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Αζήλα,    14   Ματνπ  2007 
Αξηζκ. Πξση.:ΓΙΓΑΓ/Φ.51/538/12254 
 
 
Πξνο: 
1. Όια ηα Τπνπξγεία Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ 
2. Όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο  Γ/λζεηο Γηνίθεζεο 
3. Όιεο ηηο Ννκαξρηαθέο  Απηνδηνηθήζεηο  Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ  Πξνζσπηθνχ 
4. Αλεμάξηεηεο αξρέο Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ 
5. Γ/λζε Οξγάλσζεο &  Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ 
    
 
ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο βάζεη ηνπ λένπ 
Τπαιιειηθνχ Κψδηθα. 
 
ε ζπλέρεηα ηεο ππ΄ αξηζ. ΓΙΓΑΓ/Φ.35.14/916/4084/15-2-2007 εγθπθιίνπ ηεο ππεξεζίαο καο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ λένπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Τ.Κ.) θαη αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο γηα ηηο άδεηεο ησλ 
δεκνζίσλ ππαιιήισλ, νη νπνίεο ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν δεχηεξν ηνπ λ. 3528/2007 εθαξκφδνληαη 
θαη ζην κφληκν πξνζσπηθφ ησλ Ο.Σ.Α. α΄  βαζκνχ, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 
 
Ι. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΓΔΙΑ  (άξζξν 48 ηνπ Τ.Κ.) 
 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Τ.Κ «νη δεκφζηνη ππάιιεινη 
δηθαηνχληαη θαλνληθή άδεηα κε απνδνρέο, δχν (2) κήλεο κεηά ην δηνξηζκφ ηνπο. Η άδεηα πνπ δηθαηνχληαη 
λα ιάβνπλ νη ππάιιεινη νξίδεηαη  ζε δχν (2) εκέξεο γηα θάζε κήλα ππεξεζίαο θαη δελ κπνξεί λα 
ππεξβεί ζπλνιηθά ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ θαλνληθήο άδεηαο πνπ δηθαηνχληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ελφο 
(1) έηνπο δεκφζηαο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο. 
Οη δεκφζηνη ππάιιεινη, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ελφο (1) έηνπο πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο, 
δηθαηνχληαη θαλνληθή άδεηα απνπζίαο κε απνδνρέο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζε είθνζη (20) 
εξγάζηκεο εκέξεο αλ αθνινπζνχλ εβδνκάδα πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη είθνζη ηέζζεξηο (24) 
εξγάζηκεο εκέξεο αλ αθνινπζνχλ εβδνκάδα έμη (6) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 
Ο ρξφλνο ηεο θαλνληθήο άδεηαο επαπμάλεηαη θαηά κία εξγάζηκε εκέξα γηα θάζε έηνο απαζρφιεζεο θαη 
κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ είθνζη πέληε (25) ή ηξηάληα (30) εξγαζίκσλ εκεξψλ 
πξνθεηκέλνπ γηα πελζήκεξε ή εμαήκεξε εβδνκάδα εξγαζίαο, αληίζηνηρα». 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν ππάιιεινο εθεμήο, ζεκειηψλεη δηθαίσκα ιήςεο θαλνληθήο άδεηαο δχν 
κήλεο κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ αληί ηνπ ελφο (1) έηνπο πνπ απαηηείην κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
Δηδηθφηεξα, ζεκειηψλεη δηθαίσκα γηα λα ιάβεη θαλνληθή άδεηα δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ αλά κήλα, 
έσο ηε ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 
Ακέζσο κεηά θαη έσο ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, κέζα ζην νπνίν ζπκπιεξψλεη έλα έηνο 
δεκφζηαο ππεξεζίαο, κπνξεί λα ιάβεη αλαινγία &#8211; πνζνζηφ ησλ είθνζη (20) εκεξψλ άδεηαο. 
Γηα θάζε επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο, κπνξεί λα ιάβεη νιφθιεξε ηελ θαλνληθή άδεηα, ε νπνία 
επαπμάλεηαη θαηά κία εξγάζηκε εκέξα γηα θάζε έηνο απαζρφιεζεο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 
αλψηαηνπ νξίνπ ησλ είθνζη πέληε (25) ή ηξηάληα (30) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 
 
 Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε εθαξκνγήο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ αλαθέξνπκε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 
 
Τπάιιεινο πνπ δηνξίζηεθε ηελ 9ε Φεβξνπάξηνπ 2007 δηθαηνχηαη λα ιάβεη έσο ηελ 9ε Φεβξνπάξηνπ 
2008 είθνζη (20) εκέξεο θαλνληθή άδεηα (2 εκέξεο αλά κήλα),  αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 9ε Απξηιίνπ 
2007. Απφ ηε 10ε Φεβξνπάξηνπ 2008 έσο θαη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 2008 (31-12-2008) 
κπνξεί λα ιάβεη αλαινγία &#8211; πνζνζηφ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ησλ είθνζη (20) εκεξψλ άδεηαο [ 
20/12   Υ   11 (κήλεο πνπ ππνιείπνληαη κέρξη 31-12-2008) ].*** 
Απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008 δηθαηνχηαη είθνζη κία (21) εκέξεο θαλνληθήο άδεηαο. 
Σα δεθαδηθά ςεθία ζηξνγγπινπνηνχληαη πξνο ηα επάλσ, εθφζνλ είλαη ίζα ή κεγαιχηεξα ηνπ κηζνχ ηεο 
κνλάδαο θαη αληηζηνίρσο πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξα. 
 
