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1. Παποςζίαζη ηος έπγος myanarrotikes.gov.gr  

 

ην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

Γεκνζίνπ Σνκέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο, αιιά θαη ζην 

πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε γηα ηελ θαηά ην 

δπλαηφλ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ 

ππαιιήισλ κέζσ εθαξκνγψλ πνπ πινπνηνχληαη θεληξηθά απφ ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ κε ζθνπφ ηελ εληαία θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ 

θαη δηαδηθαζηψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ζεκαληηθφηεξε ην ππφ 

πινπνίεζε θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «χζηεκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ (HRMS)», επηρεηξείηαη ζηαδηαθά ε ειεθηξνληθνπνίεζε επηκέξνπο 

δηαδηθαζηψλ πνπ πξνθχπηεη φηη πξνζζέηνπλ κεγάιν δηνηθεηηθφ βάξνο ζηηο νηθείεο 

Γηεπζχλζεηο Πξνζσπηθνχ κε απνηέιεζκα ηε ζπαηάιε θξίζηκνπ ρξφλνπ εξγαζίαο απφ 

ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, νη  νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε ζέζεηο θαη 

αληηθείκελν πεξηζζφηεξν  απνδνηηθά θαη κε ζηφρεπζε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη ησλ πνιηηψλ. Με αθνξκή θαη ηελ παξάιιειε εμέιημε ηνπ 

ζπλνιηθνχ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ζεηξά 

λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πξνσζήζεθε κέζσ ζπλεξγαζίαο ησλ αξκφδησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 

ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ινηπψλ 

ζπλαξκφδησλ θνξέσλ ην ζρέδην πινπνίεζεο ηεο ειεθηξνληθνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ρνξήγεζεο αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη’ εθαξκνγή 

ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Γεκφζησλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ 

θαη Τπαιιήισλ ΝΠΓΓ (λ.3528/2007) θαη ηνπ Κψδηθα Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ (λ.35874/2007). Η ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ήηνη ε ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο επειέγε, θαζψο απφ ζρεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ ππέβαιαλ νη επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο Πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

αιιά θαη απφ ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζε κέζσ ζρεηηθήο εγθπθιίνπ ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, πξνέθπςαλ ζεκαληηθά δεηήκαηα φζνλ αθνξά ηε κεγάιε δηάξθεηα 

δηεθπεξαίσζεο κηαο αίηεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο, εηδηθφηεξα φζσλ παξαπέκπνληαη ζε 

Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ αιιά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 
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ππαιιήισλ πνπ απαηηείηαη λα  απαζρνιεζνχλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ 

απηψλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε εθθξεκφηεηα έγθξηζεο κηαο αλαξξσηηθήο άδεηαο 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ν ππάιιεινο λα κελ αηζζάλεηαη αζθαιήο φζνλ 

αθνξά ηε δεηήκαηα ππεξεζηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Παξάιιεια ε κεγάιε ρξνληθή 

απφζηαζε εμέηαζεο ηεο αίηεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο απφ ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο 

απφ ηελ εκεξνκελία αζζελείαο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη  ε εμέηαζε ηεο άδεηαο 

απφ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή θαζίζηαηαη αιπζηηειήο ελψ ε ελ ιφγσ έληνλα 

γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία δελ παξέρεη  ηε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ησλ 

ππαιιήισλ κε άιια αληηθείκελα ηεο Τπεξεζίαο ηνπο.  

Καηφπηλ δηαπίζησζεο ησλ αλσηέξσ απνθαζίζηεθε ε αλάπηπμε λέσλ 

εθαξκνγψλ απφ ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο κε κεγάιν αξηζκφ δηαιεηηνπξγηθνηήησλ 

κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ ηελ θαηά ην δπλαηφλ πιήξε ειεθηξνληθνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο ζε ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ην 

ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ, ήηνη απφ ην ζηάδην έθδνζεο ηεο ηαηξηθήο 

γλσκάηεπζεο, ππνβνιήο ηεο αίηεζεο απφ ηνλ ππάιιειν, δηαρείξηζεο ηεο αίηεζεο απφ 

ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ην είδνο ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο, 

παξαπνκπήο ηεο ππφζεζεο ζηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, δηαρείξηζεο ησλ 

ππνζέζεσλ απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο θαη έθδνζεο απνθάζεσλ, παξαιαβήο ησλ 

γλσκαηεχζεσλ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ απφ ηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο 

Πξνζσπηθνχ, ελδερφκελεο ππνβνιήο έλζηαζεο απφ ηνλ ππάιιειν ή ηε Γηεχζπλζε 

Πξνζσπηθνχ θαη ρνξήγεζεο ή απφξξηςεο ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα αθνξά θαη’ αξράο ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζε Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα 

Πξνζσπηθνχ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο θαη δηεθπεξαίσζεο 

αηηήζεσλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

λέα εθαξκνγή «Γηαρείξηζε Αλαξξσηηθψλ Αδεηψλ» πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην πιαίζην 

ηνπ Μεηξψνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (Απνγξαθή). 

Πξνθεηκέλνπ νη κεηαβνιέο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ πιεξνθνξηαθψλ εθαξκνγψλ λα αθνκνησζνχλ πην εχθνια απφ 

ηνπο ππαιιήινπο πνπ αλακέλεηαη λα είλαη νη ρξήζηεο θαη δηαρεηξηζηέο ησλ ελ ιφγσ 

εθαξκνγψλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζή ηνπο ζηε δηαρείξηζε ησλ εθαξκνγψλ, 

ζηνρεχνληαο παξάιιεια ζηε δπλαηφηεηα πνπ ζα δνζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 



11 

 

εθπαίδεπζεο, κέζσ ηεο εμεηδηθεπκέλεο πξαθηηθήο εκπεηξίαο ησλ ζηειερψλ πνπ ζα 

παξαθνινπζήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, γηα πεξαηηέξσ βειηηψζεηο ησλ 

επηκέξνπο πιεξνθνξηαθψλ εθαξκνγψλ. 
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2. Πεδίο εθαπμογήρ ηηρ ηλεκηπονικήρ ςπηπεζίαρ myanarrotikes.gov.gr  

Η ειεθηξνληθή ππεξεζία myanarrotikes.gov.gr πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 94 ηνπ λ.4961/2022 (Α’ 146) ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο αληηθείκελφ ηεο είλαη ε 

ςεθηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ζε ππαιιήινπο ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 54 

έσο 56 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/2007, Α` 26) θαη 61 έσο 63 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (λ. 3584/2007, Α` 143). 

2.1. Πεδίο εθαπμογήρ (θοπείρ, ςπάλληλοι) 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε νη θνξείο πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο myanarrotikes.gov.gr είλαη νη θνξείο πνπ 

ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/2007, Α` 26) θαη ηνπ 

Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (λ. 3584/2007, Α` 143). 

 χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/2007, Α` 26) ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ Κψδηθα ππάγνληαη νη πνιηηηθνί δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ 

θξάηνπο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

 χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ  σο άλσ άξζξνπ 2 «Τπάιιεινη ή ιεηηνπξγνί ηνπ 

θξάηνπο ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νπνίνη, θαηά ζπληαγκαηηθή ή 

λνκνζεηηθή πξφβιεςε, δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη νη ππάιιεινη ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο γηα φζα 

ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο εηδηθέο γη` απηνχο δηαηάμεηο». 

 χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3584/2007 Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ 

θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (λ. 3584/2007, Α` 143)  ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ 

Κψδηθα ππάγεηαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ησλ Γήκσλ, ησλ Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Ιδξπκάησλ θαη ησλ πλδέζκσλ θαη ησλ ινηπψλ Ν.Π.Γ.Γ. ησλ Ο.Σ.Α.. 
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 Όζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ 

επηζεκαίλεηαη φηη ηα ζέκαηα αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Ν.Π.Ι.Γ. θαη ησλ Α.Δ. 

ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ή Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπο ή, φπνπ δελ ππάξρεη 

ζρεηηθή πξφβιεςε, απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππάγνληαη ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο myanarrotikes.gov.gr εθηφο εάλ ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ ή Καλνληζκνχ ππάξρεη ξεηή ξχζκηζε πεξί 

εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/2007, Α` 26) ή ηνπ 

Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (λ. 3584/2007, Α` 143). 

 Πέξαλ ησλ θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ 

δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο αλαξξσηηθψλ αδεηψλ πνπ 

ςεθηνπνηνχληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία myanarrotikes.gov.gr, δηεπθξηλίδεηαη 

πεξαηηέξσ θαη ην πνηνη ππάιιεινη ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ 

ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο κε βάζε ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο. 

 Δηδηθφηεξα, ε ρνξήγεζε αλαξξσηηθψλ αδεηψλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

ππεξεζίαο myanarrotikes.gov.gr είλαη δπλαηή γηα: 

1) Σνπο ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ (κφληκνη) ησλ 

αλσηέξσ θνξέσλ θαη γηα 

2) Σνπο ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ 

αλσηέξσ θνξέσλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο επηζεκαίλεηαη φηη απηνί ππάγνληαη 

επζέσο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/2007, Α` 26) ελψ γηα ηνπο 

ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ θνξέσλ πνπ 

ππάγνληαη ζηνλ ελ ιφγσ Κψδηθα κε ηελ αξηζ. ΓΙΓΑΓ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 

εγθχθιην δηεπθξηλίζηεθε φηη νη δηαηάμεηο 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 β’ βαζκνχ, βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λ. 3230/2004 (άξζξν 12 παξ. 

6 θαη 7), κε ηηο νπνίεο επεθηάζεθε ε ηζρχο ησλ αλσηέξσ άξζξσλ θαη ζην πξνζσπηθφ 

απηφ   https://www.ypes.gr/wp-
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content/uploads/2019/09/20070514__ypal_kodikas_adeies_07.pdf  

Γηα θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε 

ρνξήγεζε αλαξξσηηθψλ αδεηψλ (π.ρ. δηθαζηηθνί ππάιιεινη), νη νπνίεο σζηφζν σο πξνο 

ην πεξηερφκελφ ηνπο ηαπηίδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/2007, 

Α` 26) θαη ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (λ. 

3584/2007, Α` 143) ζα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο 

myanarrotikes.gov.gr.  

Γηα ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ 

θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο δελ ζα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο myanarrotikes.gov.gr δεδνκέλνπ φηη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

2.2. Πεδίο εθαπμογήρ (είδη αναππυηικών αδειών) 

 

Οη αλαξξσηηθέο άδεηεο, νη νπνίεο ζα ρνξεγνχληαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο 

myanarrotikes.gov.gr είλαη νη εμήο: 

 

i. Αλαξξσηηθή άδεηα κε ππεχζπλε δήισζε (άξζξν 55 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ θαη άξζξν 62 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ) 

ii. Βξαρπρξφληα αλαξξσηηθή άδεηα (άξζξν 55 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ θαη 

άξζξν 62 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ) 

iii. Μαθξνρξφληα αλαξξσηηθή άδεηα γηα απιφ ή δπζίαην λφζεκα (άξζξα 54 έσο 

56 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ 

θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ θαη άξζξα 61 έσο 63 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ) 

iv. Αλαξξσηηθή άδεηα θαηφπηλ λνζειείαο ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εκεξψλ απφ 

δηεπζπληή θιηληθήο δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ (άξζξν 56 παξ. 3 ηνπ Κψδηθα 
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Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ θαη άξζξν 63 παξ. 3 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ) 

v. Αλαξξσηηθή άδεηα θαηφπηλ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο (άξζξν 56 παξ. 3 ηνπ 

Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ θαη άξζξν 63 παξ. 3 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ) 

vi. Αλαξξσηηθή άδεηα γηα ςπρηθή λφζν (άξζξν 56 παξ. 4 ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ θαη άξζξν 63 παξ. 4 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ). 

Άιιεο άδεηεο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο είηε ρνξεγνχληαη 

θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ζεξάπνληνο ηαηξνχ (π.ρ. άδεηα ιφγσ αζζέλεηαο ηέθλνπ ή εηδηθή 

άδεηα ησλ 22 εκεξψλ) είηε παξαπέκπνληαη γηα ηελ έθδνζε γλσκάηεπζεο ζηηο 

αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο (π.ρ. εηδηθή άδεηα ησλ 22 εκεξψλ) δελ ζα 

ρνξεγνχληαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο myanarrotikes.gov.gr, σζηφζν νη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ ειεθηξνληθήο 

ππεξεζίαο αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (HRMS). 

3. Θεζμικό πλαίζιο σοπήγηζηρ αναππυηικών αδειών ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ 

ηος Τπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) και ηος Κώδικα Γημοηικών και 

Κοινοηικών Τπαλλήλυν (ν.3584/2007) 

3.1. Γενικέρ πςθμίζειρ 

 

ηα άξζξα 54 έσο 56 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ 

Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/2007, Α` 26) θαη  ζηα άξζξα 61 έσο 

63 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (λ. 3584/2007, 

Α` 143) πέξαλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα είδε αλαξξσηηθήο άδεηαο 

πεξηιακβάλνληαη θαη γεληθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ελ γέλεη ηηο αλαξξσηηθέο άδεηεο. 

χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/2007, Α` 26) 
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θαη  ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ (λ. 3584/2007, Α` 143) ν ππάιιεινο πνπ θσιχεηαη λα πξνζέιζεη ζηελ 

εξγαζία ηνπ ιφγσ αζζελείαο ελεκεξψλεη ηελ ππεξεζία γηα ηελ αδπλακία απηή ηελ 

ίδηα εκέξα. Η ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ ππαιιήινπ θαη 

δηθαηνινγεί ηε λφκηκε απνπζία ηνπ
1
.  

