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Κορυδαλλός, 28 Νοέμβρη 2013
Αριθ. Πρωτ. 297
ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Θέμα: Κοινοποίηση Ν.4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ αρ. φύλ. 254/21-11-2013 ο Νόμος υπ’
αριθμ. 4210 με τίτλο «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
Εκτός των άλλων ο Νόμος προβλέπει αλλαγές σε ορισμένες κατηγορίες αδειών, καθώς
επίσης στις πειθαρχικές διαδικασίες και στην αναστολή της αυτοδίκαιης αργίας.
Συγκεκριμένα:
Αναρρωτικές άδειες
Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού
έως οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος, από 10 που ήταν μέχρι πρότινος. Δύο (2) εξ αυτών (από 4
που ίσχυε), αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του
υπαλλήλου. Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από
γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια
χορηγείται βάσει της γνωμάτευσης του Διευθυντή Κλινικής Δημοσίου Νοσοκομείου και
εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον ή κατόπιν χειρουργικής
επέμβασης.
Άδειες Εξετάσεων
Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε
έτος (από 20 ημέρες που ίσχυε) και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική
περίοδο που ζητά ο υπάλληλος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης
και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να
φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας (από 2 που ίσχυε μέχρι
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πρότινος). Επίσης, δεν χορηγούνται άδειες και παρατάσεις αδειών υπηρεσιακής
εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/ 2007 και του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 για τη
συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι
τις 31.12.2014, ενώ δεν θίγεται η ισχύς των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν
ήδη χορηγηθεί.
Γονικές Άδειες
Στο ισχύον καθεστώς των γονικών αδειών προστίθεται ότι σε περίπτωση γέννησης
διδύμων, τριδύμων κλπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας
έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός. Επίσης, αλλαγές προβλέπονται
και στην χρήση άδειας ανατροφής τέκνου και συγκεκριμένα στην παρ. 2 του άρθρου 6 με
την οποία καταργεί το εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών
και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) το οποίο αναφέρεται
στην περίπτωση που ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου δεν εργάζεται.
Τέλος, αλλαγές προβλέπονται και στις πειθαρχικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα
στο άρθρο 16 με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα σε υπάλληλο να αιτηθεί υπό
προϋποθέσεις την αναστολή της αργίας.
Αντίγραφο του παραπάνω Νόμου μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε στην
ιστοσελίδα
της
Ομοσπονδίας
μας
και
στην
ενότητα
Νομοθεσία
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