ Πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπ ηνπ 
2011, Ν.58(ΙΙ)/2010.   
 
2.6.  Δπαιήζεπζε ηωλ Λνγαξηαζκώλ 
 
2.6.1. Δίλαη αλαγθαίν φπσο θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ έγθαηξε επηζήκαλζε θαη 
δηφξζσζε ιαλζαζκέλσλ θαηαρσξήζεσλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ηε 
ζπκθηιίσζε ησλ θνλδπιίσλ Δζφδσλ, Γαπαλψλ, Μηζζνδνζίαο θαη Λνγαξηαζκψλ εθηφο 
Πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο Γεκνζηνλνκηθέο Οδεγίεο 40, 76, 120, 127, 153 θαη 156.  
 
2.7. Γηελέξγεηα Πιεξωκώλ θαη εηνηκαζία δηαθόξωλ Δληύπωλ 

 
2.7.1. Σνλίδεηαη ε κεγάιε ζεκαζία πνπ ζα πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ νξζή θαη έγθαηξε 
δηεθπεξαίσζε ησλ πιεξσκψλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη 
άιισλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξσκή φπσο: 

 
- ζηνλ θσδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πηζησηή/δηθαηνχρνπ 
- ζηνλ θψδηθα αηηηνινγίαο γηα ην είδνο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, 
- ζηελ νξζφηεηα ηνπ νλφκαηνο, ηαρπδξνκηθνχ θψδηθα θαη ηεο δηεχζπλζεο ησλ 

δηθαηνχρσλ. 
- ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ ησλ ινγαξηαζκψλ ρξέσζεο, 
- ζην πνζφ πιεξσκήο θαη 
- ζηελ νξζή ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ Κξαηηθψλ 

Τπαιιήισλ θαη ηνπ Ωξνκίζζηνπ Κπβεξλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 
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ΜΔΡΟ Β 

3.  ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΣΙΚΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 

Όιεο νη γλσζηνπνηήζεηο (έληππα Γ.Λ. 44) γηα αιιαγέο ζηε κηζζνδνζία ησλ  Κξαηηθψλ 
Τπαιιήισλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηνλ Σνκέα Μηζζψλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ, 
ηεξψληαο απζηεξά ηα πην θάησ ρξνλνδηαγξάκκαηα: 

 Μηζζνιόγην Γεθεκβξίνπ  ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 2 Γεθεκβξίνπ, 2011. 

 Μηζζνιόγην 13νπ Μηζζνύ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 9 Γεθεκβξίνπ, 2011. 

 πκπιεξωκαηηθό Μηζζνιόγην γηα ηελ πιεξσκή ησλ ππεξσξηψλ θαη άιισλ 
απνιαβψλ ηνπ έηνπο 2011 ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 5 Ιαλνπαξίνπ, 2012. 

 Η ρξέωζε ηνπ ζπκπιεξωκαηηθνύ κηζζνινγίνπ ζα γίλεη ζηνπο Πξνϋπνινγηζκνύο 
ηνπ έηνπο δηελέξγεηαο ηωλ πιεξωκώλ, δειαδή ηνπ έηνπο 2012. 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα έληππα 
πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα ηελ εηνηκαζία ησλ  κηζζνινγίσλ ησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ. 

3.1. Μηζζνιόγην Γεθεκβξίνπ, ηνπ έηνπο 2011 

Όιεο νη γλσζηνπνηήζεηο (Έληππα Γ.Λ.44) πνπ απνζηέιινληαη γηα αιιαγέο ηεο κηζζνδνζίαο 
ησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη αθνξνχλ ην κηζζνιόγην ηνπ Γεθέκβξε 2011, πξέπεη λα 
θζάζνπλ ζηνλ Σνκέα Μηζζψλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 2 

Γεθεκβξίνπ, 2011. 

3.2. Μηζζνιόγην 13νπ Μηζζνύ, ηνπ έηνπο 2011 

3.2.1 Ο 13νο κηζζφο ζα πιεξσζεί ζε φινπο ηνπο Κξαηηθνχο Τπαιιήινπο πνπ ζα 
βξίζθνληαη ζην κηζζνιφγην ηνπ Γεθέκβξε 2011 θαη δελ έρνπλ ηεξκαηηζκό ππεξεζηώλ 
κέρξη ηφηε. 

3.2.2 Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ εηνηκαζία ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ 13νπ κηζζνύ γηα ην 
2011 πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ θαη λα απνζηαινχλ ζηνλ Σνκέα Μηζζψλ ηνπ Γεληθνχ 
Λνγηζηεξίνπ ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ηα έληππα 13νπ κηζζνχ                 
ΣΤΠΟ «Α», «Β», «Γ» θαη «Γ» αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Η ζσζηή ρξήζε θαη 
ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ επεμεγείηαη θαη ζην «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α» ην νπνίν επηζπλάπηεηαη. 
Όια ηα έληππα δηαηίζεληαη ζηνλ Σνκέα Μηζζψλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ θαζψο θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.treasury.gov.cy  απφ 
φπνπ κπνξείηε λα ηα πξνκεζεπηείηε. 