  Η ππεξεζία ρνξεγεί ηελ αλαξξσηηθή άδεηα χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

ππαιιήινπ, σζηφζν ε ππεξεζία ζε φισο εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα θηλεί ηε 

δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο απηεπαγγέιησο (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56 

ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη  παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ). Χο εθ ηνχηνπ ν θαλφλαο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο είλαη φηη ε αλαξξσηηθή άδεηα ρνξεγείηαη θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ππαιιήινπ 

θαη θαη’ εμαίξεζε, ζε φισο εηδηθέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ζηελ Τπεξεζία λα θηλεί 

ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο απηεπαγγέιησο. 

 Η αίηεζε γηα αλαξξσηηθή άδεηα ππνβάιιεηαη εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ 

ηελ απνπζία ηνπ ππαιιήινπ ιφγσ αζζελείαο. 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 (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη  παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ).  

 Η πξνζεζκία ησλ επηά (7) εκεξψλ είλαη απνθιεηζηηθή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ε θαζπζηέξεζε είλαη απνδεδεηγκέλα «αδηθαηνιφγεηε». Γηφηη, αλ είλαη 

δηθαηνινγεκέλε, δει. νθείιεηαη «ζε ιφγνπο αλψηεξεο βίαο» ππνθεηκεληθήο (ηνπ 

ππαιιήινπ) ή αληηθεηκεληθήο (ι.ρ. θαηξηθψλ ζπλζεθψλ) ε πάξνδνο ηεο ελ ιφγσ 

πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα επηθέξεη δπζκελέο απνηέιεζκα ζε βάξνο ηνπ 

ππαιιήινπ
2
.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηε ρνξήγεζε φισλ ησλ εηδψλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ 

εθδίδνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Πξνζσπηθνχ απνθάζεηο, δεδνκέλνπ φηη θαη ζηε 
                                                           
1
 Δξκελεία Τπαιιειηθνχ Κψδηθα Α.Ι. Σάρνο – Ι.Λ. πκεσλίδεο, Δθδφζεηο άθθνπια, Γ’ Έθδνζε, 2007, ζει. 

802). 
2
 Δξκελεία Τπαιιειηθνχ Κψδηθα Α.Ι. Σάρνο – Ι.Λ. πκεσλίδεο, Δθδφζεηο άθθνπια, Γ’ Έθδνζε, 2007, ζει. 

803). 
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δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. πξνβιέπεηαη ε έθδνζε απφθαζεο 

ρνξήγεζεο, ρσξίο αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν είδνο αλαξξσηηθήο άδεηαο. Η ελ ιφγσ 

ππνρξέσζε ζα ηζρχεη θαη κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο 

myanarrotikes.gov.gr  θαη κέρξη ηελ ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 

 Ο ππάιιεινο, ν νπνίνο βξίζθεηαη δηθαηνινγεκέλα εθηφο ηεο έδξαο ηνπ, 

ππνρξενχηαη, ακέζσο κφιηο αζζελήζεη, λα ππνβάιεη αίηεζε ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο 

άδεηαο ζηελ πιεζηέζηεξε πγεηνλνκηθή επηηξνπή. Αλ ε πγεηνλνκηθή επηηξνπή δελ 

εμεηάζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηνλ ππάιιειν έσο φηνπ επαλέιζεη ζηελ έδξα ηνπ, 

ππνρξενχηαη λα δηαβηβάζεη ηελ αίηεζε κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζηελ 

πγεηνλνκηθή επηηξνπή ηεο έδξαο ηνπ ππαιιήινπ (παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη  παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ). 

Με ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη  ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ, 

φπσο απηά πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 30 ηνπ λ. 3731/2008 (Α’ 263) πξνβιέθζεθαλ 

ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο ζε λενδηφξηζηνπο ππαιιήινπο, 

νη νπνίνη αθελφο δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ρξφλν ππεξεζίαο έμη (6) κελψλ ζηελ 

Τπεξεζία πνπ δηνξίζηεθαλ θαη αθεηέξνπ δελ έρνπλ ρξφλν πξνυπεξεζίαο ζην Γεκφζην. 

Δηδηθφηεξα, πξνβιέθζεθε φηη νη ππάιιεινη απηνί  δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ηηο 

βξαρπρξφληεο αλαξξσηηθέο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη, κεηά δε ηελ εμάληιεζε ηνπο, νη 

ππάιιεινη δηθαηνχηαη λα ιάβνπλ άδεηα άλεπ απνδνρψλ πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ 

ηελ απνπζία ηνπο. πλεπψο, ππάιιεινο πνπ έρεη ρξφλν πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο 

κηθξφηεξν ησλ έμη (6) κελψλ δηθαηνχηαη ηηο βξαρπρξφληεο αλαξξσηηθέο άδεηεο ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Τ.Κ. (νθηψ εκέξεο) θαη κεηά ηελ εμάληιεζή ηνπο κπνξεί λα θάλεη 

ρξήζε άδεηαο άλεπ απνδνρψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. 

(ή ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ). 

Δθφζνλ ν ππάιιεινο έρεη ήδε ιάβεη άδεηα άλεπ απνδνρψλ δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 51 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 



18 

 

Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ., ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί άδεηα άλεπ απνδνρψλ ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο  ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ (ή αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 

58 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ).  

  Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ ζηελ αλαξξσηηθή άδεηα ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκέξεο απνπζίαο ιφγσ 

αζζελείαο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο άδεηαο, δειαδή έζησ θαη εάλ ε επίζθεςε ζηνλ 

ζεξάπνληα ηαηξφ αθνινχζεζε θάπνηεο απφ ηηο εκέξεο απνπζίαο ιφγσ αζζέλεηαο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε νη εκέξεο απηέο λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ξεηά ζηε γλσκάηεπζε ηνπ 

ζεξάπνληνο ηαηξνχ. 

 Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ν ππάιιεινο ππνρξενχηαη λα δερηεί 

ηελ επίζθεςε ηνπ ειεγθηή ηαηξνχ θαη ε ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

αλαξξσηηθψλ αδεηψλ.
3
 

3.2.Αναππυηική άδεια με ςπεύθςνη δήλυζη 

 

 χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 62 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.4210/2013, βξαρπρξφληεο αλαξξσηηθέο άδεηεο 

ρνξεγνχληαη κε γλσκάηεπζε ζεξάπνληνο ηαηξνχ έσο νθηψ (8) εκέξεο θαη` έηνο θαη 

δχν (2) εμ απηψλ, αιιά φρη ζπλερφκελεο, κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη κφλν κε ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ππαιιήινπ
4
. 

 Χο εθ ηνχηνπ, θαηφπηλ ηξνπνπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο, νη πξνυπνζέζεηο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ρνξήγεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο κε ππεχζπλε δήισζε είλαη νη εμήο: 

                                                           
3
 Δξκελεία Τπαιιειηθνχ Κψδηθα Α.Ι. Σάρνο – Ι.Λ. πκεσλίδεο, Δθδφζεηο άθθνπια, Γ’ Έθδνζε, 2007, ζει. 

800). 

 
4 ρεηηθή ε αξηζ. ΓΙΓΑΓ/Φ. 69/  51 /νηθ. 34813/27-12-2013 (ΑΓΑ: ΒΛΓΓΥ-ΠΦΦ) εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ. 
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Α) Γχν (2) εκέξεο θαη’ αλψηαην φξην αλά εκεξνινγηαθφ έηνο 

Β) Οη δχν (2) απηέο εκέξεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ζπλερφκελεο 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ζπλδξνκήο ηεο δεχηεξεο πξνυπφζεζεο 

επηζεκαίλεηαη φηη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη ν λνκνζέηεο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ρνξεγνχληαη ζηνπο ππαιιήινπο γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο δχν (2) 

εκέξεο αλαξξσηηθή άδεηα κε κφλε ππεχζπλε δήισζε ησλ ππαιιήισλ θαη ρσξίο 

γλσκάηεπζε ηαηξνχ, φρη φκσο γηα ζπλερφκελεο εκέξεο, θξίλνληαο φηη ζε πεξίπησζε 

πνπ ε αζζέλεηα ζπλερίδεηαη γηα δεχηεξε ζπλερφκελε εκέξα νη ππάιιεινη ζα πξέπεη 

λα κεηαβνχλ ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζπλέρηζε ρνξήγεζεο 

αλαξξσηηθήο άδεηαο λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε. Δηδηθφηεξα, γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πελζήκεξε εξγαζία, Γεπηέξα 

έσο Παξαζθεπή, έρεη εξκελεπηεί φηη νη εκέξεο Παξαζθεπή θαη Γεπηέξα ζεσξνχληαη 

δχν ζπλερφκελεο εκέξεο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο σο άλσ δηάηαμεο, δεδνκέλνπ 

φηη ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ ζθεπηηθφ ν ππάιιεινο πνπ αζζελεί θαηά ηελ εκέξα 

Παξαζθεπή θαη απνπζηάδεη κε αλαξξσηηθή άδεηα κε ππεχζπλε δήισζε, εθφζνλ 

ζπλερίδεη λα είλαη αζζελήο θαη θαηά ηελ εκέξα Γεπηέξα, ζα πξέπεη λα κεηαβεί ζηνλ 

ζεξάπνληα ηαηξφ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απνπζία ηνπ θαηά ηελ εκέξα Γεπηέξα λα 

ιάβεη ζρεηηθή γλσκάηεπζε θαη λα ηελ πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ψζηε λα ηνπ 

ρνξεγεζεί πιένλ αλαξξσηηθή άδεηα κε γλσκάηεπζε ηαηξνχ θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, είηε βξαρπρξφληα είηε καθξνρξφληα, αλάινγα κε ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά θάζε πεξίπησζεο θαη ην ππφινηπν αλαξξσηηθψλ αδεηψλ θάζε 

ππαιιήινπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαξξσηηθή άδεηα κε ππεχζπλε δήισζε απνηειεί 

ππνζχλνιν ηεο βξαρπρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο πνπ δηθαηνχηαη θάζε ππάιιεινο 

αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, θαζψο ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε δχν (2) εθ ησλ εκεξψλ 

βξαρπρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο δχλαηαη λα ρνξεγεζεί κε ππεχζπλε δήισζε. 

Καησηέξσ απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά (Δηθφλα 1) ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο 

αλαξξσηηθήο άδεηαο κε ππεχζπλε δήισζε, ελψ ζηελ Δηθφλα 2 απεηθνλίδεηαη ε ίδηα 

δηαδηθαζία κε επηζήκαλζε ησλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο myanarrotikes.gov.gr. 
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Εικόνα 1: Διαδικαςία χορήγηςησ αναρρωτικήσ άδειασ με υπεφθυνη δήλωςη 

 

 

 

Εικόνα 2: Διαδικαςία χορήγηςησ αναρρωτικήσ άδειασ με υπεφθυνη δήλωςη μζςω myanarrotikes.gov.gr 
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3.3.Βπασςσπόνια αναππυηική άδεια με γνυμάηεςζη θεπάπονηορ ιαηπού 

 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.4210/2013, 

βξαρπρξφληεο αλαξξσηηθέο άδεηεο ρνξεγνχληαη κε γλσκάηεπζε ζεξάπνληνο ηαηξνχ 

έσο νθηψ (8) εκέξεο θαη` έηνο θαη δχν (2) εμ απηψλ, αιιά φρη ζπλερφκελεο, κπνξνχλ 

λα ρνξεγνχληαη κφλν κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππαιιήινπ
5
. 

 Δπίζεο, κε ηελ παξ. 4 ηνπ ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.4210/2013, ε απνζηνιή 

ηαηξνχ γηα έιεγρν ππαιιήινπ, πνπ θάλεη ρξήζε βξαρπρξφλησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ 

θαη` επαλάιεςε, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ππεξεζία θαη ε ηπρφλ παξάιεηςή ηεο 

ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηνπ αξκνδίνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεχζπλζεο 

δηνηθεηηθνχ. 

 

 χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ.4210/2013, «Με ηα άξζξα 2 θαη 3 

εμνξζνινγίδεηαη ην θαζεζηώο ησλ βξαρπρξόλησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ. Μέρξη ζήµεξα 

νη δεµόζηνη ππάιιεινη δηθαηνύληαλ ζπλνιηθά 10 εµέξεο βξαρπρξόληαο αλαξξσηηθήο 

άδεηαο ην ρξόλν εθ ησλ νπνίσλ νη 4 µέξεο (2+2) ρνξεγνύληαλ µε απιή ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ ππαιιήινπ. Από ειέγρνπο πνπ έρνπλ πξαγµαηνπνηεζεί, έρεη δηαπηζησζεί 

ζπζηεµαηηθή εμάληιεζε ηεο βξαρπρξόληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο θαη εμόθζαιµε 

θαηάρξεζε εηδηθά όζνλ αθνξά ηηο 4 µέξεο πνπ δελ πξνϋπνζέηνπλ ηαηξηθή γλσµάηεπζε. 

Με ηελ πξνηεηλόµελε ξύζµηζε ην ζύλνιν ηεο βξαρπρξόληαο αλαξξσηηθήο µεηώλεηαη 

ζηηο 8 εµέξεο. Μόλν 2 από απηέο (1+1) µπνξεί λα ρνξεγνύληαη ρσξίο ηαηξηθή 

γλσµάηεπζε θαη νη ππόινηπεο 6 µε ηαηξηθή βεβαίσζε. Παξάιιεια εληζρύεηαη ν θαη’ 

νίθνλ έιεγρνο ησλ αζζελώλ ππαιιήισλ πνπ θάλνπλ ρξήζε αλαξξσηηθήο άδεηαο, µε 

                                                           
5
 ρεηηθή ε αξηζ. ΓΙΓΑΓ/Φ. 69/51 /νηθ. 34813/27-12-2013 (ΑΓΑ: ΒΛΓΓΥ-ΠΦΦ) εγθχθιηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 
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επίζθεςε θαη εμέηαζε ζην ζπίηη ηνπ αζζελνύο από ηαηξό εξγαζίαο ηνλ νπνίν 

ππνρξενύηαη πιένλ ξεηά λα απνζηέιιεη ε ππεξεζία. Η µε δηελέξγεηα θαη’ νίθνλ ειέγρνπ 

από ηε Γηνίθεζε ζπγθαηαιέγεηαη πιένλ ξεηά ζηα πεηζαξρηθά παξαπηώµαηα ηνπ 

δεµνζηνϋπαιιειηθνύ θώδηθα». 