Οη ππάιιεινη πνπ έρνπλ δηνξηζηεί πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3528/2007 θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη 



δχν (2) κήλεο πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο, κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηφο ιήςεο 
θαλνληθήο άδεηαο (2 εκέξεο αλά κήλα), αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 9ε Φεβξνπάξηνπ 2007, νπφηε θαη 
ηέζεθε ζε ηζρχ ν λένο Τ.Κ. θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 
Ακέζσο κεηά θαη έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2007 κπνξνχλ λα ιάβνπλ αλαινγία &#8211; πνζνζηφ ησλ 
είθνζη εκεξψλ άδεηαο. Απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2008 θαη έσο ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 
2008 δηθαηνχληαη είθνζη κία (21) εκέξεο θαλνληθήο άδεηαο. 
Γηα παξάδεηγκα: 
 
Τπάιιεινο πνπ δηνξίζηεθε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2006 δηθαηνχηαη λα ιάβεη απφ ηελ 9ε Φεβξνπάξηνπ 
2007 έσο θαη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2007 θαλνληθή άδεηα ζπλνιηθά 15 εκεξψλ. Απφ ηε 1ε Οθησβξίνπ 
2007 έσο θαη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 2007 (31-12-2007) κπνξεί λα ιάβεη αλαινγία &#8211; 
πνζνζηφ ησλ είθνζη (20) εκεξψλ άδεηαο, ε νπνία ππνινγίδεηαη ζε 5 εκέξεο [ 20/12   Υ   3 (κήλεο πνπ 
ππνιείπνληαη κέρξη 31-12-2007) ]. 
Απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008 δηθαηνχηαη είθνζη κία (21) εκέξεο θαλνληθήο άδεηαο. 
 
εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ θαλνληθήο άδεηαο ησλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζε 
παξακεζφξηεο πεξηνρέο εμαθνινπζεί λα πξνζαπμάλεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ απφθαζε 
ΓΙΓΑΓ/Φ.51/261/26452/10-12-1999 (ΦΔΚ 2173/Β/17-12-1999), έσο ηελ έθδνζε λέαο ζρεηηθήο 
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ε νπνία πξνβιέπεηαη 
ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Τ.Κ. 
 
ΙΙ. ΔΙΓΙΚΔ ΑΓΔΙΔ  (άξζξν 50 ηνπ Τ.Κ.) 
 
1. Οη ππάιιεινη έρνπλ δηθαίσκα άδεηαο απνπζίαο κε απνδνρέο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ ζε 
πεξίπησζε γάκνπ θαη ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζπδχγνπ ηνπο ή θαη 
ζπγγελνχο έσο θαη β΄ βαζκνχ (πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Τ.Κ.). πγγελείο 
έσο θαη βΆ βαζκνχ ζεσξνχληαη νη γνλείο, ηα ηέθλα, ηα αδέιθηα, ηα εγγφληα θαη νη πάππνη, ηφζν νη εμ 
αίκαηνο φζν θαη νη εμ αγρηζηείαο. 
 