3.2.3 ηηο πεξηπηψζεηο ππαιιήισλ πνπ ππεξέηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζε 
δηαθνξεηηθά Σκήκαηα, ηα ζρεηηθά έληππα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ην ηειεπηαίν Σκήκα 
πνπ ππεξεηεί ν ππάιιεινο κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δσδέθαησλ ησλ δηθαηνχκελσλ 
κελψλ γηα νιφθιεξν ην έηνο. 

3.2.4 Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ζηαινχλ αιιαγέο γηα 
ηελ εηνηκαζία ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ 13νπ κηζζνχ ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ θαη νπνηεζδήπνηε 
αιιαγέο ελζσκαηψζεθαλ ζην κηζζνιφγην ηνπ Γεθέκβξε.   

3.2.5 Οη ππάιιεινη πνπ πιεξώζεθαλ 13ν κηζζό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, π.ρ. 
ιφγσ ηεξκαηηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ κε ηελ πιήξσζε ησλ κφληκσλ ζέζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 
επαλαπξνζιήθζεθαλ ζε άιιε ζέζε θαη είλαη δηθαηνχρνη 13νπ κηζζνχ, ηφηε ε πιεξσκή ηνπ 
13νπ κηζζνχ ζα γίλεη ζην ζπκπιεξσκαηηθφ κηζζνιφγην.  Η πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ 
ππνβνιή ηνπ εληχπνπ 13νπ κηζζνχ ΣΤΠΟ «Γ», αλ νη ζέζεηο πνπ ππεξέηεζε είλαη κε ηνλ 
ίδην βαζηθφ κηζζφ, αλαγξάθνληαο ην ζχλνιν ησλ κελψλ 13νπ κηζζνχ πνπ δηθαηνχηαη γηα ην 
έηνο (νη κήλεο γηα ηνπο νπνίνπο θαηαβιήζεθε 13νο κηζζφο ζπλ νη πξφζζεηνη κήλεο πνπ 

http://www.treasury.gov.cy/
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δηθαηνχηαη λα ηνπ θαηαβιεζεί 13νο κηζζφο) ή ηνπ εληχπνπ 13νπ κηζζνχ ΣΤΠΟ «Β» αλ νη 
ζέζεηο πνπ ππεξέηεζε είλαη κε δηαθνξεηηθφ βαζηθφ κηζζφ.  

3.2.6 Οη ππάιιεινη ζα πιεξωζνύλ ην 13ν κηζζό ζύκθωλα κε ηηο πην θάηω 
θαηαζηάζεηο πνπ ζα ζηαινχλ ζηα Τπνπξγεία/Σκήκαηα/ Τπεξεζίεο κεηά ην κηζζνιφγην ηνπ 
κελφο Ννεκβξίνπ. Όζνη ππάιιεινη δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη πην θάησ, ζα πιεξσζνχλ πιήξε 13ν κηζζφ γηα ην 2011, κε βάζε ην κηζζφ ηνπ 
Γεθέκβξε. 

3.2.6.1 ΚΑΣΑΣΑΗ Ι (Α) –ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΤ ΓΔΝ ΓΙΚΑΙΟΤΝΣΑΙ 13Ο ΜΙΘΟ 

Η ΚΑΣΑΣΑΗ I(Α)  ζα πεξηιακβάλεη κφλν φζνπο ππαιιήινπο έρνπλ πιεξσκή ην κήλα 
Ννέκβξην (κήλαο ειέγρνπ) θαη δελ δηθαηνχληαη (κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ) 
13ν κηζζφ γηα  ηνπο ιφγνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ζηήιε “REJECTION CODE” (Κψδηθαο 
Απφξξηςεο): 
 

REJECTION 
CODE 

ΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΙΦΗ 

01 Αληηθαηαζηάηεο Δθπαηδεπηηθψλ 

02 Δθπαηδεπηηθνί κε ππεξεζία κηθξφηεξε ησλ 16 εκεξψλ ζην έηνο 

03 Κξαηηθνί Τπάιιεινη εθηφο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ κε ππεξεζία κηθξφηεξε ησλ 
16 εκεξψλ ζην έηνο 

04 Γελ έρνπλ θαζαξή πιεξσκή ζηνλ Μήλα Διέγρνπ δειαδή ην Ννέκβξην 

05 Γελ έρνπλ  Βαζηθφ Μηζζφ ή έρνπλ κφλν αλαδξνκηθή πιεξσκή ζηνλ Μήλα 
Διέγρνπ δειαδή ην Ννέκβξην 

06 Έρνπλ πιεξσζεί 13ν κηζζφ κε ηελ αθππεξέηεζε ηνπο 

07 Έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη ππεξεζίεο ηνπο εληφο ηνπ έηνπο 

08 Γελ έρνπλ κήλεο πξνο πιεξσκή 13νπ Μηζζνχ 

ηηο πεξηπηψζεηο ππαιιήισλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε απηή αιιά δηθαηνχληαη 
λα πιεξσζνχλ 13ν κηζζφ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ην Έληππν ΣΤΠΟ “Γ”. Σνλίδεηαη όηη 
όζνη ππάιιεινη ζα έρνπλ ηεξκαηηζκό κέζα ζην κήλα Γεθέκβξην ηνπ έηνπο ζα 
θαηαηαγνύλ ζηνπο ππαιιήινπο πνπ δελ δηθαηνύληαη 13ν κηζζό.  

εκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ππαιιήισλ πνπ είλαη ηεξκαηηζκέλνη ηνλ κήλα Ννέκβξε, 
φκσο  ηνλ κήλα Γεθέκβξε ΓΔΝ  έρνπλ ηεξκαηηζκό θαη ζα έρνπλ πιεξσκή κηζζνχ θαη 
δηθαηνχληαη 13ν κηζζφ, δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί έληππν ηχπνο ”Γ”. 

Δάλ  ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ζα βξίζθνληαη ζην κηζζνιφγην ηνπ Γεθέκβξε ελψ δελ 
δηθαηνχληαη 13ν κηζζφ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε απηή παξαθαιψ φπσο 
ζπκπιεξσζεί ην Έληππν ΣΤΠΟ “Γ”.   

3.2.6.2 ΚΑΣΑΣΑΗ Ι (Β) – ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΘΟΤ ΣΟ 

ΜΗΝΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Η ΚΑΣΑΣΑΗ Ι(Β) ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ είραλ πιεξσκή θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ έηνπο θαη δελ έρνπλ πιεξσκή θαηά ην κήλα ειέγρνπ π.ρ. ιφγσ ηεξκαηηζκνχ ππεξεζηψλ 
πξηλ ην Ννέκβξην (κήλα ειέγρνπ). Δθφζνλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ θαηάζηαζε απηή, γηα λα 
πιεξσζνχλ 13ν κηζζφ ζε πεξίπησζε πνπ δηθαηνχληαη πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ην έληππν 
13νο κηζζφο ΣΤΠΟ «Γ». 
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3.2.6.3 ΚΑΣΑΣΑΗ ΙΙ – ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΝΣΑΙ ΜΔΡΟ 13ΟΤ ΜΙΘΟΤ 

ηελ θαηάζηαζε απηή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ππάιιεινη πνπ δελ δηθαηνχληαη λα πιεξσζνχλ 
νιφθιεξν ην 13ν κηζζφ γηα ην ηξέρνλ έηνο ιφγσ ππεξεζίαο θάησ ησλ 12 κελψλ.  ηηο 
πεξηπηψζεηο ππαιιήισλ πνπ δηθαηνχληαη κέξνο 13νπ κηζζνχ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
θαηάζηαζε απηή ή ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ππαιιήισλ πνπ πξέπεη λα πιεξσζνχλ 
δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ απφ απηφ πνπ θαίλεηαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπκπιεξσζεί ην 
Έληππν ΣΤΠΟ  “Α”. 

3.2.6.4 ΚΑΣΑΣΑΗ ΙΙΙ–ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΤ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ  

ηελ θαηάζηαζε απηή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ππάιιεινη πνπ πιεξψζεθαλ κέξνο ησλ 
απνιαβψλ ηνπο σο νηθνλνκηθή βνήζεηα ιφγσ ππνηξνθίαο θαηά ην έηνο. ηηο πεξηπηψζεηο 
απηέο πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ην Έληππν ΣΤΠΟ «Β» γηα λα πιεξσζεί νξζά ν 13νο 
κηζζφο. 

3.3. Υξέωζε 13νπ Μηζζνύ 

Η ρξέσζε ηνπ 13νπ κηζζνχ ζα γίλεη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ζην Κεθάιαην ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα ρξεσζεί ν κηζζφο ηνπ Γεθέκβξε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2011 θαη 
ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ 13νπ κηζζνχ. Αλ φκσο κέξνο ηνπ 13νπ κηζζνχ πξέπεη λα ρξεσζεί 
ζε άιιν Κεθάιαην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηαηί ν ππάιιεινο ππεξέηεζε κέξνο ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο θαη ζε άιιε ζέζε, ηφηε πξέπεη λα γίλεη ε ζρεηηθή δηφξζσζε κε Γηνξζσηηθφ Γειηίν ζε 
ζπλελλφεζε κε ην πξνεγνχκελν Τπνπξγείν/Σκήκα/Τπεξεζία πνπ ππεξέηεζε ν ππάιιεινο. 

3.4. πκπιεξωκαηηθό Μηζζνιόγην γηα ηελ πιεξωκή ηωλ ππεξωξηώλ θαη άιιωλ 
απνιαβώλ ηνπ έηνπο 2011 κε ρξέωζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2012 

3.4.1 Η πιεξσκή ησλ ππεξσξηψλ γηα ην Γεθέκβξην 2011 θαη ηπρφλ άιισλ απνιαβψλ ηνπ 
έηνπο 2011 ζα γίλεη κε μερσξηζηφ κηζζνιφγην κέζα ζηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2012 κε ζθνπφ ηα 
εηζνδήκαηα ηνπ θάζε ππαιιήινπ γηα ην έηνο 2011 λα παξνπζηάδνληαη θαλνληθά ζην 
πηζηνπνηεηηθφ απνδνρψλ ηνπ 2011, παξφιν πνπ ζα ρξεσζεί ν Πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2012.  

