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20 Μαΐου, 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. 6/2009
Ετήσια Άδεια Απουσίας
Έχω οδηγίες από τον Πρόεδρο της Μικτής Εργατικής Επιτροπής να
αναφερθώ στην Εγκύκλιο της ΜΕΕ µε αρ. 4/2008 και ηµερ. 6.2.2008 σχετικά µε το
θέµα της Ανανέωσης της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας του Ωροµίσθιου
Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη 2007 – 2009, και να σας πληροφορήσω ότι
στα πλαίσια αυτά συµφωνήθηκε όπως από 1.1.2009 αυξηθεί η άδεια απουσίας κατά
µία ηµέρα κατ΄ έτος, για υπηρεσία από 10 χρόνια και άνω ως εξής:
__________________________________________________________________________________________
Γωνία Μιχαλάκη Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1443 Λευκωσία,
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: info@papd.mof.gov.cy Ιστοσελίδα: http://www.mof.gov.cy/papd

(α)
Από 24 σε 25 εργάσιµες µέρες για τους ωροµίσθιους που εργάζονται πάνω σε
πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας και από 28 σε 29 εργάσιµες µέρες για τους
ωροµίσθιους που εργάζονται πάνω σε εξαήµερη εβδοµάδα εργασίας.
(β)
Για τις περιπτώσεις ωροµισθίων που απασχολούνται αντικανονικό ωράριο
εργασίας (σε κύκλο 7 ηµερών) η άδεια αυξάνεται από 23 σε 24 εργάσιµες µέρες για
τους ωροµίσθιους που εργάζονται πάνω σε πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας και από
27 σε 28 εργάσιµες µέρες για τους ωροµίσθιους που εργάζονται πάνω σε εξαήµερη
εβδοµάδα εργασίας.
2. Αντίγραφο του κειµένου του αναθεωρηµένου Κανονισµού 12 – Ετήσια Άδεια
Απουσίας – των Όρων Απασχόλησης του Ωροµίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
επισυνάπτεται και παρακαλείστε όπως φροντίσετε για την ορθή εφαρµογή του.

ΛΕΝΙΑ ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ
Γραµµατέας
Μικτής Εργατικής Επιτροπής
για ∆ιευθυντή
Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Προσωπικού

Κοιν.: Μέλη της Εργατικής Πλευράς Μ.Ε.Ε

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

12. ΕΤΗΣΙΑ Α∆ΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ
(1)
Οι τακτικοί ωροµίσθιοι που εργάζονται κανονικό ωράριο εργασίας
δικαιούνται ετήσια άδεια απουσίας µε πληρωµή από 1.1.2009 ως ακολούθως:
(α)

όσοι εργάζονται πάνω σε πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας και έχουν
υπηρεσία µέχρι:
(i)
πέντε (5) χρόνια, είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες,
(ii)
έξι (6) χρόνια, είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες,
(ιιι) επτά (7) χρόνια µέχρι δέκα (10) χρόνια, είκοσι τρεις (23)
εργάσιµες ηµέρες,
(ιv) πέραν των δέκα (10) χρόνων, είκοσι πέντε (25) εργάσιµες
ηµέρες.

(β)

όσοι εργάζονται πάνω σε εξαήµερη εβδοµάδα εργασίας και έχουν
υπηρεσία µέχρι:
(i) πέντε (5) χρόνια, είκοσι τέσσερις (24) εργάσιµες ηµέρες,
(ii) έξι (6) χρόνια, είκοσι πέντε (25) εργάσιµες ηµέρες,
(iii)
επτά (7) χρόνια µέχρι δέκα(10) είκοσι επτά (27) εργάσιµες
ηµέρες,
(iv) πέραν των δέκα (10) χρόνων είκοσι εννέα (29) εργάσιµες ηµέρες.

(2) Οι τακτικοί ωροµίσθιοι που απασχολούνται σε αντικανονικό ωράριο
εργασίας (εξαήµερη ή πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας σε κύκλο 7 ηµερών)
δικαιούνται ετήσια άδεια απουσίας µε πληρωµή ως ακολούθως:
(α)

όσοι εργάζονται πάνω σε πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας και έχουν
υπηρεσία µέχρι:
(i) πέντε (5) χρόνια, είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες,
(ii) έξι (6) χρόνια, είκοσι µία (21) εργάσιµες ηµέρες,
(iii) επτά (7) χρόνια µέχρι δέκα (10) χρόνια, είκοσι δύο (22) εργάσιµες
ηµέρες,
(iv) πέραν των δέκα (10) χρόνων, είκοσι τέσσερις (24) εργάσιµες
ηµέρες.