2. Οη ππάιιεινη πνπ πάζρνπλ ή έρνπλ ζχδπγν ή ηέθλν πνπ πάζρεη απφ λφζεκα ην νπνίν απαηηεί 
ηαθηηθέο κεηαγγίζεηο αίκαηνο ή ρξήδεη πεξηνδηθήο λνζειείαο, δηθαηνχληαη εηδηθή άδεηα κε απνδνρέο έσο 
είθνζη δχν (22) εξγάζηκεο εκέξεο ην ρξφλν (παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Τ.Κ.). 
Έσο ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 50 
ηνπ Τ.Κ. γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηέξσ λνζεκάησλ, ε ελ ιφγσ άδεηα ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηνπο 
δηθαηνχρνπο εθφζνλ ππάξρνπλ νη εμήο δχν πξνυπνζέζεηο: 
&#61607;        γλσκάηεπζε ηεο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη 
αηηηνινγεκέλα φηη ε πάζεζε απφ ηελ νπνία πάζρνπλ νη ίδηνη νη ππάιιεινη ή θάπνην ηέθλν ηνπο, ρξήδεη 
ηαθηηθψλ κεηαγγίζεσλ αίκαηνο ή πεξηνδηθήο λνζειείαο ζε δεκφζην ή ηδησηηθφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα. 
&#61607;        πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν απαηηείηαη ε λνζειεία απηή. 
εκεηψλεηαη φηη αλ θαη νη δπν γνλείο είλαη δηθαηνχρνη ηεο αλσηέξσ άδεηαο, ηφηε απηή ρνξεγείηαη ζηνλ 
έλα εμ απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη γνλείο-δηθαηνχρνη, κε θνηλή ηνπο δήισζε πνπ θαηαηίζεηαη ζηηο 
ππεξεζίεο ηνπο θαζνξίδνπλ πνηνο απφ ηνπο δπν ζα θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο θαη γηα πφζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα, πνπ πάλησο ε ζπλνιηθή δηάξθεηά ηεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο είθνζη δχν (22) εξγάζηκεο 
εκέξεο εηεζίσο θαη γηα ηνπο δχν. Δπηπιένλ, ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα δειψλεη ππεχζπλα θάζε θνξά 
ζηε ζρεηηθή αίηεζε ρνξήγεζεο, πφζεο εκέξεο ηεο δηθαηνχκελεο απφ θνηλνχ άδεηαο ησλ 22 εκεξψλ έρεη 
θάλεη ήδε ρξήζε ν ή ε ζχδπγφο ηνπ ζηελ ππεξεζία φπνπ εξγάδεηαη. 
ε πεξίπησζε δηάζηαζεο, δηαδπγίνπ, ρεξείαο ή γέλλεζεο ηέθλνπ ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ ηνπ, ηελ ελ 
ιφγσ άδεηα δηθαηνχηαη ν γνλέαο πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ πνπ ρξήδεη ηαθηηθήο κεηάγγηζεο ή 
πεξηνδηθήο λνζειείαο. 
 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ άδεηα ησλ είθνζη δχν (22) εξγάζηκσλ εκεξψλ ρνξεγείηαη θαη ζε 
ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηέθλα, ηα νπνία πάζρνπλ απφ βαξηά λνεηηθή ζηέξεζε ή ζχλδξνκν Down 
αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ρξήδνπλ ή φρη πεξηνδηθήο λνζειείαο (παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Τ.Κ.). 
ηελ πεξίπησζε απηή νη ελδηαθεξφκελνη ππάιιεινη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή γλσκάηεπζε 
απφ δεκφζην Ιαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν ή παηδνςπρηαηξηθφ ηκήκα δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ. 
 
3. Ο ππάιιεινο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε πξφζθιεζε απφ ππεξεζία αηκνιεςίαο γηα θάιπςε έθηαθηεο 
αλάγθεο, θαζψο θαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο κεηέρεη ζε νξγαλσκέλε νκαδηθή αηκνιεςία δηθαηνχηαη 
εηδηθήο άδεηαο απνπζίαο, κε πιήξεηο απνδνρέο, δχν (2) εκεξψλ (παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ 
Τ.Κ.). 



Οη δχν απηέο εκέξεο άδεηαο είλαη πέξαλ ηεο εκέξαο αηκνδνζίαο θαη κπνξνχλ λα ιεθζνχλ είηε 
ζπλερφκελα κε ην ρξφλν ηεο αηκνδνζίαο ή νπνηεδήπνηε κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο. ε θάζε 
πεξίπησζε δελ κεηαθέξνληαη ζην επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. 
εκεηψλεηαη φηη ε ίδηα σο άλσ άδεηα ρνξεγείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ιήςεο αηκνπεηαιίσλ. 
Δπίζεο, ηελ ελ ιφγσ άδεηα ηε δηθαηνχηαη θαη ν ππάιιεινο πνπ πξνζέξρεηαη ζε νηνδήπνηε θέληξν 
αηκνιεςίαο απφ δηθή ηνπ πξσηνβνπιία γηα λα πξνζθέξεη αίκα. ηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα 
πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε 
αηκνιεςία. 
 
4. Ο ππάιιεινο ν νπνίνο ρεηξίδεηαη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη απαζρνιείηαη κπξνζηά ζε νζφλε 
νπηηθήο θαηαγξαθήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ πέληε (5) σξψλ ηνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ 
εξγαζίαο δηθαηνχηαη κεραλνγξαθηθή άδεηα, κε πιήξεηο απνδνρέο, κηαο (1) εκέξαο αλά δίκελν. Η άδεηα 
ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζην δίκελν ην νπνίν αθνξά. Δθφζνλ ε άδεηα απηή δελ εμαληιεζεί ζην 
δηάζηεκα απηφ, δελ κεηαθέξεηαη νχηε θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζηνλ ππάιιειν (παξάγξαθνο 6 ηνπ 
άξζξνπ 50 ηνπ Τ.Κ.). 
Η απαζρφιεζε κπξνζηά ζε νζφλε νπηηθήο θαηαγξαθήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ πέληε 
(5) σξψλ ηνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο βεβαηψλεηαη απφ ηνλ άκεζν πξντζηάκελν ηνπ ππαιιήινπ. 
 