 Χο εθ ηνχηνπ, θαηφπηλ ηξνπνπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο νη πξνυπνζέζεηο 

θαη ε δηαδηθαζία πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ρνξήγεζε βξαρπρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο 

είλαη νη εμήο: 

Α) Οθηψ (8) εκέξεο θαη’ αλψηαην φξην αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δχν (2) εκεξψλ κε ππεχζπλε δήισζε 

Β) Γλσκάηεπζε ζεξάπνληνο ηαηξνχ, κε εμαίξεζε ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο 

Γ) Η αλαξξσηηθή άδεηα δελ παξαπέκπεηαη ζε πγεηνλνκηθή επηηξνπή 

 Καησηέξσ απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά (Δηθφλα 3) ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο 

βξαρπρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο, ελψ ζηελ Δηθφλα 4 απεηθνλίδεηαη ε ίδηα 

δηαδηθαζία κε επηζήκαλζε ησλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο myanarrotikes.gov.gr. 

 

 

 

Εικόνα 3: Διαδικαςία χορήγηςησ βραχυχρόνιασ αναρρωτικήσ άδειασ 
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Εικόνα 4: Διαδικαςία χορήγηςησ βραχυχρόνιασ αναρρωτικήσ άδειασ μζςω myanarrotikes.gov.gr 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη ελ πξνθεηκέλσ φηη νη βξαρπρξφληεο αλαξξσηηθέο άδεηεο είλαη 

δηαθξηηφ δηθαίσκα απφ ηε καθξνρξφληα αλαξξσηηθή άδεηα. Χο εθ ηνχηνπ εθφζνλ 

ππάιιεινο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ππνβάιιεη γηα πξψηε θνξά 

αίηεζε άδεηαο γηα καθξνρξφληα αλαξξσηηθή, ήηνη πεξηζζφηεξεο ησλ νθηψ εκεξψλ , 

δελ αθαηξνχληαη απφ απηήλ νη νθηψ δηθαηνχκελεο εκέξεο βξαρπρξφληαο άδεηαο.   

 

Μελέηη πεπίπηυζηρ 

 

Τπάιιεινο αηηείηαη εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, θαη ελψ δελ έρεη ιάβεη αθφκα 

θακία αλαξξσηηθή άδεηα γηα ην ίδην έηνο, αλαξξσηηθή άδεηα κε γλσκάηεπζε 

ζεξάπνληνο ηαηξνχ δηάξθεηαο δέθα (10) εκεξψλ. Η αλαξξσηηθή απηή άδεηα ζα 

παξαπεκθζεί, εθφζνλ ν ππάιιεινο δηαζέηεη ππφινηπν δηθαηνχκελσλ εκεξψλ 

αλαξξσηηθήο άδεηαο, ζηελ αξκφδηα πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή σο 

καθξνρξφληα αλαξξσηηθή άδεηα γηα ην ζχλνιν ησλ δέθα εκεξψλ θαη ν ίδηνο 

ππάιιεινο εμαθνινπζεί λα δχλαηαη εληφο ηνπ ίδηνπ έηνπο λα ιάβεη βξαρπρξφληα 

αλαξξσηηθή ζπλνιηθά νθηψ (8) εκεξψλ, δχν εθ ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα ιάβεη κε κφλε 
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ππεχζπλε δήισζε. 

3.4. Μακποσπόνια αναππυηική άδεια 

 

 χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.4210/2013, «3. 

Αλαξξσηηθή άδεηα πέξαλ ησλ νθηψ (8) εκεξψλ θαη` έηνο ρνξεγείηαη χζηεξα απφ 

γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο…». Χο εθ ηνχηνπ σο καθξνρξφληεο 

αλαξξσηηθέο άδεηεο λννχληαη φιεο νη αλαξξσηηθέο άδεηεο πέξαλ ησλ νθηψ (8) εκεξψλ 

ή φζεο ρνξεγνχληαη κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ βξαρπρξφλησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ πνπ 

δηθαηνχηαη θάζε ππάιιεινο εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 

 χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ, ζηνλ ππάιιειν πνπ είλαη αζζελήο ή ρξεηάδεηαη λα αλαξξψζεη, 

ρνξεγείηαη αλαξξσηηθή άδεηα κε απνδνρέο ηφζσλ κελψλ φζα είλαη ηα έηε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ, απφ ηελ νπνία αθαηξείηαη ην ζχλνιν ησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ πνπ 

ηπρφλ έρεη ιάβεη κέζα ζηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία. πλεπψο, ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ 

καθξνρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο πνπ δηθαηνχηαη θάζε ππάιιεινο πξνθχπηεη απφ ηα 

έηε πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ηνπ ππαιιήινπ θαηφπηλ αθαίξεζεο ησλ αλαξξσηηθψλ 

αδεηψλ θάζε είδνπο πνπ έρεη ιάβεη ν ππάιιεινο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ε 

νπνία ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο εμεηαδφκελεο θαηφπηλ αηηήζεσο 

αλαξξσηηθήο άδεηαο. ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ δηθαηνχκελνπ αξηζκνχ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ζπλππνινγίδεηαη θαη 

ηπρφλ πξνυπεξεζία πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί ζηνλ ππάιιειν πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ή 

ηελ πξφζιεςή ηνπ
6
,  ελψ δελ ππνινγίδεηαη ρξφλνο πνπ έρεη κελ αλαγλσξηζηεί γηα 

άιιν ζθνπφ αιιά δελ απνηειεί πξαγκαηηθή δεκφζηα ππεξεζία, φπσο ε αλαγλψξηζε 

πξνυπεξεζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δπλάκεη ηνπ πδ 69/2016. 

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο «…Αλαξξσηηθή άδεηα ρνξεγνχκελε 
                                                           
6
 ρεηηθή ε αξηζ. ΓΙΓΑΓ/Φ.51/ 590 /νηθ. 14346/29-5-2008 εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/09/20080529_ypal_kodikas_adeies_08.pdf 
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ρσξίο δηαθνπή δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο δψδεθα (12) κήλεο…».  

 Χο εθ ησλ αλσηέξσ γηα ηε ρνξήγεζε καθξνρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο νη 

αξκφδηεο Τπεξεζίεο Πξνζσπηθνχ ειέγρνπλ: 

Α) εάλ ν ππάιιεινο δηαζέηεη ππφινηπν δηθαηνχκελεο αλαξξσηηθήο άδεηαο βάζεη ηνπ 

ρξφλνπ ππεξεζίαο ηνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ πνπ έρεη ιάβεη ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία θαη  

Β) εάλ ε αλαξξσηηθή άδεηα πνπ ηπρφλ έρεη ήδε ρνξεγεζεί έρεη ππεξβεί ηνπο δψδεθα 

(12) κήλεο ρσξίο δηαθνπή. 

 

Δηδηθά γηα ηνπο λενδηνξηδφκελνπο ππαιιήινπο, νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 54 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ 

θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ πξνβιέπνπλ ηεθκήξην, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ ζεσξείηαη σο πιήξεο έηνο πξνθεηκέλνπ 

λα ππνινγηζηεί ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ καθξνρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο πνπ 

δηθαηνχηαη έλαο ππάιιεινο. χκθσλα δε κε ηελ αξηζ. ΓΙΓΑΓ/Φ.51/ 590 /νηθ. 

14346/29-5-2008 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (https://www.ypes.gr/wp-

content/uploads/2019/09/20080529_ypal_kodikas_adeies_08.pdf), «…Η 

αλαγλψξηζε ζπλερφκελεο ή ηκεκαηηθήο πξνυπεξεζίαο, ζηνλ ίδην ή άιιν θνξέα ηνπ 

δεκνζίνπ, λπδδ ή ζε ΟΣΑ, σο ρξφλνπ πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο φπσο απηφο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 98 ηνπ ΤΚ θαη ζην άξζξν 102 ηνπ ΚΚΓΚΤ, θαηνρπξψλεη 

δηθαίσκα ιήςεο αλαξξσηηθήο άδεηαο ακέζσο κεηά ην δηνξηζκφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

βέβαηα φηη ε πξνυπεξεζία ηνπ ππαιιήινπ ππεξβαίλεη ην εμάκελν. Η δηάξθεηα ηεο 

δηθαηνχκελεο αλαξξσηηθήο άδεηαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ 

πξνυπεξεζίαο, αθαηξνπκέλσλ πάληνηε ησλ εκεξψλ αλαξξσηηθήο άδεηαο πνπ έρνπλ 

ήδε ρνξεγεζεί ηφζν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ, φζν θαη απφ ηνλ πξνεγνχκελν 

θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ζηελ ηειεπηαία πεληαεηία…». 

  Δπηζεκαίλεηαη δε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

θαηά ηελ εθηέιεζε θαη εμαηηίαο ηεο ππεξεζίαο θαζψο θαη ιφγσ επαγγεικαηηθήο 

αζζέλεηαο, ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ), ζηνπο ζηαζκνχο κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ, ζε 

https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/09/20080529_ypal_kodikas_adeies_08.pdf
https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/09/20080529_ypal_kodikas_adeies_08.pdf
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εξγνζηάζηα κεραληθήο αλαθχθισζεο ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο, ζηνπο ρψξνπο 

λεθξνηαθείσλ, ζηελ απνρέηεπζε θαζψο θαη ζηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο 

απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ, δηθαηνχηαη αλαξξσηηθή άδεηα κε απνδνρέο 

αλεμαξηήησο ρξφλνπ ππεξεζίαο.  

 Αληίζηνηρα, κε  ην άξζξν 30 ηνπ λ.4735/2020 (Α’197) πξνζηέζεθαλ ζην 

άξζξν 57 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ 

θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζην άξζξν 64 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ παξάγξαθνη 5 θαη 6, κε ηηο νπνίεο πξνβιέθζεθε ην δηθαίσκα 

αλαξξσηηθήο άδεηαο λενδηφξηζησλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη έρνπλ ππνζηεί βιάβε πγείαο, 

ιφγσ επίζεζεο ζε βάξνο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα θαη εμαηηίαο ηεο εθηέιεζεο ησλ 

ππεξεζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ (ρεηηθή ε αξηζ. ΓΙΓΑΓ/Φ.69/145/νηθ.2783/15-2-

2021, ΑΓΑ: 9ΛΟ046ΜΣΛ6-120, εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ). 

 Γηα ηε ρνξήγεζε καθξνρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηεο, απαηηείηαη γλσκάηεπζε ηεο αξκφδηαο 

πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο. Ο ππάιιεινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηάδεηαη γηα 

ηαηξηθή εμέηαζε, εθφζνλ ην δεηήζεη ε επηηξνπή. Αλ δελ παξνπζηαζηεί, δελ ρνξεγείηαη 

αλαξξσηηθή άδεηα (παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη παξ. 10 ηνπ 

άξζξνπ 63 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ). 

χκθσλα δε κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. ηε’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ. ε αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πξνζέιεπζεο γηα ηαηξηθή εμέηαζε απνηειεί 

πεηζαξρηθφ παξάπησκα ελψ ε εκκνλή ζε άξλεζε πξνζέιεπζεο γηα εμέηαζε απφ 

πγεηνλνκηθή επηηξνπή κπνξεί λα επηζχξεη θαη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο (άξζξν 

109 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ 

θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.). 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηεο 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ ην αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο φξγαλν είηε 

ρνξεγεί νιφθιεξε ηελ άδεηα πνπ πξνηείλεη ε πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή ή, 

εάλ θξίλεη ηε γλσκάηεπζή ηεο σο αλαηηηνιφγεηε, παξαπέκπεη ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα 

javascript:open_article_links(778902,'30')
javascript:open_links('412815,778902')
javascript:open_links('412815,778902')
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εμέηαζε ζηε δεπηεξνβάζκηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή. Δπίζεο, ν ίδηνο ν ελδηαθεξφκελνο 

κπνξεί κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο γλσκάηεπζεο 

ηεο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο λα δεηήζεη κε έλζηαζή ηνπ λέα εμέηαζε 

απφ ηελ νηθεία δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή, φηαλ ε πξσηνβάζκηα έρεη απνξξίςεη εμ 

νινθιήξνπ ή εγθξίλεη ιηγφηεξν απφ ην ήκηζπ ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ λνκηθνχ ιφγνπ ε δεθαήκεξε πξνζεζκία ηζρχεη θαη γηα ηελ 

πεξίπησζε παξαπνκπήο απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα εμέηαζε ζηε 

δεπηεξνβάζκηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή
7
. Η αλαξξσηηθή άδεηα πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε 

δεπηεξνβάζκηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ Τπεξεζία.  

Αλ ε αξκφδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή θξίλεη φηη γηα ηε ρνξήγεζε αλαξξσηηθήο 

άδεηαο είλαη αλαγθαία ε παξαθνινχζεζε ηνπ ππαιιήινπ γηα νξηζκέλν δηάζηεκα ζε 

λνζειεπηηθφ ίδξπκα, ε άδεηα δελ ρνξεγείηαη ρσξίο ηελ παξαθνινχζεζε απηή. 