3.4.2 Οη ππεξωξίεο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2011 καδί κε ηπρφλ άιιεο ππεξσξίεο 
πξνεγνχκελσλ κελψλ ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ ζην θαηάιιειν έληππν Γ.Λ.44(Ι) θαη λα 
θζάζνπλ ζηνλ Σνκέα Μηζζψλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ην αξγόηεξν κέρξη 5.1.2012.  
Σνλίδεηαη όηη ζα πξέπεη πιεξώλνληαη ππεξωξίεο γηα δώδεθα κήλεο θάζε έηνο.  Δάλ 
γηα παξάδεηγκα κε ην κηζζνιφγην ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 πιεξψζεθαλ νη 
ππεξσξίεο κέρξη ην κήλα Οθηψβξε ηνπ 2010,  ζα πξέπεη θαη αλάινγν ηξφπν ην Γεθέκβξε 
ηνπ 2011 λα πιεξσζνχλ νη ππεξσξίεο κέρξη ην Οθηψβξε ηνπ 2011. 
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4. ΠΛΗΡΧΜΗ ΧΡΟΜΙΘΙΟΤ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
 
 
4.1 Μηζζνιόγην Γεθεκβξίνπ 2011 
 
Όια ηα έληππα πιεξσκψλ πνπ ππνβάιινληαη ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 
κηζζνινγίνπ ηνπ Γεθεκβξίνπ 2011 ηνπ Σαθηηθνύ Ωξνκίζζηνπ Κπβεξλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ 
πξέπεη λα θζάζνπλ ην αξγόηεξν κέρξη 7.12.2011 γηα λα γίλεη έγθαηξα ε πιεξσκή.  
 
Γηα ην Έθηαθην Ωξνκίζζην Κπβεξλεηηθφ Πξνζσπηθφ ηα έληππα πιεξσκήο ηνπ κηζζνινγίνπ 
Γεθεκβξίνπ 2011 πξέπεη λα θζάζνπλ ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ην αξγόηεξν κέρξη 
12.12.2011. 
 
4.2. Πιεξωκή Υξηζηνπγελληάηηθνπ Φηινδωξήκαηνο 
Σν Υξηζηνπγελληάηηθν Φηινδψξεκα ηνπ Ωξνκίζζηνπ Κπβεξλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ζα 
πιεξσζεί ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη πην θάησ. 
 
εκεηψλεηαη φηη, ε θαηαβνιή ηνπ 13νπ κηζζνχ ζα γίλεηαη κε ηελ απνζηνιή εκβαζκάησλ κέζσ 
Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο, φπσο γίλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ. 
 
4.2.1. Σαθηηθό Χξνκίζζην Κπβεξλεηηθό Πξνζωπηθό 
 
Σν θηινδψξεκα ην νπνίν αληηζηνηρεί κε ηηο κεληαίεο εξγάζηκεο ψξεο ηνπ 2011 ζα πιεξσζεί 
ρσξίο λα αλακέλεηαη νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε απφ ηα δηάθνξα 
Τπνπξγεία/Σκήκαηα/Τπεξεζίεο εθηφο ησλ πην θάησ πεξηπηψζεσλ: 
 

(i) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ Σαθηηθφ Ωξνκίζζην Κπβεξλεηηθφ Πξνζσπηθφ 
δηθαηνχηαη αλαινγία ηνπ θηινδσξήκαηνο (ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ 
φξσλ απαζρφιεζεο ησλ Κπβεξλεηηθψλ Δξγαηψλ) ιφγσ κεησκέλσλ σξψλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ην Τπνπξγείν / Σκήκα / Τπεξεζία  ζα πξέπεη, 
κέρξη 2.12.2011, λα απνζηείιεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν Γ.Λ.43Β.Σ, κε ηελ 
έλδεημε «Αλαινγία Υξηζηνπγελληάηηθνπ Φηινδσξήκαηνο», κε ηηο ψξεο πνπ 
δηθαηνχηαη θαη ρσξίο λα ζπκπιεξψλνληαη νη αληίζηνηρεο ψξεο γηα ππνινγηζκφ 
απνθνπήο ηνπ πνζνχ γηα εηζθνξά ζην Σακείν Πξνλνίαο.  
 

(ii) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, Σαθηηθφ Ωξνκίζζην Κπβεξλεηηθφ Πξνζσπηθφ, 
παξνπζηάδεη δηαθνπή εξγαζίαο θαηά ην κήλα Γεθέκβξην, δειαδή είλαη 
θαηαρσξεκέλνο ζην ζχζηεκα ν θψδηθαο αιιαγήο 25(1), ηφηε ην Τπνπξγείν / 
Σκήκα / Τπεξεζία  ζα πξέπεη, κέρξη 2.12.2011 λα απνζηείιεη ζπκπιεξσκέλν 
ην έληππν Γ.Λ.43Β.Σ., κε ηελ έλδεημε «Υξηζηνπγελληάηηθν Φηινδψξεκα», ζην 
νπνίν ζα αλαθέξνληαη κφλν νη ψξεο πνπ νθείινληαη ζηνλ σξνκίζζην ρσξίο λα 
ζπκπιεξψλνληαη νη αληίζηνηρεο ψξεο γηα ππνινγηζκφ απνθνπήο ηνπ πνζνχ 
γηα εηζθνξά ζην Σακείν Πξνλνίαο. 