ΙΙΙ.  ΑΓΔΙΑ ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ  (άξζξν 52 ηνπ Τ.Κ.) 
 
1. ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Τ.Κ. πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα: 
 ηηο ππαιιήινπο νη νπνίεο θπνθνξνχλ, ρνξεγείηαη άδεηα κεηξφηεηαο κε πιήξεηο απνδνρέο δχν (2) 
κήλεο πξηλ θαη ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ. ε πεξίπησζε απφθηεζεο ηέθλνπ πέξαλ ηνπ 3νπ 
(δειαδή 4νπ θαη άλσ), ε κεηά ηνλ ηνθεηφ άδεηα πξνζαπμάλεηαη θάζε θνξά θαηά δχν (2) κήλεο. 
Η πξνζαχμεζε απηή ρνξεγείηαη θαη ζηηο κεηέξεο κε ηέζζεξα θαη άλσ παηδηά, νη νπνίεο θαηά ηελ 9ε 
Φεβξνπαξίνπ 2007 (εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 3528/2007) δελ είραλ εμαληιήζεη ηελ ηξίκελε άδεηα 
ινρείαο. 
 
2. ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη φηη ζηηο ππαιιήινπο πνπ πηνζεηνχλ ηέθλν, 
ρνξεγείηαη άδεηα ηξηψλ (3) κελψλ κε πιήξεηο απνδνρέο εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ κεηά ηελ 
πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πηνζεζίαο, εθφζνλ ην πηνζεηεκέλν ηέθλν είλαη ειηθίαο έσο έμη (6) εηψλ. 
Έλαο κήλαο απφ ηελ άδεηα απηή κπνξεί λα θαιχπηεη απνπζία ηεο ππαιιήινπ θαηά ην πξν ηεο 
πηνζεζίαο δηάζηεκα. 
Ο κήλαο απηφο κπνξεί λα ιεθζεί νπνηεδήπνηε θαηά ην πξν ηεο πηνζεζίαο δηάζηεκα θαηφπηλ ζρεηηθήο 
αίηεζεο ηεο ελδηαθεξφκελεο ππαιιήινπ, ε νπνία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ζρεηηθή 
βεβαίσζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πηνζεζίαο. 
 
ΙV. ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΔ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ   (άξζξν 53 ηνπ Τ.Κ.) 
 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Τ.Κ. πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα: 
1. Η άδεηα άλεπ απνδνρψλ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δχν εηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Τ.Κ. 
ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά, ρσξίο γλψκε ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα αλαηξνθή 
παηδηνχ ειηθίαο έσο θαη έμη (6) εηψλ. 
Γηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ ηεο άδεηαο απηήο ρνξεγείηαη πιένλ κε πιήξεηο απνδνρέο ζηελ πεξίπησζε 
γέλλεζεο ηξίηνπ (3νπ) παηδηνχ θαη άλσ. 
Σελ άδεηα απηή δηθαηνχληαη θαη γνλείο ησλ νπνίσλ ην 3ν ηέθλν θαη άλσ γελλήζεθε πξηλ ηελ 9ε 
Φεβξνπαξίνπ 2007 (εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 3528/2007) θαη εθφζνλ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή ην 
ηέθλν δελ είρε ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ έμη εηψλ. 
 
 
Γηα παξάδεηγκα: 
Τπάιιεινο πνπ θαηά ηελ 9ε Φεβξνπάξηνπ 2007 είρε ηξία ηέθλα εθ ησλ νπνίσλ ην ηειεπηαίν ήηαλ 
ειηθίαο θάησ ησλ έμη (6) εηψλ, δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε νιηθψο ή κεξηθψο ηεο άδεηαο ησλ ηξηψλ (3) 
κελψλ κε πιήξεηο απνδνρέο, εθφζνλ βέβαηα δελ έρεη ήδε εμαληιήζεη ην δηθαίσκα ηεο άδεηαο άλεπ 
απνδνρψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Τ.Κ. θαη αλάινγα κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
ππνιείπεηαη έσο φηνπ ην ηέθλν ζπκπιεξψζεη ην 6ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 
 
2. O ρξφλνο εξγαζίαο ηνπ γνλέα ππαιιήινπ κεηψλεηαη θαηά δχν (2) ψξεο εκεξεζίσο εθφζνλ έρεη 
ηέθλα ειηθίαο έσο δχν (2) εηψλ θαη θαηά κία (1) ψξα, εθφζνλ έρεη ηέθλα ειηθίαο απφ δχν (2) έσο 