ε πεξίπησζε απφξξηςεο κέξνπο ηεο αηηνχκελεο αλαξξσηηθήο άδεηαο είηε 

ιφγσ κε άζθεζεο έλζηαζεο είηε γηαηί θαη ε δεπηεξνβάζκηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή 

απέξξηςε κέξνο ηεο αηηνχκελεο αλαξξσηηθήο άδεηαο, ε απνπζία ηνπ ππαιιήινπ γηα 

ηηο εκέξεο, γηα ηηο νπνίεο δελ ρνξεγήζεθε αλαξξσηηθή άδεηα ζεσξείηαη 

αδηθαηνιφγεηε θαη πξέπεη λα δηθαηνινγεζεί είηε κε άιινπ είδνπο άδεηα είηε λα 

αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ 

Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ πεξί πεξηθνπήο κηζζνχ 

ιφγσ κε παξνρήο εξγαζίαο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. 

Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν φηη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ 

Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ ηπρφλ γλσκάηεπζε δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο 

γηα κε ρνξήγεζε ελ φισ ή ελ κέξεη άδεηαο δελ επηθέξεη ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηνπ 

ππαιιήινπ, εθφζνλ ε άδεηα απηή έρεη ήδε δηαλπζεί βάζεη γλσκάηεπζεο 

πξσηνβάζκηαο επηηξνπήο, εθηφο εάλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο δηαπηζηψλεηαη βαξεία 

ακέιεηα ή δφινο ηνπ ππαιιήινπ. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ε αλαξξσηηθή άδεηα ρνξεγείηαη αλά 

                                                           
7
 «Τπαιιειηθφο Κψδηθαο – Δξκελεία θαη’ άξζξν», Αξγπξφο Δ., Γαιάλε Δ., Γθέξηζνο Β., Γνθηκάθε Δ., Γνχκπα 

Μ., Καλειινπνχινπ Θ., Καηζαλέβαο Κ., Κίηζηνπ Ι., Κνηνινχιε Α., Λεηβαδίηεο Ι., Μήηζηνπ Δ.,θ.ά., Δθδφζεηο 

Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2018, ζει. 356 
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κήλα θαη ε αίηεζε ππαιιήινπ γηα παξάηαζε αλαξξσηηθήο άδεηαο ππνβάιιεηαη ην 

αξγφηεξν κέζα ζην ηειεπηαίν δεθαπελζήκεξν ηνπ ρξφλνπ ηεο άδεηαο πνπ ηνπ έρεη 

ρνξεγεζεί. χκθσλα δε κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ ζηελ αλαξξσηηθή άδεηα ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκέξεο 

απνπζίαο ιφγσ αζζελείαο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο άδεηαο, εθφζνλ φκσο ζε θάζε 

πεξίπησζε απηφ αλαθέξεηαη ζηελ νηθεία γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ. 

 Καησηέξσ (Δηθφλα 5) απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο 

καθξνρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο, παξαιείπνληαο ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

θαη ηεο γλσκάηεπζεο ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, γηα ηελ νπνία ηζρχνπλ φζα 

απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα γηα ηε βξαρπρξφληα αλαξξσηηθή άδεηα, ελψ ζηελ Δηθφλα 6 

απεηθνλίδεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε επηζήκαλζε ησλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο myanarrotikes.gov.gr. 
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Δικόνα 5 Γιαδικαζία σοπήγηζηρ μακποσπόνιαρ αναππυηικήρ άδειαρ 

 
 

 

Δικόνα 6 Γιαδικαζία σοπήγηζηρ μακποσπόνιαρ αναππυηικήρ άδειαρ μέζυ ηος 

myanarrotikes.gov.gr 

3.5.Αναππυηική άδεια καηόπιν νοζηλείαρ 

 

 χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.4210/2013 (Α’ 254), «3. 

Αλαξξσηηθή άδεηα πέξαλ ησλ νθηψ (8) εκεξψλ θαη` έηνο ρνξεγείηαη χζηεξα απφ 

γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

άδεηα ρνξεγείηαη βάζεη γλσκάηεπζεο ηνπ δηεπζπληή θιηληθήο δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ 

θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνζειεία επηά (7) εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ ή ….». 

χκθσλα δε κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 6 ησλ ίδησλ άξζξσλ δηθαίσκα έλζηαζεο 
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ελψπηνλ ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο εηδηθήο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο έρνπλ ε ππεξεζία 

θαη ν ππάιιεινο γηα ηελ θαη` εμαίξεζε ρνξήγεζε άδεηαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ ην 2013 

εθδφζεθε ε αξηζ. ΓΙΓΑΓ/Φ. 69/ 51 /νηθ. 34813/27-12-2013 εγθχθιηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΑΓΑ: 

ΒΛΓΓΥ-ΠΦΦ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Αλαξξσηηθή άδεηα πέξαλ ησλ νθηψ (8) 

εκεξψλ θαη΄ έηνο ρνξεγείηαη χζηεξα απφ γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο πγεηνλνκηθήο 

επηηξνπήο. Καη΄ εμαίξεζε δελ απαηηείηαη γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο πγεηνλνκηθήο 

επηηξνπήο: α) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε άδεηα ρνξεγείηαη βάζεη γλσκάηεπζεο ηνπ 

δηεπζπληή θιηληθήο δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνζειεία επηά 

(7) εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ ή β) θαηφπηλ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζε  δεκφζην 

λνζνθνκείν ή ηδησηηθή θιηληθή. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ αλαξξσηηθή άδεηα πνπ 

ρνξεγείηαη ζηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο (λνζειεία ζε δεκφζην 

λνζνθνκείν, ρεηξνπξγηθή επέκβαζε) πθίζηαηαη δηθαίσκα έλζηαζεο ηφζν ηεο 

ππεξεζίαο φζν θαη ηνπ ππαιιήινπ ελψπηνλ ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο εηδηθήο 

πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο (παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 56 Τ.Κ.)….». 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Αλαξξσηηθή άδεηα πνπ ρνξεγείηαη θαηφπηλ λνζειείαο ηνπιάρηζηνλ επηά 

εκεξψλ θαη κε γλσκάηεπζε δηεπζπληή  θιηληθήο δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ δελ 

παξαπέκπεηαη ζηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή γηα γλσκάηεπζε. 

 Αλαξξσηηθή άδεηα πνπ ρνξεγείηαη θαηφπηλ λνζειείαο έσο έμη (6)  εκεξψλ ή 

θαηφπηλ λνζειείαο (αλεμαξηήησο εκεξψλ) ρσξίο γλσκάηεπζε δηεπζπληή  

θιηληθήο δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ αληηκεησπίδεηαη σο βξαρπρξφληα ή 

καθξνρξφληα αλαξξσηηθή, θαηά πεξίπησζε (αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εκεξψλ ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο). 

Καησηέξσ (Δηθφλα 7) απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ε εηδηθή δηαδηθαζία ρνξήγεζεο 

αλαξξσηηθήο άδεηαο θαηφπηλ λνζειείαο, παξαιείπνληαο ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο θαη ηεο γλσκάηεπζεο ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, γηα ηελ νπνία ηζρχνπλ φζα 

απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα γηα ηε βξαρπρξφληα αλαξξσηηθή άδεηα, ελψ ζηελ Δηθφλα 8 
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απεηθνλίδεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε επηζήκαλζε ησλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο myanarrotikes.gov.gr. 

 

Δικόνα 7 Γιαδικαζία σοπήγηζηρ αναππυηικήρ άδειαρ καηόπιν νοζηλείαρ 
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Δικόνα 8 Γιαδικαζία σοπήγηζηρ αναππυηικήρ άδειαρ καηόπιν νοζηλείαρ μέζυ ηος 

myanarrotikes.gov.gr 

3.6. Αναππυηική άδεια καηόπιν σειποςπγικήρ επέμβαζηρ 

 χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.4210/2013 (Α’ 254), «3. 

Αλαξξσηηθή άδεηα πέξαλ ησλ νθηψ (8) εκεξψλ θαη` έηνο ρνξεγείηαη χζηεξα απφ 

γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

άδεηα ρνξεγείηαη βάζεη γλσκάηεπζεο ηνπ δηεπζπληή θιηληθήο δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ 

θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνζειεία επηά (7) εκεξψλ ηνπιάρηζην ή θαηφπηλ 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο». 

χκθσλα δε κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 6 ησλ ίδησλ άξζξσλ δηθαίσκα έλζηαζεο 

ελψπηνλ ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο εηδηθήο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο έρνπλ ε ππεξεζία 

θαη ν ππάιιεινο γηα ηελ θαη` εμαίξεζε ρνξήγεζε άδεηαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ ην 2013 

εθδφζεθε ε αξηζ. ΓΙΓΑΓ/Φ. 69/ 51 /νηθ. 34813/27-12-2013 εγθχθιηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΑΓΑ: 

ΒΛΓΓΥ-ΠΦΦ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Αλαξξσηηθή άδεηα πέξαλ ησλ νθηψ (8) 

εκεξψλ θαη΄ έηνο ρνξεγείηαη χζηεξα απφ γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο πγεηνλνκηθήο 

επηηξνπήο. Καη΄ εμαίξεζε δελ απαηηείηαη γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο πγεηνλνκηθήο 

επηηξνπήο: α) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε άδεηα ρνξεγείηαη βάζεη γλσκάηεπζεο ηνπ 

δηεπζπληή θιηληθήο δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνζειεία επηά 

(7) εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ ή β) θαηφπηλ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζε  δεκφζην 

λνζνθνκείν ή ηδησηηθή θιηληθή. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ αλαξξσηηθή άδεηα πνπ 

ρνξεγείηαη ζηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο (λνζειεία ζε δεκφζην 

λνζνθνκείν, ρεηξνπξγηθή επέκβαζε) πθίζηαηαη δηθαίσκα έλζηαζεο ηφζν ηεο 

ππεξεζίαο φζν θαη ηνπ ππαιιήινπ ελψπηνλ ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο εηδηθήο 

πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο (παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 56 Τ.Κ.)….». 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 
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 Αλαξξσηηθή άδεηα πνπ ρνξεγείηαη θαηφπηλ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζε  

δεκφζην λνζνθνκείν ή ηδησηηθή θιηληθή δελ παξαπέκπεηαη ζηελ αξκφδηα 

Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή γηα γλσκάηεπζε. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαξξσηηθή άδεηα ρνξεγείηαη επεηδή έρεη πξνεγεζεί 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη λνζειεία ειέγρεηαη εάλ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο θαηφπηλ 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, ήηνη είλαη αδηάθνξν εάλ ε λνζειεία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκφζην λνζνθνκείν ή ζε ηδησηηθή θιηληθή. 

 Γηα ηε ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεηηθέο είλαη νη Δηθφλεο 7 

θαη 8 γηα ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο θαηφπηλ λνζειείαο.  

 

3.7.Αναππυηική άδεια για τςσική νόζο 

 

 χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ, «4. Άδεηα δηάξθεηαο πέξαλ ηνπ ελόο (1) κελόο γηα ςπρηθή λόζν δελ 

ρνξεγείηαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί λνζειεία ζε δεκόζην λνζνθνκείν. Παξάηαζε ηεο ή 

ρνξήγεζε λέαο άδεηαο, εθόζνλ ππεξβαίλεη, ζπλνιηθώο ή ηκεκαηηθώο, ηνλ έλαλ (1) κήλα 

κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθό έηνο ρνξεγείηαη ύζηεξα από αλαιπηηθή έθζεζε ζεξάπνληνο 

ηαηξνύ θαη έθζεζε εμέηαζεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ αζζελνύο, ην πεξηερόκελν ησλ 

νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. Με ηελ ίδηα 

απόθαζε νξίδνληαη ηα όξγαλα πνπ δηθαηνύληαη λα πξνβαίλνπλ ζε εμέηαζε 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ αζζελνύο, θαζώο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα». 

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 169 

ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ., «Έσο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

56 παξ. 4, ε παξάηαζε ή ρνξήγεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ ίδηα παξάγξαθν άδεηαο 

γίλεηαη κε εηδηθή αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο νηθείαο εηδηθήο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο 

ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ παξφληνο». 
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3.8.Αναππυηική άδεια για δςζίαηο νόζημα 

 

  ε ζπλέρεηα ησλ αλαθεξφκελσλ ζην Κεθάιαην 3.5. γηα ηε ρνξήγεζε 

καθξνρξφλησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ επηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ 

πεξηιακβάλνληαη θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ρνξήγεζε αλαξξσηηθψλ αδεηψλ γηα 

δπζίαηα λνζήκαηα.  

 πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ 

Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ, ζηνλ ππάιιειν πνπ πάζρεη απφ δπζίαην λφζεκα, ρνξεγείηαη 

αλαξξσηηθή άδεηα, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα είλαη δηπιάζηα απφ ηε δηάξθεηα ησλ 

καθξνρξφλησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ γηα κε δπζίαηα λνζήκαηα. Δπίζεο, γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο δπζίαησλ λνζεκάησλ δηπιαζηάδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν 

κπνξεί λα ρνξεγεζεί αλαξξσηηθή άδεηα ρσξίο δηαθνπή θαη απηφ αλέξρεηαη ζηνπο 

είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο. 

 χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηεο 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ,  «4. Σα δπζίαηα λνζήκαηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο». Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ θαλνληζηηθή 

πξάμε δελ έρεη εθδνζεί θαη φηη ζχκθσλα κε ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 168 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ 

θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. «Όπνπ ζηνλ παξφληα Κψδηθα πξνβιέπεηαη ε έθδνζε 

θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, έσο ηελ έθδνζε ηνπο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη 

πθηζηάκελεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ γηα ηα αληίζηνηρα ζέκαηα, θαηά ην κέξνο πνπ 

δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ», εμαθνινπζεί θαη εθαξκφδεηαη ε αξηζ. 
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ΤΑΤ1/Γ.Π/νηθ.16884/2001  απφθαζε (Β 1386 ) «Υαξαθηεξηζκφο δπζίαησλ 

λνζεκάησλ», ε νπνία είρε εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε δηάηαμεο ηνπ πξντζρχνληνο 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ.2683/1999). 

 Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη θαη΄εμαίξεζε ε αλαξξσηηθή άδεηα γηα δπζίαηα 

λνζήκαηα ρνξεγείηαη αλά εμάκελν θαη` αλψηαην φξην. 

3.9.Δξάνηληζη αναππυηικών αδειών – διαθεζιμόηηηα – απόλςζη  

 

 χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 56  ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. «8.Ύζηεξα 

απφ θάζε εμέηαζε, θαζψο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ αλσηάηνπ ρξνληθνχ νξίνπ 

αλαξξσηηθήο άδεηαο, νη πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο γλσκνδνηνχλ εάλ ε λφζνο είλαη 

ηάζηκε ή φρη. ηε δεχηεξε πεξίπησζε θαη αθνχ ε γλσκάηεπζε γίλεη νξηζηηθή, ν 

ππάιιεινο απνιχεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 153. Οη πξντζηάκελεο αξρέο ηεο 

νηθείαο ππεξεζίαο κπνξνχλ λα παξαπέκπνπλ θαη απηεπαγγέιησο ππαιιήινπο ζηηο 

δεπηεξνβάζκηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο γηα απφιπζε ηνπο, εάλ θξίλνπλ φηη δελ 

κπνξνχλ λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληα ηνπο ιφγσ ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο 

αληθαλφηεηαο θαη πξηλ ρνξεγεζεί αλαξξσηηθή άδεηα ή κεηά ηε ιήμε αλαξξσηηθήο 

άδεηαο».  

 ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηα αλσηέξσ θξηζεί φηη ε λφζνο δελ είλαη ηάζηκε, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 56  ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαηά ηεο 

γλσκνδφηεζεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο γηα απαιιαγή εθ ηεο ππεξεζίαο 

ιφγσ αζζέλεηαο, δηθαηνχηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα αζθήζεη πξνζθπγή ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο πγεηνλνκηθήο 

επηηξνπήο ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο πξνζθπγψλ ηνπ άξζξνπ 166 ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ.. ηελ ίδηα επηηξνπή κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή ν ππάιιεινο θαηά ηεο 

γλσκάηεπζεο ηεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο κε ηελ νπνία θξίζεθε ηθαλφο γηα 

αλάιεςε ππεξεζίαο. 

 Αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 63 

ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ. 
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 Αληίζεηα, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή 

επηηξνπή φηη ε λφζνο είλαη ηάζηκε ζρεηηθέο είλαη νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ 

Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ.  

Δηδηθφηεξα:  

 Ο ππάιιεινο ηίζεηαη, απηεπάγγειηα ή κε αίηεζή ηνπ, ζε δηαζεζηκφηεηα ιφγσ 

αζζέλεηαο, φηαλ απηή παξαηείλεηαη πέξα απφ ην κέγηζην ρξφλν αλαξξσηηθήο 

άδεηαο, είλαη φκσο, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, ηάζηκε. 

 Η δηαζεζηκφηεηα αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο θαη δελ κπνξεί 

λα ππεξβεί ην έλα (1) θαη γηα ηα δπζίαηα λνζήκαηα ηα δχν (2) έηε. 

 Καηά ην ηειεπηαίν δίκελν πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ 

δηαζεζηκφηεηαο νη επηηξνπέο ησλ άξζξσλ 165 ή 167 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. 

ππνρξενχληαη, χζηεξα απφ εξψηεκα ηεο ππεξεζίαο, λα γλσκνδνηήζνπλ γηα 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππαιιήινπ λα επαλέιζεη ζηα θαζήθνληά ηνπ. Αλ ε 

επηηξνπή γλσκαηεχζεη αξλεηηθά, ν ππάιιεινο απνιχεηαη ππνρξεσηηθά, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 153 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.. 

 Ο ππάιιεινο κπνξεί λα παξαπεκθζεί πξνο εμέηαζε ζηελ αξκφδηα 

πγεηνλνκηθή επηηξνπή, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ ή απηεπάγγειηα θαη πξηλ απφ 

ην ρξφλν ιήμεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή, αλ ε επηηξνπή 

γλσκαηεχζεη αξλεηηθά, ν ππάιιεινο απνιχεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηεο δηαζεζηκφηεηαο. 

 Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31-35 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. εθαξκφδνληαη 

θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ηίζεληαη ζε δηαζεζηκφηεηα ιφγσ αζζέλεηαο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φζνλ αθνξά ηνπο ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, γηα ηνπο νπνίνπο δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί 

δηαζεζηκφηεηαο ιφγσ λφζνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ λ.3801/2009, «Σν 
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πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ζην 

νπνίν κε απφθαζε ηνπ θνξέα αζθάιηζεο ρνξεγείηαη πξνζσξηλή αλαπεξηθή ζχληαμε, 

ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε αλαξξσηηθή άδεηα, ρσξίο απνδνρέο απφ ηελ ππεξεζία, 

εθφζνλ ε λφζνο είλαη ηάζηκε θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο νηθείαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο». 

 

4. Δίδη και απμοδιόηηηερ ςγειονομικών επιηποπών 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 164 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. αξκφδηεο 

λα απνθαίλνληαη γηα ζέκαηα πγείαο ησλ ππαιιήισλ είλαη νη πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο 

πνπ δηαθξίλνληαη ζε: 

 α) πξσηνβάζκηεο,  

β) δεπηεξνβάζκηεο,  

γ) πξνζθπγψλ,  

δ) εηδηθέο πγεηνλνκηθέο. 

 χκθσλα κε ηελ ίδηα δηάηαμε αξκφδηεο λα γλσκαηεχνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

ρνξεγεζνχλ αλαξξσηηθέο άδεηεο ζε κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νπνίνη θαηά ηε κνληκνπνίεζε ηνπο 

δηαηήξεζαλ ηελ πγεηνλνκηθή αζθάιηζε ηνπ Ι.ΚΑ, είλαη νη νηθείεο πγεηνλνκηθέο 

επηηξνπέο ηνπ Ι.ΚΑ.  

 Πεξαηηέξσ, φζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ζε ππαιιήινπο 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ , ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3230/2004, «Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν. 2683/1999 

γηα ηε δηάξθεηα ησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ ησλ κόληκσλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ θαη 

ησλ Ν.Π.Γ.Γ. εθαξκόδεηαη αλάινγα θαη ζην πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο. Σ .Α. α` θαη β` βαζκνύ θαη ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ. Οη άδεηεο ζην πξνζσπηθό απηό ρνξεγνύληαη ύζηεξα από γλσκάηεπζε ηεο 

νηθείαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 55 θαη 56 ηνπ Ν. 

2683/1999 (Τπαιιειηθόο Κώδηθαο)».  

Οη πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δχν αλσηέξσ παξαγξάθνπο 

θαη αθνξνχλ ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη θαηά ηε κνληκνπνίεζε ηνπο 



38 

 

δηαηήξεζαλ ηελ πγεηνλνκηθή αζθάιηζε ηνπ Ι.ΚΑ θαη ηνπο ππαιιήινπο κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, είλαη απηέο πνπ ζπγθξνηνχληαη ζηηο 

Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 

3918/2011 (Α΄ 31), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 164 ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ. ζηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ δηαζέηνπλ δηθή ηνπο 

πγεηνλνκηθή νξγάλσζε, κπνξεί, κε πξάμε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία 

εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ πνπ επνπηεχεη ην λνκηθφ πξφζσπν, λα αλαηίζεηαη ε 

άζθεζε ησλ έξγσλ ησλ πξσηνβάζκησλ ή δεπηεξνβάζκησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ 

ζε πθηζηάκελεο ζε απηά αληίζηνηρεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο. Η αξκνδηφηεηα ησλ 

επηηξνπψλ απηψλ κπνξεί, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ πνπ αζθνχλ ηελ 

επνπηεία, λα επεθηείλεηαη θαη ζε λνκηθά πξφζσπα, νη ππάιιεινη ησλ νπνίσλ είλαη 

αζθαιηζκέλνη γηα ηνλ θιάδν αζζελείαο ζην λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ 

νη επηηξνπέο. 
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Εικόνα 9: Είδη Τγειονομικών Επιτροπών 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην πξνζσπηθφ ησλ θνξέσλ πνπ ππάγεηαη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ, επηζεκαίλεηαη φηη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ ελ ιφγσ Κψδηθα  «1. Οη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο 

γλσκαηεχνπλ θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α. ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη 

γλσκάηεπζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 2. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 164, 165, 166 θαη 167 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ., φπσο 

ηζρχνπλ». 

Οη σο άλσ πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο είλαη αξκφδηεο λα απνθαζίδνπλ ή λα γλσκνδνηνχλ, 

θαηά πεξίπησζε κε βάζε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο  γηα ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ησλ ππαιιήισλ θαη παξαπέκπνληαη ζε απηέο απφ ηηο 

Τπεξεζίεο Πξνζσπηθνχ κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Χο εθ ηνχηνπ, ηπρφλ 

δεηήκαηα δηνηθεηηθήο θχζεσο φπσο π.ρ. ην ππφινηπν ησλ δηθαηνχκελσλ αλαξξσηηθψλ 

αδεηψλ ηνπ ππαιιήινπ απνηεινχλ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ νηθείσλ 

Τπεξεζηψλ Πξνζσπηθνχ θαη γλσζηνπνηνχληαη κελ ζηηο Δπηηξνπέο, νη νπνίεο ηα 

ιακβάλνπλ ππφςε θαηά ηελ έθδνζε ηεο γλσκάηεπζεο, ρσξίο σζηφζν λα απνηεινχλ 

απηνηειψο αληηθείκελν ηεο γλσκάηεπζεο ή απφθαζήο ηνπο. 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη γηα φζα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ Τγεηνλνκηθψλ 

Δπηηξνπψλ δελ ξπζκίδνληαη εηδηθψο εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.2690/1999, φπσο ηζρχεη) γηα ιεηηνπξγία ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο. 

 

4.1. Τγειονομικέρ επιηποπέρ ηυν Αποκενηπυμένυν Γιοικήζευν 

 

Ππυηοβάθμιερ Τγειονομικέρ Δπιηποπέρ  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 165 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ., φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 
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ηζρχεη, ζε θάζε λνκφ θαη λνκαξρηαθφ δηακέξηζκα ζπληζηψληαη, κε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κία ή πεξηζζφηεξεο 

πξσηνβάζκηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο πνπ απνηεινχληαη απφ ηξία (3) κέιε θαη 

ζπγθξνηνχληαη απφ γηαηξνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή 

Ο.Σ.Α. πνπ ππεξεηνχλ ζην λνκφ ή ην λνκαξρηαθφ δηακέξηζκα. 

 

 Οη πξσηνβάζκηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο είλαη αξκφδηεο λα γλσκαηεχνπλ, χζηεξα 

απφ εξψηεκα ηεο ππεξεζίαο:  

α) γηα ηε ρνξήγεζε αλαξξσηηθψλ αδεηψλ,  

β) γηα ην ραξαθηεξηζκφ λνζεκάησλ πνπ ρξήδνπλ λνζειείαο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

έσο είθνζη δχν (22) εξγάζηκσλ εκεξψλ ην ρξφλν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 50 παξ. 2 ηνπ ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ 

Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ., 

γ) γηα θάζε άιιν ζέκα πγείαο ηνπ ππαιιήινπ ην νπνίν έρεη ζρέζε κε ηα ππεξεζηαθά 

ηνπ θαζήθνληα, 

δ) γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο θαη ηεο θπζηθήο θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ 

γηα δηνξηζκφ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη  

ε) γηα ηελ θξίζε ελζηάζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο θαηφπηλ 

λνζειείαο ή ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο (άξζξν 56 παξ. 6 ηνπ ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη άξζξν 

63 παξ. 6 ηνπ Κψδηθα Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ. 

  Αλ ζπζηαζνχλ πεξηζζφηεξεο επηηξνπέο, κε ηελ απφθαζε ζχζηαζεο ηνπο 

νξίδνληαη ε έδξα θαη ε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπο. 

 Η ρσξηθή αξκνδηφηεηα ησλ ελ ιφγσ πξσηνβάζκησλ Τγεηνλνκηθψλ 

Δπηηξνπψλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηεο Τπεξεζίαο, φπνπ 

ππεξεηεί ν αζζελήο ππάιιεινο θαηά ην δηάζηεκα, γηα ην νπνίν αηηείηαη ηε ρνξήγεζε 

αλαξξσηηθήο άδεηαο. 

 

Γεςηεποβάθμιερ Τγειονομικέρ Δπιηποπέρ 

 

 χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 165 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. ζηελ έδξα 
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πιένλ θάζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζπληζηάηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο δεπηεξνβάζκηα πγεηνλνκηθή 

επηηξνπή, πνπ απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε θαη ζπγθξνηείηαη απφ γηαηξνχο ηνπ 

Γεκνζίνπ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή Ο.Σ.Α. πνπ ππεξεηνχλ ζην 

λνκφ. 

Οη δεπηεξνβάζκηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο είλαη αξκφδηεο:  

α) γηα ηελ θξίζε ελζηάζεσλ θαη’ απνθάζεσλ ησλ πξσηνβάζκησλ επηηξνπψλ γηα ηε 

ρνξήγεζε αλαξξσηηθψλ αδεηψλ,  

β) γηα ηελ απφιπζε απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ αζζέλεηαο φηαλ ε αζζέλεηα δελ επηηξέπεη 

ηελ άζθεζε άιισλ θαζεθφλησλ θαη  

γ) γηα ηελ θξίζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο φζσλ αλαδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 21 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ 

θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.. 

 Γεπηεξνβάζκηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή κπνξεί λα ζπζηαζεί θαη εθηφο ηεο έδξαο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κε ηελ νπνία νξίδεηαη θαη ε ρσξηθή ηεο αξκνδηφηεηα. 

 ηηο δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο δελ κπνξεί λα κεηέρεη κέινο πνπ κεηείρε ζηελ 

πξσηνβάζκηα επηηξνπή θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη ε έλζηαζε. 

 

Γενικέρ πςθμίζειρ 

Ο νξηζκφο ησλ κειψλ ησλ πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ πγεηνλνκηθψλ 

επηηξνπψλ γίλεηαη ηνλ Ιαλνπάξην θάζε δεχηεξνπ έηνπο κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ν 

γξακκαηέαο απφ ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ έδξα ησλ πγεηνλνκηθψλ 

επηηξνπψλ θαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπο θαη ηνπ γξακκαηέα. 

Οη αξλεηηθέο απνθάζεηο ησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ θνηλνπνηνχληαη 

απεπζείαο ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ζηελ ππεξεζία ηνπ. 

 ηε δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 165 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. πεξηιακβάλεηαη 

εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε γηα ηελ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ 
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πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ, ηνπ ηξφπνπ εμέηαζεο ησλ ππαιιήισλ θαη θάζε άιιεο 

ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο. Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ θαλνληζηηθή πξάμε δελ έρεη 

εθδνζεί θαη φηη ζχκθσλα κε ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ 

Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ. «Όπνπ ζηνλ παξφληα Κψδηθα πξνβιέπεηαη ε έθδνζε θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ, έσο ηελ έθδνζε ηνπο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη πθηζηάκελεο θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ γηα ηα αληίζηνηρα ζέκαηα, θαηά ην κέξνο πνπ δελ είλαη αληίζεηεο κε 

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ», εμαθνινπζεί θαη εθαξκφδεηαη ε αξηζ. Γ1α/νηθ.16585/1999 (Β’ 

1594) απφθαζε «Σξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ Πξσηνβάζκησλ θαη Γεπηεξνβάζκησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ». 

χκθσλα κε ηελ σο άλσ απφθαζε νη πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ζα ζπλεδξηάδνπλ 

ηαθηηθά κελ δχν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα ε Πξσηνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή θαη 

κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα ε Γεπηεξνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζε κέξεο θαη 

ψξεο πνπ ζα νξηζζνχλ απφ ηνλ Πξφεδξν, εθηάθησο δε θάζε θνξά πνπ ζα ππάξμνπλ 

αληηθεηκεληθά, απμεκέλεο θαη έθηαθηεο αλάγθεο, φρη φκσο πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ 

εθηάθησλ ζπλεδξηάζεσλ αλά κήλα. 

Ο Πξφεδξνο ζα νξίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο κε ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. 

Οη Δπηηξνπέο βξίζθνληαη ζε λφκηκε ζχλζεζε θαη απαξηία φηαλ είλαη παξφληα 

φια ηα κέιε απηψλ. Καηά ηε ζπδήηεζε παξίζηαηαη ν γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο. 

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. 

Οη γξακκαηείο φισλ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ αζθνχλ ηα παξαθάησ θαζήθνληα. 

α. Σεξνχλ βηβιίν πξσηνθφιινπ 

β. Φπιάζζνπλ κε πξνζσπηθή ηνπο επζχλε ην αξρείν. 

γ. Μεξηκλνχλ γηα ηελ έθδνζε, ηελ ππνγξαθή ησλ γλσκαηεχζεσλ απφ φια ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο, δηεθπεξαηψλνπλ φιε ηελ αιιεινγξαθία ηεο Δπηηξνπήο (γλσκαηεχζεηο - 

αιιεινγξαθία θ.ιπ.) θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

γηα ηελ απξφζθνπηε θαη νκαιή ιεηηνπξγία απηήο. 

Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη πξνο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο άκεζα φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα απαξαίηεηα 
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δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ, κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπο θαη κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα, ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Δπηηξνπψλ, πνπ ηνπο αθνξά. 

4.2. Τγειονομικέρ επιηποπέρ ηυν Τγειονομικών Πεπιθεπειών 

 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3918/2011, φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, «α. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ησλ Γηνηθεηψλ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ, ζπληζηψληαη πξσηνβάζκηεο 

θαη δεπηεξνβάζκηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, γηα ηελ παξαπνκπή ζε απηέο ζεκάησλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πηζηνπνίεζεο λφζνπ πνπ επηθέξεη αληθαλφηεηα γηα 

εξγαζία, ραξαθηεξηζκνχ αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζία νθεηιφκελε ζε εξγαηηθφ 

αηχρεκα ή επαγγεικαηηθή αζζέλεηα γηα αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη θξίζεο 

ηθαλφηεηαο πξνο εξγαζία γηα ηελ ππαγσγή ζηελ πξναηξεηηθή αζθάιηζε, κε ηελ νπνία 

νξίδνληαη ε ζπγθξφηεζε, νη αξκνδηφηεηέο ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα.». 

Όινη νη εξγαδφκελνη πνπ εληάζζνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. φηαλ 

πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα πγεηνλνκηθήο θάιπςεο ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3918/2011, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Απφ ηε ξχζκηζε 

απηή εμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ησλ νπνίσλ ηα δεηήκαηα πγεηνλνκηθήο θάιπςεο 

ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα θαζψο θαη ηα δεηήκαηα 

πγεηνλνκηθήο θάιπςεο πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Δληαίν Καλνληζκφ Παξνρψλ Τγείαο 

ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  

Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο, ζηηο 

πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3918/2011, παξαπέκπνληαη δεηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ 

αθνξνχλ:  

Α. Αλαξξσηηθέο άδεηεο.  

Β. Πηζηνπνίεζε λφζνπ πνπ επηθέξεη αληθαλφηεηα πξνο εξγαζία.  

Γ. Υαξαθηεξηζκφ αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζία νθεηιφκελε ζε εξγαηηθφ αηχρεκα ή 

επαγγεικαηηθή αζζέλεηα γηα αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο.  

Γ. Κξίζε ηθαλφηεηαο πξνο εξγαζία γηα ηελ ππαγσγή ζηελ πξναηξεηηθή αζθάιηζε.  
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Οη Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ζπλεδξηάδνπλ κεηά απφ πξφζθιεζε ησλ νηθείσλ 

Πξνέδξσλ, φζεο θνξέο θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνλ Πξφεδξν, ζχκθσλα κε ηνλ φγθν 

εξγαζίαο, εληφο σξαξίνπ εξγαζίαο θαη είλαη κε ακεηβφκελεο. Οη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη κε πιήξε απαξηία. Όηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ κέινο ηεο επηηξνπήο ή ζπγγελνχο κέρξη 4νπ βαζκνχ ην κέινο απηφ δελ 

επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρεη θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ην αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ.  

Γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεξνχληαη πξαθηηθά, ηα νπνία θπξψλνληαη κε ππνγξαθή απφ φια 

ηα κέιε θαη ηνλ Γξακκαηέα.  

ηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γεπηεξνβαζκίσλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ππάγεηαη ε 

εμέηαζε ησλ πξνζθπγψλ θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ Πξσηνβαζκίσλ Τγεηνλνκηθψλ 

Δπηηξνπψλ. 

 

Οη Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα αζθνχλ επνπηεία ζηηο 

πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ηνπ ρψξνπ αξκνδηφηεηάο 

ηνπο, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία θαη ζην έξγν ηνπο. 

4.3. Διδικέρ Τγειονομικέρ Δπιηποπέρ 

 

 χκθσλα κε ην άξζξν 167 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο ζπληζηψληαη Δηδηθέο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο απνηεινχκελεο απφ ηξεηο (3) 

θαζεγεηέο ηαηξηθψλ ηκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο. Με ηελ ίδηα 

απφθαζε νξίδεηαη ε ζπγθξφηεζε ησλ εηδηθψλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ θαηά 

εηδηθφηεηα ζε ζρέζε πξνο ηα είδε ησλ δπζίαησλ λνζεκάησλ, ε ρσξηθή αξκνδηφηεηα 

ηνπο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο θαη ε ακνηβή ησλ κειψλ ηνπο θαη ηνπ 

γξακκαηέα. Δπίζεο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, ηνλ Ιαλνπάξην θάζε δεχηεξνπ 

έηνπο, νξίδνληαη ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ απηψλ, κεηά απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ 

ηαηξηθψλ ηκεκάησλ, θαζψο θαη ν γξακκαηέαο. 

 Οη Δηδηθέο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο γλσκαηεχνπλ: 

Α) γηα ηε ρνξήγεζε αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ζε ππαιιήινπο πνπ πάζρνπλ απφ δπζίαηα 

λνζήκαηα θαη  

Β) γηα ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ηελ ππεξεζία εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα εθηεινχλ ηα 
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θαζήθνληά ηνπο, ιφγσ ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο αληθαλφηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηα 

λνζήκαηα απηά. 

 Δπηπιένλ, θαη δεδνκέλνπ φηη νη ελ ιφγσ Δπηηξνπέο γλσκαηεχνπλ κφλν γηα 

δπζίαηα λνζήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα επηιεθζνχλ παξαδεθηψο νη ελ Δπηηξνπέο είηε 

πξνβαίλνπλ δηαθξηηά ζε ραξαθηεξηζκφ ηνπ λνζήκαηνο σο δπζίαηνπ είηε, εθφζνλ 

επηιεθζνχλ θαη εθδψζνπλ γλσκάηεπζε, ζεσξείηαη φηη έρνπλ ραξαθηεξίζεη ην λφζεκα 

σο δπζίαην, άιισο ζα έπξεπε λα παξαπέκςνπλ ηελ ππφζεζε ζε άιιε πγεηνλνκηθή 

επηηξνπή σο αλαξκφδηεο. 

  Οη γλσκαηεχζεηο ησλ επηηξνπψλ απηψλ ππφθεηληαη ζε πξνζθπγή ζηηο 

επηηξνπέο Πξνζθπγψλ ηνπ άξζξνπ 166 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ., ηφζν απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν ππάιιειν φζν θαη απφ ηε Γηνίθεζε, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζή ηνπο. 

4.4. Δπιηποπέρ Πποζθςγών 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 166 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο ζπληζηψληαη, ηνλ Ιαλνπάξην θάζε δεχηεξνπ έηνπο, ζηηο έδξεο ησλ ηαηξηθψλ 

ηκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ, Δπηηξνπέο πξνζθπγψλ πνπ απνηεινχληαη απφ ηξεηο (3) 

θαζεγεηέο ηαηξηθψλ ηκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο. Με ηελ ίδηα 

απφθαζε νξίδεηαη ε έδξα, ε αξκνδηφηεηα, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ε εηδηθφηεηα 

ησλ κειψλ ηνπο. χκθσλα κε ηε δηάηαμε, «Η ακνηβή ησλ κειψλ θαη ηνπ γξακκαηέα 

ησλ επηηξνπψλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ. Δπίζεο, ν νξηζκφο ησλ κειψλ θαη ηνπ γξακκαηέα ησλ επηηξνπψλ 

γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ζεηεία 

δχν (2) εηψλ». 

  Οη Δπηηξνπέο πξνζθπγψλ απνθαίλνληαη γηα ηηο πξνζθπγέο ζε φζεο 

πεξηπηψζεηο ξεηά πξνβιέπεη ν Κψδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ., ήηνη:  

 Δπί πξνζθπγψλ θαηά γλσκαηεχζεσλ ησλ Δηδηθψλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ, 

ηφζν απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ππάιιειν φζν θαη απφ ηε Γηνίθεζε 
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 Δπί πξνζθπγψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαηά γλσκνδνηήζεσλ αξκφδησλ 

πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ γηα απαιιαγή εθ ηεο ππεξεζίαο ιφγσ αζζέλεηαο 

 Δπί πξνζθπγψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαηά γλσκνδφηεζεο αξκφδηαο 

πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, κε ηελ νπνία ππάιιεινο θξίζεθε ηθαλφο γηα αλάιεςε 

ππεξεζίαο 
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5. Θεζμικό πλαίζιο τηθιοποίηζηρ ηηρ διαδικαζίαρ σοπήγηζηρ αναππυηικών 

αδειών  

 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ.4961/2022 (Α’ 146): 

  

«1. Γεκηνπξγείηαη εηδηθή ειεθηξνληθή ππεξεζία κε ηελ νλνκαζία 

«myanarrotikes.gov.gr», κε αληηθείκελν ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο 

αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ζε ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 54 έσο 56 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 

3528/2007, Α` 26) θαη 61 έσο 63 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (λ. 3584/2007, Α` 143). Η αλσηέξσ ππεξεζία ζρεδηάδεηαη 

θαη πινπνηείηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο (Γ.Γ.Π..Γ.Γ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκνζίνπ Σνκέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

θαη ηελ αλψλπκε εηαηξεία ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ «Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Α.Δ.» (Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ.). Τπεχζπλνη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή ππεξεζία νξίδνληαη ηα 

Τπνπξγεία Τγείαο, Δζσηεξηθψλ θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαηά ηνλ ιφγν 

αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

 2. Σα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηε ρνξήγεζε αλαξξσηηθψλ αδεηψλ κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο ηεο παξ. 1 αληινχληαη κέζσ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαη ηδίσο κε ην Μεηξψν 

Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ην 

χζηεκα Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο ηεο Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ., κέζσ ηνπ Κέληξνπ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Γ.Γ.Π..Γ.Γ., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 47 ηνπ λ. 4623/2019  

(Α` 134) θαη 84 ηνπ λ. 4727/2020 (Α` 184). 