(β)

όσοι εργάζονται πάνω σε εξαήµερη εβδοµάδα εργασίας και έχουν
υπηρεσία µέχρι:
(i) πέντε (5) χρόνια, είκοσι τέσσερις(24) εργάσιµες ηµέρες,
(ii) έξι (6) χρόνια, είκοσι πέντε (25) εργάσιµες ηµέρες,
(iii) επτά (7) χρόνια µέχρι δέκα (10) χρόνια, είκοσι έξι (26) εργάσιµες
ηµέρες,
(iv) πέραν των δέκα (10) χρόνων, είκοσι οκτώ (28) εργάσιµες ηµέρες.

(3)

Οι έκτακτοι ωροµίσθιοι δικαιούνται ετήσια άδεια µε πληρωµή, από 1.1.2007,
όπως φαίνεται πιο κάτω:
(α)

Αναλογία είκοσι (20)
πενθήµερη εβδοµάδα.

εργάσιµων

ηµέρων,

όσοι

εργάζονται

(β)

Αναλογία είκοσι τεσσάρων (24) εργάσιµων ηµέρων, όσοι εργάζονται
εξαήµερη εβδοµάδα.
∆ιευκρινίζεται ότι η άδεια θα παραχωρείται σε ποσοστό 1/12 για κάθε
συµπληρωµένο µήνα υπηρεσίας και η πληρωµή της άδειας θα γίνεται από
τα διάφορα εργοδοτικά Τµήµατα τα οποία για το σκοπό αυτό θα
τερµατίσουν από 1.1.2007, τη συνεισφορά τους στο Ταµείο Αδειών του
Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(4) Σ΄ όλες τις περιπτώσεις των παραγρ. (1), (2) και (3) πιο πάνω, νοείται ότι, αν
µέσα στην περίοδο που ένας ωροµίσθιος βρίσκεται µε άδεια µε πληρωµή,
περιλαµβάνεται δηµόσια αργία (επίσηµη ή έκτακτη), η ηµέρα αυτή δε θα λογίζεται ως
άδεια.
(5)

Η άδεια δίδεται στον ωροµίσθιο τηρουµένων των πιο κάτω προνοιών:
(α)

Ωροµίσθιος που επιθυµεί να πάρει άδεια πρέπει να υποβάλει
σχετική αίτηση στον Προϊστάµενο του οικείου τµήµατος, επτά (7)
ηµέρες προηγουµένως.

(β)

Η έγκριση ή µη της αίτησης του ωροµίσθιου θα εξαρτάται από τις
ανάγκες του τµήµατος και του αιτητή.

(γ)

Κατά τη διάρκεια της άδειάς του ο ωροµίσθιος δεν µπορεί να δεχθεί
άλλη εργασία µε πληρωµή.

(6)
Μετά το πρώτο έτος για το οποίο δικαιούται ετήσια άδεια, ο ωροµίσθιος θα
µπορεί να παίρνει την ετήσια άδειά του οποτεδήποτε εντός του ηµερολογιακού
έτους που έγινε τακτικός:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου ως πρώτο έτος
για το οποίο ωροµίσθιος δικαιούται ετήσια άδεια, θεωρείται ο χρόνος
υπηρεσίας του ως έκτακτος.
Νοείται περαιτέρω ότι η ετήσια άδεια υπολογίζεται µε βάση το
ηµερολογιακό έτος.
(7)
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Ο ωροµίσθιος κερδίζει άδεια όταν είναι:
Με άδεια απουσίας µε πληρωµή,
µε άδεια ασθενείας µε πληρωµή,
µε άδεια τοκετού,
σε έκτακτη εφεδρική υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά.
Νοείται ότι σ΄ οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που απουσιάζει από την
εργασία του, ο ωροµίσθιος δεν κερδίζει άδεια.

(8) Η άδεια απουσίας µε πληρωµή διακόπτεται όταν, κατά τη διάρκειά της,
παραχωρηθεί σε ωροµίσθιο άδεια ασθενείας µε πληρωµή. Σε τέτοια περίπτωση η
διακοπή της άδειας απουσίας µε πληρωµή γίνεται στο χρονικό σηµείο που αρχίζει η
άδεια ασθενείας µε πληρωµή. Η άδεια ασθενείας µε πληρωµή παρέχεται σύµφωνα
µε τον Καν. 19 του Σχεδίου Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης και Ευηµερίας
Ωροµίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.
(9)
Ωροµίσθιος µπορεί να συσσωρεύσει άδεια απουσίας µε πληρωµή ίση µε
την άδεια που αυτός δικαιούται για τα δύο τελευταία χρόνια της υπηρεσίας του. Κατά
τη διάρκεια ενός ηµερολογιακού έτους ωροµίσθιος, εκτός από την άδεια που
δικαιούται για το έτος εκείνο µπορεί να πάρει και οποιαδήποτε άδεια που έχει
συσσωρεύσει.
Νοείται ότι ωροµίσθιος δεν µπορεί να πάρει άδεια που υπερβαίνει την
άδεια δύο ετών υπηρεσίας παρά µόνο µέσα στο δεύτερο εξάµηνο του
χρόνου που υποβάλλει την αίτησή του για άδεια.