ηεζζάξσλ (4) εηψλ. Ο γνλέαο ππάιιεινο δηθαηνχηαη ελλέα (9) κήλεο άδεηα κε απνδνρέο γηα αλαηξνθή 
παηδηνχ, εθφζνλ δελ θάλεη ρξήζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο κεησκέλνπ σξαξίνπ. 
Δηδηθά γηα ην γνλέα πνπ είλαη άγακνο ή ρήξνο ή δηαδεπγκέλνο ή έρεη αλαπεξία 67% θαη άλσ, ην θαηά 
κία ψξα κεησκέλν σξάξην ή ε ζπλερφκελε άδεηα αλαηξνθήο ηέθλνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά έμη (6) κήλεο 
ή έλα (1) κήλα αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ πξνζαχμεζε ρνξεγείηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο 
γνλείο εθφζνλ θαηά ηελ 9ε Φεβξνπαξίνπ 2007 (εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 3528/2007) δελ είραλ 
εμαληιήζεη ηηο ελ ιφγσ δηεπθνιχλζεηο. 
Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε γέλλεζεο 4νπ ηέθλνπ, φπσο θαη γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ 4νπ, ην κεησκέλν 
σξάξην εξγαζίαο παξαηείλεηαη γηα δχν (2) αθφκα έηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο απηήο ν ρξφλνο 
εξγαζίαο ηνπ γνλέα ππαιιήινπ κεηψλεηαη θαηά κία (1) ψξα. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ παξάηαζε αθνξά απνθιεηζηηθά ηε δηεπθφιπλζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ 
θαη σο εθ ηνχηνπ δελ επηηξέπεηαη λα ρνξεγεζεί σο ζπλερφκελε άδεηα αλαηξνθήο. 
Η αλσηέξσ πξνζαχμεζε δίδεηαη θαη ζηνπο γνλείο ππαιιήινπο πνπ θαηά ηελ 9ε Φεβξνπαξίνπ 2007 
είραλ ηέζζεξα ηέθλα θαη άλσ θαη εθφζνλ ην έλα ηνπιάρηζηνλ εμ απηψλ δελ είρε ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία 
ησλ έμη εηψλ. 
Γηα παξάδεηγκα: 
 
Τπάιιεινο πνπ θαηά ηελ 9ε Φεβξνπάξηνπ 2007 είρε ηέζζεξα ηέθλα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ήηαλ ειηθίαο 
θάησ ησλ έμη (6) εηψλ, δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο παξάηαζεο ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ θαηά ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη έσο ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ έμη εηψλ. 
 
3. Αλ θαη νη δχν γνλείο είλαη ππάιιεινη, κε θνηλή ηνπο δήισζε πνπ θαηαηίζεηαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπο 
θαζνξίδεηαη πνηνο απφ ηνπο δχν ζα θάλεη ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ή ηεο ζπλερφκελεο άδεηαο 
αλαηξνθήο, εθηφο αλ κε ηελ αλσηέξσ θνηλή ηνπο δήισζε θαζνξίζνπλ ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ν 
θαζέλαο ζα θάλεη ρξήζε, αιιά πάληνηε δηαδνρηθψο θαη κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ νξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Τ.Κ. 
Αιιαγή ηεο δήισζεο επηηξέπεηαη λα γίλεηαη άπαμ θαη κφλν γηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχο ιφγνπο. 
 
4. Αλ ε ζχδπγνο ηνπ ππαιιήινπ ή ν ζχδπγνο ηεο ππαιιήινπ εξγάδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, εθφζνλ 
δηθαηνχηαη φκνησλ νιηθψο ή κεξηθψο δηεπθνιχλζεσλ, ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο ππάιιεινο δηθαηνχηαη λα 
θάλεη ρξήζε ηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ή ηεο άδεηαο αλαηξνθήο θαηά ην κέξνο πνπ ε 
ζχδπγνο απηνχ ή ν ζχδπγνο απηήο δελ θάλεη ρξήζε ησλ δηθψλ ηεο ή ησλ δηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ ή 
θαηά ην κέξνο πνπ απηά ππνιείπνληαη ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ 
Τ.Κ. δηεπθνιχλζεσλ. 
Ωο εξγαζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λνείηαη ε εμαξηεκέλε κηζζσηή εξγαζία, θαζψο θαη ε άζθεζε θάπνηνπ 
ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 2238/1994). 
Ο ππάιιεινο πνπ δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ή ηεο άδεηαο 
αλαηξνθήο πξέπεη λα πξνζθνκίδεη απφ ηνλ νηθείν εξγνδφηε θαζψο θαη ηνλ αληίζηνηρν αζθαιηζηηθφ 
θνξέα ζρεηηθή βεβαίσζε, απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη ξεηψο ε ηδησηηθή εξγαζία πνπ αζθεί ε ζχδπγφο ηνπ, 
θαζψο θαη ην εάλ έρεη ήδε θάλεη νιηθψο ή κεξηθψο ρξήζε ησλ δηθψλ ηεο δηθαησκάησλ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν έλαο γνλέαο εξγάδεηαη κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο, ηφηε ν άιινο 
γνλέαο (δεκφζηνο ππάιιεινο) δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ή 
ηεο άδεηαο αλαηξνθήο θαηά ην ήκηζπ ησλ πξνβιεπνκέλσλ. 
 