 
4.2.2. Έθηαθην Χξνκίζζην Κπβεξλεηηθό Πξνζωπηθό 
 
Γηα ην Έθηαθην Ωξνκίζζην Κπβεξλεηηθφ Πξνζσπηθφ πνπ δηθαηνχηαη θηινδψξεκα, ζα πξέπεη 
κέρξη 2.12.2011 λα ππνβιεζνχλ ηα έληππα Γ.Λ.43Β.Δ. θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλα 
αλαθνξηθά κε ηηο ψξεο θαη ηελ αλαινγία ηνπ θηινδσξήκαηνο πνπ δηθαηνχηαη.  ε πεξίπησζε 
πνπ Έθηαθην Ωξνκίζζην Κπβεξλεηηθφ Πξνζσπηθφ δηθαηνχηαη θηινδψξεκα θαη δελ 
γλσζηνπνηεζνχλ νη ψξεο ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηφηε δελ ζα είλαη δπλαηφ λα πιεξσζεί. 
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4.2.3. Οδεγίεο γηα ππνινγηζκό ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ Φηινδωξήκαηνο 
 
4.2.3.(α) Όζνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ βξίζθνληαη κε άδεηα ρσξίο απνιαβέο ή κε άδεηα 
αζζελείαο ρσξίο απνιαβέο γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ (4) εβδνκάδσλ, δηθαηνχληαη 
ζε θηινδψξεκα θαη’ αλαινγία ησλ δεδνπιεπκέλσλ κελψλ ππεξεζίαο ηνπο.  Γηα ζθνπνχο 
ηνπ πην πάλσ ππνινγηζκνχ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε νιφθιεξε ε πεξίνδνο 
απνπζίαο ηνπ σξνκίζζηνπ. (Δγθ. Μ.Δ.Δ. αξ. 14/2000)   
 
4.2.3.(β) Έθηαθηνη σξνκίζζηνη, νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζηελ ππεξεζία απφ ηελ 1.9.2006 θαη 
κεηά, δηθαηνχληαη ζε Φηινδψξεκα Υξηζηνπγέλλσλ, θαη’ αλαινγία ησλ σξνκηζζίσλ ελφο 
κελφο, αληί ηξηψλ εβδνκάδσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ειάρηζηε ππεξεζία. (Δγθ. ηεο Μ.Δ.Δ. 
αξ. 8/2006) 

 
4.2.3.(γ) Όζνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ έρνπλ κεηαθηλεζεί είηε ιφγσ πιενλαζκνχ είηε 
κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 21 – Διαθξηά Δξγαζία, ζε σξνκίζζην επάγγεικα κε ρακειφηεξε 
κηζζνδνηηθή θιίκαθα (π.ρ σξνκίζζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείην ζηνπο Αεξνιηκέλεο 
Λάξλαθαο θαη Πάθνπ θαη απνξξνθήζεθε, σο πιενλάδνλ πξνζσπηθφ αιινχ), ην 
θηινδψξεκα Υξηζηνπγέλλσλ ππνινγίδεηαη θαη’ αλαινγία ηεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο ηνπ 
ζηηο αληίζηνηρεο κηζζνινγηθέο θιίκαθεο αληί κε βάζε ηνλ ηειεπηαίν κηζζφ ηνπ. (Δγθ. ηεο 
Μ.Δ.Δ. αξ. 9/2006) 
 
4.2.3.(δ) Όζνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ έρνπλ άδεηα αζζελείαο πέξαλ ησλ 80 
εξγάζηκσλ εκεξψλ ιφγσ εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο, ε ελ ιφγσ πεξίνδνο ππνινγίδεηαη σο 
ππεξεζία γηα ζθνπνχο 13νπ κηζζνχ. (Δγθ. ηεο Μ.Δ.Δ. αξ. 10/2002) 
 
4.2.3.(ε) Γηεπθξηλίδεηαη φηη φηαλ έλαο Ωξνκίζζηνο εξγάδεηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα 
Σκήκαηα ηαπηφρξνλα, ηφηε ην Σκήκα φπνπ εξγάδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ζα πξέπεη, ζε 
ζπλελλόεζε κε ηα ππόινηπα ηκήκαηα, λα ζηείιεη έλα έληππν Γ.Λ.43Β.Σ. ή Γ.Λ.43Β.Δ. 
ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ δηθαηνχηαη ν Ωξνκίζζηνο γηα 
Υξηζηνπγελληάηηθν Φηινδψξεκα από όια ηα ηκήκαηα ζηα νπνία εξγάδεηαη.  ηελ 
πεξίπησζε απηή, ζχκθσλα κε ηηο Γεκνζηνλνκηθέο θαη Λνγηζηηθέο Οδεγίεο, ηα άιια Σκήκαηα 
ζα πξνβνχλ ζηηο ζρεηηθέο δηνξζσηηθέο εγγξαθέο κε ην Σκήκα πνπ δηελήξγεζε ηελ 
πιεξσκή, κε Γηνξζσηηθφ Γειηίν. 
 
4.2.3.(ζη) Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνπο Σαθηηθνχο Ωξνκίζζηνπο πνπ δηθαηνχληαη αλαινγία ηνπ 
θηινδσξήκαηνο, ην νπνίν  πξέπεη λα θαηαβιεζεί θαηά ην ρξφλν πνπ απνρσξνχλ απφ ηελ 
ππεξεζία, νη ψξεο ηεο αλαινγίαο απηήο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζην Γεληθφ 
Λνγηζηήξην κε ην έληππν Γ.Λ.43Β.Σ θαηά ην ρξόλν απνρώξεζήο ηνπο. 
 