 

 3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, Τγείαο θαη 

Δζσηεξηθψλ θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο 

ππεξεζίαο ηεο παξ. 1, ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αλαξξσηηθψλ αδεηψλ κέζσ ηεο 

javascript:open_links('821990,412815')
javascript:open_links('821990,423610')
javascript:open_links('821990,752257')
javascript:open_fek_links('%CE%91','134','2019')
javascript:open_links('821990,777618')
javascript:open_fek_links('%CE%91','184','2020')
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ππεξεζίαο απηήο, νη αλαγθαίεο δηαιεηηνπξγηθφηεηεο κε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα αζθαιείαο θαη θάζε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο». 

 Με ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 3, ε νπνία αλακέλεηαη λα 

εθδνζεί ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ζα πεξηγξαθνχλ νη επηκέξνπο εθαξκνγέο ηεο 

ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο myanarrotikes.gov.gr θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ηνπο 

θαη ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ηα δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο, ελψ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη 

κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο 

ππεξεζίαο θαη ηνπ ηξφπνπ έληαμεο ησλ θνξέσλ ζε απηήλ. 

 ηελ θαησηέξσ εηθφλα απεηθνλίδνληαη νη επηκέξνπο εθαξκνγέο ηεο 

ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο myanarrotikes.gov.gr κε έκθαζε ζηελ εθαξκνγή πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηνπ Μεηξψνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

(Απνγξαθή), ε νπνία απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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Δικόνα 10: Δθαπμογέρ ηηρ ηλεκηπονικήρ ςπηπεζίαρ myanarrotikes.gov.gr 

6. Παποςζίαζη ηος πεπιβάλλονηορ ηος Μηηπώος Ανθπώπινος   Γςναμικού 

Δλληνικού Γημοζίος και ηηρ εθαπμογήρ «Γιασείπιζη αναππυηικών αδειών» για 

ηιρ Γ/νζειρ Πποζυπικού ηυν θοπέυν ηος Γημοζίος και  για ηον ςπάλληλο- 

αζθενή 

ύνδεζη ζηο Μηηπώο Ανθπυπίνος Γςναμικού Δλληνικού Γημοζίος 

Η ζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Μεηξψνπ Αλζξσπίλνπ 

Γπλακηθνχ (Απνγξαθή) πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ ηζηφηνπνπ 

www.apografi.gov.gr . ην δεμηφ κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο βξίζθεηαη ην εηθνλίδην 

Μεηξψν Δίζνδνο ζηελ Τπεξεζία θαη επηιέγνληάο ην νδεγνχκαζηε ζηελ αξρηθή 

ζειίδα απζεληηθνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 
Δικόνα 11 Δπηινγή εηζόδνπ ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα 

 

ηελ επφκελε νζφλε θαιείηαη ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν απζεληηθνπνίεζεο ηνπ 

θαη κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ ηνπ ηξφπνπ εηζφδνπ κε ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία 

πξφζβαζεο ζην taxisnet (ησξηλφο ηξφπνο απζεληηθνπνίεζεο) ή κε ρξεζηκνπνίεζε 

θσδηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (κειινληηθή πινπνίεζε ζην ζχζηεκα). 

Επιλέγουμε Μητρώο 

Είςοδοσ ςτην 
υπηρεςία 

http://www.apografi.gov.gr/
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Δικόνα 12 Δπηινγή ηξόπνπ απζεληηθνπνίεζεο ρξήζηε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα 

 

ύνδεζη με ζηοισεία ππόζβαζηρ taxisnet 

Δθφζνλ επηιεγεί σο ηξφπνο απζεληηθνπνίεζεο ρξήζηε ε ρξήζε θσδηθψλ taxisnet, ην 

ζχζηεκα ζηε ζπλέρεηα καο δεηάεη λα ζπκπιεξψζνπκε ην πξνζσπηθφ καο username 

θαη password. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ρξεζηκνπνηνχκε πάληα ηνπο 

πξνζσπηθνχο καο θσδηθνχο θαη φρη πηζαλνχο θσδηθνχο ηνπ θνξέα καο ελψ ζα πξέπεη 

λα απνθεχγεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θσδηθψλ άιισλ ρξεζηψλ πνπ καο έρνπλ 

γλσζηνπνηεζεί γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 
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Δηθφλα 13 Απζεληηθνπνίεζε ρξήζηε κε θσδηθνύο taxisnet 1  

 

ηε ζπλέρεηα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο απνγξαθήο καο ελεκεξψλεη φηη ζα 

πξνζπειάζεη βαζηθά καο ζηνηρεία πνπ δηαηεξνχληαη ζην θνξνινγηθφ κεηξψν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Α.Α.Γ.Δ γηα ιφγνπο ηαπηνπνίεζεο ηνπ 

ρξήζηε, θαη επηιέγνληαο πλέρεηα θαη Απνζηνιή δίλνπκε ηελ έγθξηζή καο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε απηή.  
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Δικόνα 14 Έγθξηζε ηαπηνπνίεζεο ρξήζηε κέζσ taxisnet 

 

ύνδεζη με κυδικούρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ (μελλονηική ςλοποίηζη) 

ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα δίλεηαη ελαιιαθηηθά απφ ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ε δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε κε ηε ρξήζε θσδηθψλ δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Οη θσδηθνί δεκφζηαο δηνίθεζεο εθδίδνληαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο www.gov.gr θαη απνηεινχλ έλαλ λέν κεραληζκφ 

πξφζβαζεο ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ γηα ηελ άζθεζε ησλ 

ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ. 

http://www.gov.gr/
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Δικόνα 15 Έθδνζε θσδηθώλ δεκόζηαο δηνίθεζεο κέζσ www.gov.gr 
 

 

Απόδοζη πόλυν ζηο ζύζηημα 

Η απφδνζε ησλ ξφισλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο απνγξαθήο πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ηνλ Πηζηνπνηεκέλν Γηεπζπληή Πξνζσπηθνχ ηνπ θνξέα. Με ηε ζχλδεζή ηνπ ζην 

ζχζηεκα ν Πηζηνπνηεκέλνο Γηεπζπληήο Πξνζσπηθνχ θαη επηιέγνληαο Γηαρείξηζε 

Πξνζσπηθνχ, κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ ππάιιειν πνπ ζέιεη λα ηνπ απνδψζεη 

δηαρεηξηζηηθφ ξφιν αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε αλαξξσηηθψλ αδεηψλ (Τπάιιεινο 

Αλαξξσηηθψλ Αδεηψλ, Γηαρεηξηζηήο Αλαξξσηηθψλ Αδεηψλ) επηιέγνληαο ην θνπκπί 

Ρφινη νξηδφληηα δεμηά απφ ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππαιιήινπ.  
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Δικόνα 16 Δπηινγή ξόινπ Γηεπζπληή Πξνζσπηθνύ 

 

 

 
Δικόνα 17 Δπηινγή Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ γηα απόδνζε ξόισλ 

 

 

 
Δικόνα 18 Δπηινγή Ρόινη 
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Δικόνα 19 Απόδνζε ξόινπ Γηαρεηξηζηή θαη Τπαιιήινπ Αλαξξσηηθώλ Αδεηώλ 

 

 
Δικόνα 20 Πξνζζήθε ξόινπ 
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ύνδεζη και επιλογή πόλος 

Πεπιβάλλον Γιασειπιζηή Αναππυηικών Γιεύθςνζηρ Πποζυπικού 

Μεηά ηελ απφδνζε ηνπ ξφινπ Γηαρεηξηζηήο Αλαξξσηηθψλ Αδεηψλ Γηεχζπλζεο 

Πξνζσπηθνχ απφ ηνλ Πηζηνπνηεκέλν Γηεπζπληή Πξνζσπηθνχ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

ζπλδεζεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο απνγξαθήο επηιέγνληαο ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ξφιν, κε ηε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ πξφζβαζεο. Σν εηθνλίδην 

Γηαρείξηζε Αλαξξσηηθψλ Αδεηψλ είλαη ην βαζηθφ εηθνλίδην, απφ ην νπνίν κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί φιεο ηηο ππάξρνπζεο ππνζέζεηο αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

θνξέα πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαζψο επίζεο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη λέεο ππνζέζεηο. Η δεκηνπξγία ππφζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο 

(Γεκηνπξγία Τ.Α.Α) θαζψο θαη ε πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ κηαο ππφζεζεο 

αλαξξσηηθήο άδεηαο ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. 

 
Δικόνα 21 Δπηινγή ζύλδεζεο κε ξόιν Γηαρεηξηζηήο Αλαξξσηηθώλ Αδεηώλ 
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Δικόνα 22 Δηθνλίδην Γηαρείξηζε Αλαξξσηηθώλ Αδεηώλ  

 

 

 

 

 
Δικόνα 23 Τπνζέζεηο Αλαξξσηηθώλ Αδεηώλ 

 

 

ηελ βαζηθή νζφλε ηνπ εηθνληδίνπ Γηαρείξηζε Αλαξξσηηθψλ Αδεηψλ εκθαλίδεηαη ν 

πίλαθαο φισλ ησλ ππνζέζεσλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κέζσ ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο απνγξαθήο θαη αθνξνχλ ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Γηεχζπλζεο Πξνζσπηθνχ. ηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο εκθαλίδνληαη κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα αλαδήηεζεο ηα νπνία 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ε ΓΠ γηα λα εληνπίζεη ή λα νκαδνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο 

ππνζέζεηο αλαξξσηηθψλ αδεηψλ θαη λα πξνβάιιεη ηα ζηνηρεία ηνπο. Σα θξηηήξηα απηά 

είλαη ηα εμήο: 

Κυδικόρ Τποβολήρ: Δίλαη έλαο κνλαδηθφο θσδηθφο πνπ ρνξεγείηαη απηφκαηα απφ ην 

Κουμπί δημιουργίασ νέασ υπόθεςησ 
αναρρωτικήσ άδειασ 

Κριτήρια αναζήτηςησ 
καταχωρημένων υποθέςεων 

Πίνακασ καταχωρημένων 
υποθέςεων για διαχείριςη  



58 

 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο απνγξαθήο θάζε θνξά πνπ θαηαρσξείηαη κηα ππφζεζε 

αλαξξσηηθήο άδεηαο ζε απηφ. 

Κυδικόρ Ηαηπικήρ Γνυμάηεςζηρ: Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θξηηήξην 

αλαδήηεζεο ν κνλαδηθφο θσδηθφο ηεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο πνπ εθδίδεηαη απφ ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο. 

ΑΦΜ ςπαλλήλος/ Δπώνςμο ςπαλλήλος: Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

θξηηήξηα αλαδήηεζεο ην ΑΦΜ ή θαη ην επψλπκν ηνπ ππαιιήινπ. 

Αιηούμενερ ημέπερ άδειαρ από -  έυρ: Μπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ 

ησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηηνχκελσλ εκεξψλ άδεηαο. 

Ζμεπομηνία έναπξηρ από – έυρ: Μπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ 

αλαξξσηηθψλ αδεηψλ αλάινγα κε ηελ εκεξνινγηαθή εκεξνκελία έλαξμεο ηνπο.  

Ζμεπομηνία πανηεβού από – έυρ: Μπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ 

αλαξξσηηθψλ αδεηψλ αλάινγα κε ηελ εκεξνινγηαθή εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί 

ξαληεβνχ εμέηαζεο ηνπ ππαιιήινπ ζε πγεηνλνκηθή επηηξνπή. 

Σύπορ: Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ησλ ππνζέζεσλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ 

βάζεη ηνπ ηχπνπ ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο (αλαιπηηθή ηνπο παξνπζίαζε γίλεηαη ζηηο 

επφκελεο ελφηεηεο) 

Καηάζηαζη: Σν πεδίν θαηάζηαζε ησλ θαηαρσξεκέλσλ ππνζέζεσλ αλαξξσηηθψλ 

αδεηψλ, δέρεηαη δηάθνξεο ηηκέο αλάινγα κε ηα βήκαηα εμέιημεο ηεο ππφζεζεο ηεο 

αλαξξσηηθήο άδεηαο εληφο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο θξηηήξην αλαδήηεζεο ησλ ππνζέζεσλ.  

• Τποβληθείζα ππφζεζε πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην ζχζηεκα  απφ ηνλ 

ππάιιειν ή ηελ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ θαη ρξήδεη ελέξγεηαο  

• Αναμονή πποώθηζηρ Α.Τ.Δ  ππφζεζε πνπ  ρξήδεη πξνψζεζεο ζε 

Πξσηνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή. 

• Αναμονή γνυμάηεςζηρ Α Τ.Δ ππφζεζε πνπ έρεη πξνσζεζεί θαη πεξηκέλνπκε 

ηελ απφθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

• Αναμονή Απόθαζηρ/Ένζηαζηρ έρεη θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε ηεο  

Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε απφθαζεο 

ή έλζηαζεο απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ.  