5. Αλ ε ζχδπγνο ηνπ ππαιιήινπ δελ εξγάδεηαη ή δελ αζθεί νπνηνδήπνηε επάγγεικα, ν ζχδπγνο δελ 
δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ή ηεο άδεηαο αλαηξνθήο, εθηφο αλ 
ιφγσ ζνβαξήο πάζεζεο ή βιάβεο θξηζεί αλίθαλε λα αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο αλαηξνθήο ηνπ παηδηνχ, 
ζχκθσλα κε βεβαίσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο 
ππάγεηαη ν ππάιιεινο. 
 
6.  Όηαλ ν έλαο γνλέαο ιάβεη ηελ άδεηα άλεπ απνδνρψλ γηα αλαηξνθή ηέθλνπ, ν άιινο δελ έρεη 
δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ή ηεο ελληάκελεο άδεηαο 
αλαηξνθήο γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε δηάζηαζεο, δηαδπγίνπ, ρεξείαο ή γέλλεζεο ηέθλνπ ρσξίο γάκν 
ησλ γνλέσλ ηνπ, ηφζν ηελ άδεηα άλεπ απνδνρψλ γηα αλαηξνθή ηέθλνπ, φζν θαη ηε δηεπθφιπλζε ηνπ 
κεησκέλνπ σξαξίνπ ή ηελ ελληάκελε άδεηα αλαηξνθήο ηε δηθαηνχηαη ν γνλέαο πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηα. 
 
7. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Τ.Κ. νη ππεξεζίεο ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ 



ηνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηέθλα ηα νπνία παξαθνινπζνχλ καζήκαηα πξσηνβάζκηαο ή 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηα λα επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν ησλ παηδηψλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο ζρνιηθήο ηνπο επίδνζεο. 
Έσο ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο  ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Απνθέληξσζεο, κε ηελ νπνία ζα ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο θαη ζα 
θαζνξίδεηαη ην αλψηαην φξην εκεξψλ απνπζίαο ηνπ ππαιιήινπ, ε πξνβιεπφκελε δηεπθφιπλζε 
εμαθνινπζεί λα ρνξεγείηαη φπσο κέρξη ζήκεξα, ήηνη: 
&#8226; Οη ππάιιεινη δηθαηνχληαη λα απνπζηάδνπλ νξηζκέλεο ψξεο ή νιφθιεξε ηελ εκέξα απφ ηελ 
εξγαζία ηνπο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ (4) ζπλνιηθά εξγαζίκσλ εκεξψλ, κέζα ζην 
εκεξνινγηαθφ έηνο, γηα λα επηζθεθζνχλ ην δεκφζην ή ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πξσηνβάζκηαο ή 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ επίδνζή ηνπο. 
&#8226; Η άδεηα απηή είλαη κε απνδνρέο θαη ρνξεγείηαη ζηνλ έλα γνλέα. Αλ θαη νη δχν γνλείο είλαη 
δηθαηνχρνη, απνθαζίδνπλ κε θνηλή ζπκθσλία, θάζε θνξά, πνηνο απφ ηνπο δχν ζα θάλεη ρξήζε ηεο 
άδεηαο θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ πάλησο ε ζπλνιηθή δηάξθεηά ηεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ζε 
δηάξθεηα ηηο ηέζζεξηο (4) εκέξεο θαη γηα ηνπο δχν γνλείο. Η άδεηα ρνξεγείηαη ζηνλ ππάιιειν γνλέα, 
αλεμάξηεηα αλ ν άιινο γνλέαο δελ εξγάδεηαη. 
&#8226; Η άδεηα πξέπεη λα ρνξεγείηαη γηα νξηζκέλεο ψξεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γηα 
νιφθιεξε ηελ εκέξα, ζε θακηά φκσο πεξίπησζε πάλσ απφ κηα εκέξα ζπλερψο. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο 
ηεο άδεηαο δελ εμαληιείηαη ππνρξεσηηθά. 
&#8226; Γηα ηε ρνξήγεζή ηεο, ν δηθαηνχρνο ππάιιεινο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ ππεξεζία ηνπ 
ζρεηηθή αίηεζε, δειψλνληαο ζπγρξφλσο ππεχζπλα, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν γνλείο είλαη 
δηθαηνχρνη, πφζεο εκέξεο (ή ψξεο) ηεο δηθαηνχκελεο απφ θνηλνχ άδεηαο ησλ 4 εκεξψλ έρεη θάλεη ήδε 
ρξήζε ν άιινο γνλέαο ζηελ ππεξεζία πνπ εξγάδεηαη. 
#8226; Γεδνκέλνπ φηη ηα λεπηαγσγεία απνηεινχλ πιένλ κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 
κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ καδί κε παηδηθνχο ζηαζκνχο (παηδηθά θέληξα), ε αλσηέξσ άδεηα δίδεηαη θαη 
ζηνπο γνλείο πνπ ην παηδί ηνπο πεγαίλεη ζε παηδηθφ θέληξν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ εθαξκφδεη 
πιήξεο πξφγξακκα λεπηαγσγείνπ. ε θάζε πεξίπησζε ην παηδί πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε 
ειηθία γηα λα παξαθνινπζεί ην ππνρξεσηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 
 
V. ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΝΑΡΡΩΣΙΚΗ ΑΓΔΙΑ  (άξζξν 55 ηνπ Τ.Κ.) 
 
Βξαρπρξφληεο αλαξξσηηθέο άδεηεο ρνξεγνχληαη α) κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππαιιήινπ ή 
γλσκάηεπζε ζεξάπνληνο γηαηξνχ έσο δχν (2) εκέξεο θάζε θνξά θαη φρη πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο 
(4) εκέξεο θαη' έηνο, β) κε γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληα γηαηξνχ έσο ηξεηο (3) εκέξεο θάζε θνξά θαη φρη 
πεξηζζφηεξεο απφ έμη (6) θαη' έηνο, γ) κε γλσκάηεπζε ηνπ δηεπζπληή θιηληθήο δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ 
έσο πέληε (5) εκέξεο θάζε θνξά θαη φρη πέξαλ ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη' έηνο. 
Σν ζχλνιν ησλ βξαρπρξφλησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ) πνπ ρνξεγνχληαη ρσξίο 
γλσκάηεπζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, δελ ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ηηο δέθα (10) εκέξεο ην ρξφλν. 
ε πεξίπησζε βξαρπρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο πξηλ ή κεηά απφ αξγία ή αλάκεζα ζε δχν (2) αξγίεο, 
ν ππάιιεινο παξαπέκπεηαη ππνρξεσηηθά γηα εμέηαζε ζηελ νηθεία πγεηνλνκηθή επηηξνπή. 
ηηο ίδηεο πεξηπηψζεηο δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ππαιιήινπ. 
εκεηψλεηαη φηη σο αξγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο λννχληαη νη νξηδφκελεο απφ ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο επίζεκεο αξγίεο (άξζξν 1 ηνπ 1157/1981). 
Ο ππάιιεινο ππνρξενχηαη λα δερηεί ηελ επίζθεςε ηνπ ειεγθηή γηαηξνχ. 
 Η απνζηνιή γηαηξνχ γηα έιεγρν ππαιιήινπ, πνπ θάλεη ρξήζε βξαρπρξφλησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ 
θαη' επαλάιεςε, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ππεξεζία. 
 
VI. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΝΑΡΡΩΣΙΚΗ ΑΓΔΙΑ (άξζξν 56 ηνπ Τ.Κ.) 
 
1. Ο ππάιιεινο πνπ θσιχεηαη λα πξνζέιζεη ζηελ εξγαζία ηνπ ιφγσ αζζέλεηαο ελεκεξψλεη ηελ 
ππεξεζία γηα ηελ αδπλακία απηή ηελ ίδηα εκέξα. 
Η ππεξεζία ρνξεγεί ηελ αλαξξσηηθή άδεηα χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ. Η αίηεζε γηα 
αλαξξσηηθή άδεηα ππνβάιιεηαη εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ απνπζία ηνπ ππαιιήινπ ιφγσ 
αζζέλεηαο. ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, 
γίλεηαη αλάινγε πεξηθνπή ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο κε επζχλε ηνπ νξγάλνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ 
έθδνζε ηεο απφθαζεο ρνξήγεζήο ηεο. Η ππεξεζία ζε φισο εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα θηλεί ηε 
δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο απηεπαγγέιησο. Οη φισο εηδηθέο πεξηπηψζεηο εθηηκψληαη 
απφ ηελ νηθεία ππεξεζία βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ ζπληξέρνπλ (π.ρ.  χπαξμε κεηαδνηηθήο 



αζζέλεηαο ή άξλεζεο ηνπ αζζελνχληνο ππαιιήινπ λα δεηήζεη λα ιάβεη αλαξξσηηθή άδεηα). 
Αλαξξσηηθή άδεηα πέξαλ ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη' έηνο ρνξεγείηαη χζηεξα απφ γλσκάηεπζε ηεο 
νηθείαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε άδεηα ρνξεγείηαη βάζεη 
γλσκάηεπζεο ηνπ δηεπζπληή θιηληθήο δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνζειεία επηά 
(7) εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ, ή θαηφπηλ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. 
 