4.3. Οξζή πκπιήξωζε Δληύπωλ 
 
ηα έληππα Γ.Λ.43Β.Σ θαη Γ.Λ.43Β.Δ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη νη ψξεο ηνπ θηινδσξήκαηνο θάησ απφ ηελ ζηήιε "Ώξεο Δξγαζίαο"’ θαζψο 
θαη ην σξνκίζζην ζην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγίδεηαη ην θηινδψξεκα (ζε πεξίπησζε πνπ 
δηαθέξεη απφ ηελ ηειεπηαία πιεξσκή). Σα έληππα γηα ηνπο Σαθηηθνχο θαη Έθηαθηνπο 
Ωξνκίζζηνπο ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη μερσξηζηά. εκεηψλεηαη φηη ην πεδίν «Καηάζηαζε 
σξψλ εξγαζίαο γηα ην κήλα» ζα πξέπεη ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο ιέμεηο "ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΙΑΣΙΚΟ 
ΦΙΛΟΓΩΡΗΜΑ".    
 
4.4. Υξέωζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ Φηινδωξήκαηνο 
 
Σν θηινδψξεκα ζα βαξχλεη ηα θνλδχιηα ησλ Τπνπξγείσλ/Σκεκάησλ/Τπεξεζηψλ πνπ 
νξγαληθά αλήθεη ην Ωξνκίζζην Κπβεξλεηηθφ Πξνζσπηθφ θαη φρη απηά πνπ εξγάδνληαη.  Γη’ 
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απηφ, ηα ζρεηηθά έληππα ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη απφ ηα 
Τπνπξγεία/Σκήκαηα/Τπεξεζίεο ζηα νπνία ν σξνκίζζηνο αλήθεη νξγαληθά. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, έλαο Ωξνκίζζηνο αλήθε ζε δχν ή 
πεξηζζφηεξα Σκήκαηα, ηα ζρεηηθά έληππα γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θηινδσξήκαηνο ζα πξέπεη 
λα απνζηέιινληαη απφ ην ηειεπηαίν Σκήκα πνπ νξγαληθά απηφο αλήθεη.  ηελ πεξίπησζε 
απηή, ζχκθσλα κε ηηο Γεκνζηνλνκηθέο θαη Λνγηζηηθέο Οδεγίεο, ζα πξέπεη ηα Σκήκαηα λα 
παξαρσξνχλ ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζην ηειεπηαίν Σκήκα, κε Γηνξζσηηθφ Γειηίν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ 13ΟΤ ΜΙΘΟΤ- ΧΣΗ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΧΗ 
ΔΝΣΤΠΧΝ 

ΔΝΣΤΠΟ ΣΤΠΟ “Α”:  Σν έληππν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ππαιιήισλ πνπ 
ζα πεξηιακβάλνληαη ζην κηζζνιφγην ηνπ Γεθέκβξε, δελ έρνπλ ηεξκαηηζκφ ππεξεζηψλ ην 
κήλα Γεθέκβξε θαη δελ ζα δηθαηνχληαη λα πιεξσζνχλ πιήξε 13ν κηζζφ ιφγσ:  (α) Πξψηνπ 
δηνξηζκνχ, (β) άδεηαο απνπζίαο ρσξίο απνιαβέο, (γ) δηαζεζηκφηεηαο.  ηε ζηήιε (4) ηνπ 
Δληχπνπ πξέπεη λα δίδνληαη νη ζπκπιεξσκέλνη κήλεο ππεξεζίαο πνπ ζα δηθαηνχληαη λα 
πιεξσζνχλ θαη ζηε ζηήιε “ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ” λα αλαγξάθνληαη ιεπηνκέξεηεο ησλ 
ππνινγηζκψλ. 

Σν έληππν απηφ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ΜΟΝΟ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνο 
ππάιιεινο δε ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ΚΑΣΑΣΑΗ ΙΙ –ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΝΣΑΙ 
ΜΔΡΟ 13ΟΤ ΜΙΘΟΤ ηεο παξαγξάθνπ 3.2. ηνπ Δπεμεγεκαηηθνχ εκεηψκαηνο ή ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ζηελ θαηάζηαζε απηή νη κήλεο πνπ θαίλνληαη δελ είλαη νη νξζνί. 

Παξάδεηγκα:  Η ππάιιεινο Α κε Α.Κ.Α. 410151 θαη αξ. ηαπηφηεηαο 501202 απνπζίαζε κε 
άδεηα κεηξφηεηαο ρσξίο απνιαβέο γηα ηελ πεξίνδν 6.6.2011-17.7.2011 (1 κήλαο θαη 12 
κέξεο) θαη κε άδεηα ρσξίο απνιαβέο γηα ιφγνπο κε δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ πεξίνδν 
18.7.2011 - 1.9.2011 (1 κήλαο θαη 15 κέξεο).  Η πεξίνδνο ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο ρσξίο 
απνιαβέο ζεσξείηαη ππεξεζία γηα ζθνπνχο 13νπ κηζζνχ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κεηψλνπλ 
ηνπ δηθαηνχκελνπο κήλεο 13νπ κηζζνχ.  Γηα ηελ πεξίνδν απφ 18.7.2011 κέρξη 1.9.2011 ζα 
απνθνπεί κφλν 1/12 απφ ην 13ν κηζζφ πνπ δηθαηνχηαη ην 2011 γηαηί ζχκθσλα κε ηνπο 
πθηζηάκελνπο θαλνληζκνχο ε πεξίνδνο ησλ 15 εκεξψλ αγλνείηαη.  Δλλνείηαη φηη ην έληππν 
απηφ ζα ζπκπιεξσζεί ΜΟΝΟ αλ ε πεξίπησζε απηή δε ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΙΙ -ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΝΣΑΙ ΜΔΡΟ 13ΟΤ ΜΙΘΟΤ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 3.2 ηνπ Δπεμεγεκαηηθνχ εκεηψκαηνο θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε κε δηαθνξεηηθνχο κήλεο πιεξσκήο . 

