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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/61 /οικ.28373
ΠΡΟΣ :
Όπως στον Πίνακα
Αποδεκτών
(Αποστολή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74, Αθήνα
Πληροφορίες : Ν. Παππά
Τηλέφωνο
: 213 1313321
Fax
: 213 1313389

Θέμα: Ενημέρωση για την έκδοση της υπ΄ αριθ. 167/2014 γνωμοδότησης του Ε
Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με θέματα αδειών
Με την παρούσα θέτουμε υπόψη σας ότι η υπ΄ αριθ. 167/2014 γνωμοδότηση του Ε
Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με θέματα αδειών, έχει
γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις είναι υποχρεωτική η εφαρμογή
της για τη Διοίκηση.
Σημειώνεται ότι με το υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/734/26498/14.10.2013 ερώτημα,
η Υπηρεσία μας ζήτησε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να γνωμοδοτήσει
σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 48 του Υπαλληλικού Κώδικα σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Υπαλληλικού Κώδικα, και
ειδικότερα σχετικά με το δικαίωμα κανονικής αδείας σε περίπτωση πολύμηνης
χρήσης άλλων αδειών εντός του ημερολογιακού έτους, και συγκεκριμένα άδειας
μητρότητας, αναρρωτικής που σχετίζεται με την κύηση ή/και ανατροφής τέκνου.
Το Ε Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα ότι το
χρονικό διάστημα της άδειας μητρότητας και της αναρρωτικής άδειας που οφείλεται
στην κύηση καθώς και της άδειας ανατροφής τέκνου αποτελούν χρόνο πραγματικής
υπηρεσίας του δημοσίου υπαλλήλου για τη λήψη της ετήσιας κανονικής άδειάς του.
Η λήψη εντός συγκεκριμένου έτους άδειας μητρότητας ή αναρρωτικής άδειας που
σχετίζεται με την κύηση δεν αποστερεί από την ενδιαφερόμενη δημόσια υπάλληλο το
δικαίωμα να λάβει την ετήσια κανονική άδειά της, η οποία, αν δεν υπάρχει χρονικό
περιθώριο να της χορηγηθεί εντός του έτους αυτού, πρέπει να της παρασχεθεί εντός
του επόμενου έτους.
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Ωστόσο παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ΝΣΚ το ζήτημα αν η λήψη της
εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου εντός συγκεκριμένου έτους κατά τρόπον ώστε
η εξάντληση της διάρκειας της άδειας αυτής να μην αφήνει χρονικό περιθώριο
χορήγησης στο δημόσιο υπάλληλο της ετήσιας κανονικής άδειας που δικαιούται
εντός του ιδίου έτους επιφέρει απώλεια του δικαιώματος λήψης της κανονικής αυτής
άδειας κατά το μέρος που δεν ασκήθηκε εντός του εν λόγω έτους ή αντιθέτως
δημιουργεί υποχρέωση στην υπηρεσία να χορηγήσει την άδεια αυτή εντός του
επόμενου ημερολογιακού έτους.
Το πλήρες κείμενο της ως άνω γνωμοδότησης είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό
τόπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους www.nsk.gr.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν την παρούσα στα ν.π.δ.δ. που
εποπτεύουν καθώς επίσης οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.
Ο Γενικός Γραμματέας
Θ. Λιβάνιος
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
-Δ/νσεις εποπτείας ν.π.δ.δ.
2. ‘Ολες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Περιφέρειες
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Γραφείο Βιβλιοθήκης –
Ακαδημίας 68 10678
7. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Λ. Κηφισίας 1-3 και Λ. Αλεξάνδρας
11523 Αθήνα
8. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης - Ειδικός
Γραμματέας
Λ. Συγγρού 60 Τ.Κ.: 11742
9. Συνήγορος του Πολίτη
Χατζηγιάννη Μέξη 5 Τ.Κ.: 11528

7.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα
4. Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
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5. Δ/νση Διοικητικού
6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων
(Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση webupload@ydmed.gov.gr για την ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr) στη διαδρομή Διοικητική
Μεταρρύθμιση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων).

