
 

 

 

13 Ιουνίου 2019 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός αριθμού αδειών ανάπαυσης συμβασιούχου και μόνιμου προσωπικού ΠΚ  
 

Το Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενημερώθηκε στις 16 Μαΐου 2018, μέσω σχετικού 

Σημειώματος της ΥΑΔ, για την απόφαση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών ΕΠΚ 

(18/04/2018, Συνεδρία 5/2018/ΕΠΚ) να υιοθετήσει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. 

84.363, 20/04/2018) σχετικά με την αύξηση των δικαιούμενων ημερών Αδειών Ανάπαυσης των 

Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου καθώς και τον εξορθολογισμό του τρόπου καθορισμού του 

αριθμού των Αδειών Ανάπαυσης του Μόνιμου Προσωπικού που διετέλεσε σε θέση Συμβασιούχου 

Αορίστου Χρόνου πριν την μονιμοποίηση του. 

Βασικό στοιχείο της απόφασης αυτής αφορά την αύξηση του αριθμού των Αδειών Ανάπαυσης των 

Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου σε 24 ή 29 ημέρες (αντί 20), όταν ο Εργοδοτούμενος διαθέτει 

Υπηρεσία άνω των 6 ή 14 χρόνων αντίστοιχα (ο χρόνος Υπηρεσίας μετρά από την ημερομηνία 

μετατροπής σε Αορίστου Χρόνου). 

Η πιο πάνω απόφαση της ΕΠΚ επηρεάζει και το Μόνιμο Προσωπικό αφού αναφέρει ότι το 

Προσωπικό αυτό εάν πριν την μονιμοποίηση του ήταν Συμβασιούχο, τότε για σκοπούς καθορισμού 

των Αδειών Ανάπαυσης, θα μετρά και η περίοδος από την ημερομηνία μετατροπής του σε 

Αορίστου Χρόνου μέχρι και την ημερομηνία μόνιμου διορισμού. 

Σημειώνεται ότι η αναφερόμενη απόφαση τροποποιεί προηγούμενη απόφαση της ΕΠΚ 

(ημερομηνίας 24/02/2016, Συνεδρία 2/2016/ΕΠΚ) στη βάση της οποίας το Μόνιμο Προσωπικό εάν 

πριν την μονιμοποίηση του ήταν Συμβασιούχο δεν θα επωφελείτο με οποιοδήποτε τρόπο (για 

σκοπούς καθορισμού των ημερών Αδειών Ανάπαυσης) την Υπηρεσία του ως Συμβασιούχο 

Αορίστου ή μη χρόνου.  

Η απόφαση αυτή της ΕΠΚ του 2016 είχε παρθεί μετά από σχετική παρέμβαση του Γενικού Ελεγκτή 

και η αναίρεση της το 2018 οφείλετε στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. 84.363, 

20/04/2018). 

Η καταγραφή των πιο πάνω κρίθηκε αναγκαία μετά από παραίνεση μελών μας, για διασαφήνιση 

των δύο διαφοροποιημένων ενημερώσεων που έτυχαν μέλη του Προσωπικού από την ΥΑΔ το 2016 

και 2018 αντίστοιχα. Οι αναφερόμενες δύο ενημερώσεις επισυνάπτονται για εύκολη αναφορά. 

Σημειώνεται επίσης ότι τα πιο πάνω έτυχαν επιβεβαίωσης από αρμόδια άτομα της ΥΑΔ, μετά από 

σχετική διαβούλευση με εκπροσώπους της ΚΕΔΙΠ. 

Εκτελεστική Γραμματεία 

Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού 