ΔΝΣΤΠΟ ΣΤΠΟ “Β”:  ΄ απηφ ζα πεξηιεθζνχλ φινη νη ππάιιεινη πνπ ζα βξίζθνληαη  ζην 
κηζζνιφγην ηνπ Γεθεκβξίνπ νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ: 

(α)  πιεξψζεθαλ κε νηθνλνκηθή βνήζεηα πέξαλ ησλ 15 εκεξψλ ή 

(β) δηνξίζηεθαλ από έθηαθηε ζε κόληκε ζέζε (θαη αληίζηξνθα) κε δηαθνξεηηθό 
βαζηθό κηζζό 

(γ) δηνξίζηεθαλ από κία ππεξεζία (π.ρ. από Γεκόζηα Τπεξεζία) ζε άιιε (π.ρ. 
Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία)  κε δηαθνξεηηθό βαζηθό κηζζό 

ην δεμηφ κέξνο ηνπ εληχπνπ ζα γίλνπλ νη αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί θαη ζην αξηζηεξφ κέξνο 
ηα νιηθά πνζά (Βαζηθφο,  Αχμεζε Μηζζψλ, Σηκαξηζκηθφ Δπίδνκα) πνπ ζα θαηαβιεζνχλ 
ζηνλ θάζε ππάιιειν μερσξηζηά ζαλ 13νο κηζζφο. 

Παξάδεηγκα 1: Ο ππάιιεινο Β1 κε Α.Κ.Α. 312150 θαη αξ. ηαπηφηεηαο 350160 πιεξψζεθε 
κέξνο ησλ απνιαβψλ ηνπ, σο νηθνλνκηθή βνήζεηα ιφγσ ππνηξνθίαο, γηα ηελ πεξίνδν 
11.2.2011 - 8.7.2011.  Η ηειεπηαία νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ πιεξψζεθε αλέξρεηαη ζε €530 
ην κήλα θαη ν εηήζηνο βαζηθφο κηζζφο ηνπ Γεθεκβξίνπ, 2011 ζε €17.946.  Γειαδή 
πιεξψζεθε κε νηθνλνκηθή βνήζεηα 4 κήλεο θαη 26 κέξεο (11.2.2011 - 8.7.2011) θαη κε 
πιήξεηο απνιαβέο 6 κήλεο θαη 33 κέξεο (1.1.2010 - 10.2.2011 θαη 9.7.2011- 31.12.2011).  
Η αλαινγία ηνπ 13νπ κηζζνχ πνπ δηθαηνχηαη είλαη 5/12 ηεο ηειεπηαίαο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο 
θαη 7/12 ηνπ κηζζνχ ηνπ κήλα Γεθέκβξε. 

Παξάδεηγκα 2: Ο ππάιιεινο Β2 κε Α.Κ.Α. 312152 θαη αξ. ηαπηφηεηαο 350162 εξγαδφηαλ 
απφ 1.3.2003 κέρξη 31.8.2011 ζε κφληκε ζέζε ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία ζηελ θιίκαθα Α4 κε 
εηήζην βαζηθφ κηζζφ €14.261 θαη ηελ 1.9.2011 δηνξίζηεθε ζε κφληκε ζέζε ζηελ 
Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία  ζηελ αξρηθή βαζκίδα ηεο θιίκαθαο Α8 ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 
βαζηθφο κηζζφο είλαη  €17.946.  Οη αλαινγίεο ηνπ 13νπ κηζζνχ πνπ δηθαηνχηαη είλαη 8/12 ηνπ 
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εηήζηνπ βαζηθνχ κηζζνχ €14.261 ζηελ θιίκαθα Α4 ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο θαη 4/12 ηνπ 
εηήζηνπ βαζηθνχ κηζζνχ €17.946 ζηελ θιίκαθα Α8 ηεο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεηωζεί όηη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν ππνινγηζκόο ηνπ 13νπ κηζζνύ 
δελ ζα γίλεη απηόκαηα από ηνλ Ηιεθηξνληθό Τπνινγηζηή, θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη 
λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εηνηκαζία ηνπ εληχπνπ ΣΤΠΟ «Β» εηδηθά ζηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ θαηψηαηα φξηα βαζηθνχ κηζζνχ, φπσο αλαθέξνληαη ζηηο 
ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνηθήζεσο θαη Πξνζσπηθνχ, 
πάλσ ζηα νπνία ππνινγίδνληαη νη ζρεηηθέο απμήζεηο θαη ηα θαηψηαηα πνζά ηηκαξηζκηθνχ 
επηδφκαηνο. 
 