2. ?δεηα δηάξθεηαο πέξαλ ηνπ ελφο (1) κελφο γηα ςπρηθή λφζν δελ ρνξεγείηαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί 
λνζειεία ζε δεκφζην λνζνθνκείν. Παξάηαζή ηεο ή ρνξήγεζε λέαο άδεηαο, εθφζνλ ππεξβαίλεη, 
ζπλνιηθψο ή ηκεκαηηθψο, ηνλ έλα (1) κήλα κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο ρνξεγείηαη χζηεξα απφ 
αλαιπηηθή έθζεζε ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη έθζεζε εμέηαζεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο, ην 
πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη 
ηα φξγαλα πνπ δηθαηνχληαη λα πξνβαίλνπλ ζε εμέηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο θαζψο θαη θάζε 
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 
Έσο ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ε παξάηαζε ή ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο γηα ςπρηθή λφζν 
γίλεηαη κε εηδηθή αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο νηθείαο εηδηθήο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 167 
ηνπ Τ.Κ., φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ ίδηνπ 
Κψδηθα. 
 
 VII. ΑΓΔΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  (άξζξν 58 ηνπ Τ.Κ.) 
 
1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ππαιιήινπ ζε πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο θαη πξνγξάκκαηα ή θχθινπο 
κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο, ν ππάιιεινο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο. Η 
άδεηα απηή δελ ρνξεγείηαη αλ ν ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ πνπ απνκέλεη κεηά ην πέξαο ηεο 
άδεηαο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ηεηξαπιάζηνπ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο άδεηαο. Δπίζεο ε αλσηέξσ άδεηα 
δελ ρνξεγείηαη αλ ν ππάιιεινο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηε δνθηκαζηηθή ππεξεζία. 
 
2. ηνπο ππαιιήινπο πνπ ρνξεγείηαη άδεηα γηα κεηεθπαίδεπζε ή κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζην 
εζσηεξηθφ, παξέρνληαη απνδνρέο απμεκέλεο θαηά 20%. Αλ ε κεηεθπαίδεπζε ή κεηαπηπρηαθή 
εθπαίδεπζε γίλεηαη εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ πνπ εδξεχεη ε ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ, κπνξεί λα 
νξίδεηαη πξνζαχμεζε απνδνρψλ έσο θαη 40% κε απφθαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 
ηνπο ππαιιήινπο πνπ ρνξεγείηαη άδεηα γηα κεηεθπαίδεπζε ή κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζην 
εμσηεξηθφ, παξέρνληαη απνδνρέο απμεκέλεο ζην δηπιάζην. Η πξνζαχμεζε ησλ απνδνρψλ κεηψλεηαη 
θαηά ην κέξνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ππνηξνθία ή άιινπ είδνπο ρξεκαηηθή ακνηβή ή απνδεκίσζε πνπ 
ηπρφλ ρνξεγείηαη ζηνλ ππάιιειν ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ. Ο ππάιιεινο δηθαηνχηαη επίζεο 
νδνηπνξηθά έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο. 
εκεηψλεηαη φηη ε πξνζαχμεζε απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθαλ εθπαηδεπηηθέο 
άδεηεο θαηΆ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξντζρχζαληνο Τ.Κ. (λ. 2683/1999) εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη 
απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηα λέα 
πνζνζηά (παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Τ.Κ.). 
 
 
VIII. ΑΓΔΙΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΔ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
(ΙΓΑΥ) 
 
 
Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48 έσο 53 γηα ηηο θαλνληθέο θαη ινηπέο άδεηεο, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 54 έσο 
56 γηα ηε δηάξθεηα ησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ  ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα εθαξκφδνληαη θαη ζην 
πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη 
ησλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη βΆ βαζκνχ, βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λ. 2839/2000 (άξζξν 4 παξ. 5) θαη ηνπ λ. 
3230/2004 (άξζξν 12 παξ. 6 θαη 7), κε ηηο νπνίεο επεθηάζεθε ε ηζρχο ησλ αλσηέξσ άξζξσλ θαη ζην 
πξνζσπηθφ απηφ. 
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ζην πξνζσπηθφ ΙΓΑΥ παξέρνληαη απφ ηε 
Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & 
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ηειέθσλα επηθνηλσλίαο : 210 &#8211; 33 93 246, 210 &#8211; 33 93 
201). 
 
 
Σα ππνπξγεία παξαθαινχληαη λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ παξνχζα ζηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 



πνπ επνπηεχνπλ. Η Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. παξαθαιείηαη λα 
θνηλνπνηήζεη ηελ παξνχζα ζηνπο ΟΣΑ αΆ βαζκνχ. 
 
 
 
                                                                                         Ο Τπνπξγφο 
 
                                                                              Πξνθφπηνο Παπιφπνπινο 
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