ΔΝΣΤΠΟ ΣΤΠΟ “Γ”:  ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ άιινη ππάιιεινη πνπ δελ δηθαηνχληαη 
λα πιεξσζνχλ 13ν κηζζφ θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζηελ ΚΑΣΑΣΑΗ Ι(Α) - ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΤ 

ΓΔΝ ΓΙΚΑΙΟΤΝΣΑΙ 13Ο ΜΙΘΟ ηεο παξαγξάθνπ 3.2.6.1 ηνπ Δπεμεγεκαηηθνχ εκεηψκαηνο, 
πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξαθνχλ ζην έληππν απηφ. 

Παξάδεηγκα:  Ο ππάιιεινο Γ κε Α.Κ.Α. 511250 θαη αξ. ηαπηφηεηαο 602351 πξνζιήθζεθε 
πάλσ ζε έθηαθηε βάζε απφ 15.11.2011 θαη απνπζίαζε κε άδεηα απνπζίαο ρσξίο απνιαβέο 
απφ 22.11.2011 κέρξη 23.12.2011.  Ο ππάιιεινο απηφο, πνπ ππεξέηεζε ζπλνιηθά 15 
εκέξεο, δε δηθαηνχηαη λα πιεξσζεί 13ν κηζζφ γηα ην 2011 εθφζνλ δελ έρεη ππεξεζία δεθαέμη 
εκεξψλ θαη άλσ.  Αλ είηε ιφγσ κε έγθαηξεο απνζηνιήο ηεο άδεηα απνπζίαο ρσξίο 
απνιαβέο, είηε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ 
ππαιιήισλ πνπ δελ δηθαηνχληαη 13ν κηζζφ γηα ην 2011, ηφηε γηα λα κελ πιεξσζεί 13ν κηζζφ 
πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξαθεί ζην Έληππν ΣΤΠΟ «Γ». 

ΔΝΣΤΠΟ ΣΤΠΟ “Γ”:  ηηο πεξηπηψζεηο ππαιιήισλ πνπ δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην 
κηζζνιφγην ηνπ Γεθέκβξε π.ρ. ιφγσ αδεηψλ απνπζίαο ρσξίο απνιαβέο ή ζα έρνπλ 
ηεξκαηηζκό ππεξεζηώλ ην κήλα Γεθέκβξε  αιιά δηθαηνχληαη λα πιεξσζνχλ 13ν κηζζφ 
πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπκπιεξσζεί ην έληππν ΣΤΠΟ “Γ”.  ηε ζηήιε 4 λα αλαγξάθεηαη ν 
αξηζκφο ησλ κελψλ βάζε ησλ νπνίσλ ζα ππνινγηζηεί ε αλαινγία ηνπ 13νπ κηζζνχ.  Πξέπεη 
λα δνζεί πξνζνρή ζηηο πεξηπηψζεηο ππαιιήισλ πνπ δελ ζα βξίζθνληαη ζην κηζζνιφγην ηνπ 
Γεθέκβξε ιφγσ άδεηαο κεηξφηεηαο ρσξίο απνιαβέο θαη δηθαηνχληαη πιήξε 13ν κηζζφ. ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο ζηε ζηήιε 3 πξέπεη λα θαίλεηαη φηη δηθαηνχληαη 12 κήλεο ζαλ 13ν κηζζφ.  
Δπίζεο αλ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ππαιιήισλ πνπ ζα θαίλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο Ι(Α) θαη 
Ι(Β) ηεο παξαγξάθνπ 3.2 ηνπ Δπεμεγεκαηηθνχ εκεηψκαηνο, φηη δελ δηθαηνχληαη 13ν κηζζφ ή 
ππάιιεινη πνπ δελ ζα έρνπλ πιεξσκή κηζζνχ θαηά ην Γεθέκβξε θαη γηα θάπνην ιφγν 
πξέπεη λα πιεξσζνχλ, ηφηε απαξαίηεηα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ην έληππν απηφ θαηάιιεια 
ζπκπιεξσκέλν.  

Παξάδεηγκα:  Η ππάιιεινο Γ  κε Α.Κ.Α. 451152 θαη αξ. ηαπηφηεηαο 591112 ζα βξίζθεηαη κε 
άδεηα κεηξφηεηαο ρσξίο απνιαβέο γηα ηελ πεξίνδν 5.11.2011 - 16.12.2011 θαη κε άδεηα 
ρσξίο απνιαβέο γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ πεξίνδν   17.12.2011 - 
31.12.2011.  Γηα νιφθιεξν ην Γεθέκβξε δε δηθαηνχηαη λα πιεξσζεί κηζζφ θαη έηζη δελ ζα 
βξίζθεηαη ζην κηζζνιφγην ηνπ κήλα απηνχ, αιιά πξέπεη φκσο λα πιεξσζεί πιήξε 13ν 
κηζζφ γηαηί ε άδεηα κεηξφηεηαο ρσξίο απνιαβέο ζεσξείηαη ππεξεζία θαη ε άδεηα ρσξίο 
απνιαβέο γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο είλαη κηθξφηεξε ησλ 15 εκεξψλ.  Γηα λα 
πιεξσζεί 13ν κηζζφ γηα ην 2011 πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ην έληππν ΣΤΠΟ “Γ” θαη ζηε 
ζηήιε 3 λα αλαγξαθεί ν αξηζκφο 12. 



 