• Αναμονή πποώθηζηρ Β.Τ.Δ ππφζεζε πνπ έρεη πξνσζεζεί  ζηελ 

Γεπηεξνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή θαηφπηλ ελζηάζεσο  
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• Αναμονή γνυμάηεςζηρ Β.Τ.Δ ππφζεζε πνπ έρεη πξνσζεζεί θαη αλακέλεηαη ε  

απφθαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

• Ολοκληπυμένη- Δνζηάζιμη ππφζεζε πνπ έρεη απφθαζε απφ ηελ Α.Τ.Δ θαη 

ε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ (ΓΠ) έρεη απνδερζεί ηελ απφθαζε θαη είλαη 

ελζηάζηκε απφ ηνλ ππάιιειν 

• Ολοκληπυμένη ππφζεζε πνπ έρεη βγεη ηειηθή απφθαζε απφ ηε ΓΠ 

• Αποππιθθείζα ππφζεζε πνπ έρεη απνξξίςεη ε ΓΠ  

• Ακςπυμένη ππφζεζε απφ δηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ 

 

Η ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πίλαθα φισλ ησλ ππνζέζεσλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο απνγξαθήο, θαη ηα θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο ηνπ φπσο παξνπζηάζηεθαλ, είλαη φκνηα ηφζν γηα ην ξφιν ηνπ Γηαρεηξηζηή 

Αλαξξσηηθψλ Αδεηψλ φζν θαη ηνπ Τπαιιήινπ Αλαξξσηηθψλ Αδεηψλ Γηεχζπλζεο 

Πξνζσπηθνχ. 

Πεπιβάλλον Τπαλλήλος Αναππυηικών αδειών Γιεύθςνζηρ Πποζυπικού  

Ο ππάιιεινο, ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ν ξφινο ηνπ Τπαιιήινπ Αλαξξσηηθψλ 

Αδεηψλ ζπλδέεηαη αληίζηνηρα ζην ζχζηεκα επηιέγνληαο ηνλ ξφιν απηφλ πνπ ηνπ έρεη 

απνδνζεί θαη ζηε ζπλέρεηα έρεη πξφζβαζε ζηηο ίδηεο ιεηηνπξγηθφηεηεο (Γηαρείξηζε 

Τπνζέζεσλ Αλαξξσηηθψλ Αδεηψλ/Πίλαθαο Τπνζέζεσλ/Γεκηνπξγία Τ.Α.Α. θιπ.). Ζ 

οςζιώδηρ διαθοπά μεηαξύ ηυν δςο πόλυν έγκειηαι ζηο όηι ο Τπάλληλορ 

Αναππυηικών Αδειών δεν έσει ππόζβαζη ζηη λειηοςπγικόηηηα ηηρ Έγκπιζηρ ηηρ 

ςπόθεζηρ αναππυηικήρ άδειαρ, όπυρ θα παποςζιαζηεί ζηην επόμενη ενόηηηα. 

 

 
Δικόνα 24 Δπηινγή ζύλδεζεο κε ην ξόιν Τπάιιεινο Αλαξξσηηθώλ Αδεηώλ 

 

Πεπιβάλλον Τπαλλήλος  

ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο απνγξαθήο έρνπλ πξφζβαζε φινη νη ππάιιεινη ησλ 

δεκφζησλ θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ γηα ην 

Μεηξψν Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, αλεμάξηεηα εάλ ηνπο έρεη 
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απνδνζεί απφ ηελ ππεξεζία ηνπο θάπνηνο άιινο δηαρεηξηζηηθφο ξφινο ζην ζχζηεκα. Η 

είζνδνο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γίλεηαη γηα θάζε ππάιιειν δεκνζίνπ θνξέα πνπ 

είλαη απνγεγξακκέλνο ζην ζχζηεκα απφ ηελ ππεξεζία ηνπ, επηιέγνληαο ην ξφιν 

Τπάιιεινο.  

 

 
Δικόνα 25 Δπηινγή ζύλδεζεο κε ην ξόιν Τπάιιεινο 
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7. Αναλςηική διαδικαζία ςποβολήρ  και παπακολούθηζηρ αιηήζευν  

αναππυηικών άδειών. 

Γημιοςπγία ςπόθεζηρ αναππυηικήρ άδειαρ. 

 

Η δεκηνπξγία κηαο ππφζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο ζην Μεηξψν Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γίλεηαη κηα δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο ηξφπνο αθνξά 

ηε δεκηνπξγία ηεο ππφζεζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ ππάιιειν (Αζζελή) θαη ε δεχηεξε 

πεξίπησζε ηελ δεκηνπξγία ππφζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο απφ ηνλ ππάιιειν ηεο 

Γηεχζπλζεο Πξνζσπηθνχ (ΓΠ). Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη δηεμνδηθά θαη νη δχν 

ηξφπνη. 

 

Από ηον ςπάλληλο αζθενή 

Γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα ππφζεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο ν ππάιιεινο ζα πξέπεη λα 

ζπλδεζεί κε ηνλ ξφιν Τπάλληλορ θαη λα επηιέμεη ηελ εθαξκνγή Αλαξξσηηθέο άδεηεο. 

 

 

Δικόνα 26 Δπηινγή εθαξκνγήο Αλαξξσηηθέο Άδεηεο 

 

ηελ επφκελε νζφλε επηιέγνπκε ην θνπκπί Γημιοςπγία Τ.Α.Α. 
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Δικόνα 27 Δπηινγή Γεκηνπξγίαο Τπόζεζεο Αλαξξσηηθήο Άδεηαο (Τ.Α.Α) 

 

 

Καηά ηελ δεκηνπξγία ηεο ππφζεζεο εκθαλίδνληαη δηαδνρηθά νη παξαθάησ νζφλεο. 

ηελ πξψηε νζφλε ςμπλήπυζη ζηοισείυν Τπόθεζηρ Αναππυηικήρ άδειαρ 

ζπκπιεξψλνπκε ηα πεδία : 

 Ηκεξνκελία ππνβνιήο 

 Σχπνο αλαξξσηηθήο άδεηαο. 

Σν πεδίν ΑΦΜ είλαη πξνζπκπιεξσκέλν. 

 

 

Δικόνα 28 πκπιήξσζε ζηνηρείσλ ππόζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο 
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Γηα πεξηπηψζεηο ππνζέζεσλ αλαξξσηηθήο άδεηαο κε ππεχζπλε δήισζε αθνινπζεί ε 

νζφλε ςμπλήπυζη Δπιπλέον ηοισείυν Τπόθεζηρ Αναππυηικήρ άδειαρ ζηελ 

νπνία δεηείηαη  ε ζπκπιήξσζε ηεο εκεξνκελίαο ηζρχνο ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο 

θαζψο θαη ε αηηηνινγία. Σέινο επηιέγνπκε ην θνπκπί Τποβολή. 

 

 

Δικόνα 29 πκπιήξσζε επηπιένλ ζηνηρείσλ ππόζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο 

 

Γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο αλαξξσηηθψλ αδεηψλ, κεηά ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ 

άδεηαο δεηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηεο νζφλεο (5). 

 ΑΜΚΑ 

 Κσδηθφο Ιαηξηθήο Γλσκάηεπζεο 

 Email Τπαιιήινπ/Αζζελή 

 Κηλεηφ ηειέθσλν Τπαιιήινπ/Αζζελή 

Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο είλαη πξνζπκπιεξσκέλα εάλ έρεη θάπνηνο ελεξγνπνηήζεη 

ηελ άπιε ζπληαγνγξάθεζε, αιιηψο ηα δεδνκέλα αληινχληαη απφ ηελ Απνγξαθή. ε 

θάζε πεξίπησζε είλαη επεμεξγάζηκα θαη κπνξνχλ λα επηθαηξνπνηεζνχλ απφ ηνλ 

ρξήζηε. Σέινο επηιέγνπκε ην θνπκπί Αποθήκεςζη. 
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Δικόνα 30 πκπιήξσζε επηπιένλ ζηνηρείσλ αλαξξσηηθήο άδεηαο κε ρξήζε ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο 

 

Γηα ηηο αλαξξσηηθέο άδεηεο (ππεχζπλε δήισζε θαη Βξαρπρξφληα κε γλσκάηεπζε) ε 

εθαξκνγή ειέγρεη εάλ έρεη εγθξηζεί επηπιένλ αξηζκφο αδεηψλ απφ απηέο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα θαη δηθαηνχηαη ν ππάιιεινο  θαη/ή 

πξνβάιιεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο ή εκθαλίδεηαη κήλπκα ππέξβαζεο ηνπ 

νξίνπ ησλ δηθαηνχκελσλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ . 

 



65 

 

 

Δικόνα 31 Βαζηθά ζηνηρεία ππόζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο 

 

 

 

Δικόνα 32 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο αλαθνξηθά κε ηηο ήδε ρξεζηκνπνηνύκελεο αλαξξσηηθέο άδεηεο 
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Από ηην Γιεύθςνζη Πποζυπικού 

Γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα ππφζεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο ν ππάιιεινο ηεο Γηεχζπλζεο 

Πξνζσπηθνχ  ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηνλ ξφιν Γιασειπιζηήρ Αναππυηικών 

Αδειών Γιεύθςνζηρ Πποζυπικού ή Τπάλληλορ Αναππυηικών Αδειών 

Γιεύθςνζηρ Πποζυπικού  θαη λα επηιέμεη ηελ εθαξκνγή Γιασείπιζη Τποθέζευν 

Αναππυηικών Αδειών. 

 

 

Δικόνα 33 ύλδεζε κε επηινγή ξόινπ Τπάιιεινο Αλαξξσηηθώλ Αδεηώλ ή Γηαρεηξηζηήο Αλαξξσηηθώλ 

Αδεηώλ 

 

 

 

Δικόνα 34 Δπηινγή εθαξκνγήο Γηαρείξηζε Τπνζέζεσλ Αλαξξσηηθώλ Αδεηώλ 

 

ηελ επφκελε νζφλε επηιέγνπκε ην θνπκπί Γημιοςπγία Τ.Α.Α  
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Δικόνα 35 Δπηινγή θαξηέιαο Γεκηνπξγία Τ.Α.Α 

 

Καηά ηελ δεκηνπξγία ηεο ππφζεζεο εκθαλίδνληαη δηαδνρηθά νη αθφινπζεο νζφλεο: 

ηελ πξψηε νζφλε ςμπλήπυζη ζηοισείυν Τπόθεζηρ Αναππυηικήρ άδειαρ 

ζπκπιεξψλνπκε ηα πεδία : 

 Σελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ ππαιιήινπ ζην 

πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο. 

 Σν ΑΦΜ ηνπ Τπαιιήινπ/Αζζελή 

 Σνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο ηνπ ππαιιήινπ ζην 

πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο καο  

 Σνλ ηχπν ηεο  αλαξξσηηθήο άδεηαο. 
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Δικόνα 36 πκπιήξσζε ζηνηρείσλ ππόζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο 

 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππνζέζεσλ αλαξξσηηθήο άδεηαο κε ππεχζπλε δήισζε αθνινπζεί 

ε νζφλε ςμπλήπυζη Δπιπλέον ηοισείυν Τπόθεζηρ Αναππυηικήρ άδειαρ ζηελ 

νπνία δεηείηαη  ε ζπκπιήξσζε ηεο εκεξνκελίαο ηζρχνο ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο 

θαζψο θαη ε αηηηνινγία. Σέινο επηιεγνχκε ην θνπκπί Τποβολή. 

 

 

Δικόνα 37 πκπιήξσζε επηπιένλ ζηνηρείσλ ππόζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο κε ππεύζπλε δήισζε 

 

 

Γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο αλαξξσηηθψλ αδεηψλ, κεηά ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ 

άδεηαο, δεηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηεο επφκελεο νζφλεο, ζηελ νπνία 

ζπκπιεξψλνληαη ηα πεδία: 

 ΑΜΚΑ 
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 Κσδηθφο Ιαηξηθήο Γλσκάηεπζεο 

 Email Τπαιιήινπ/Αζζελή 

 Κηλεηφ ηειέθσλν Τπαιιήινπ/Αζζελή 

 

Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο είλαη πξνζπκπιεξσκέλα εάλ ν ππάιιεινο έρεη  

ελεξγνπνηήζεη ηελ άπιε ζπληαγνγξάθεζε, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα δεδνκέλα 

αληινχληαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Απνγξαθήο. ε θάζε πεξίπησζε είλαη 

επεμεξγάζηκα θαη κπνξνχλ λα επηθαηξνπνηεζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε. Σέινο επηιέγεηαη ην 

θνπκπί Αποθήκεςζη. 

 

Δικόνα 38 πκπιήξσζε επηπιένλ ζηνηρείσλ ππόζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο γηα πεξηπηώζεηο εθηόο 

ππεύζπλεο δήισζεο 

 

Γηα ηηο αλαξξσηηθέο άδεηεο (ππεχζπλε δήισζε θαη Βξαρπρξφληα κε γλσκάηεπζε) ε 

εθαξκνγή ειέγρεη εάλ έρεη εγθξηζεί επηπιένλ αξηζκφο αδεηψλ απφ απηέο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο θαη δηθαηνχηαη ν ππάιιεινο θαη ή πξνβάιιεη ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο ή βγαίλεη κήλπκα ππέξβαζεο νξίνπ αλαξξσηηθψλ 

αδεηψλ. 
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Δικόνα 39 Βαζηθά ζηνηρεία ππόζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο 

 

 

Δικόνα 40 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο αλαθνξηθά κε ηηο ήδε ρξεζηκνπνηνύκελεο εκέξεο άδεηαο 
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Ανάλητη ςπόθεζηρ και διαβίβαζη ςπόθεζηρ. 

Γιαβίβαζη Τπόθεζηρ αναππυηικήρ άδειαρ. 

 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ππνβνιήο ηεο ππφζεζεο αλαξξσηηθήο 

άδεηαο ν ππάιιεινο/αζζελήο δελ ππεξεηεί ζην θνξέα καο ή ηηο απνθάζεηο 

αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ηηο εθδίδεη ε θεληξηθή ππεξεζία, κπνξνχκε λα δηαβηβάζνπκε 

ηελ ππφζεζε απηή ζε άιιε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ (ΓΠ). 

Αξρηθά πξνβάιινπκε ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα πνπ ηεξνχληαη 

νη ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην θνξέα καο. 

 

 

Δικόνα 41 Κεληξηθόο πίλαθαο ππνζέζεσλ ζηελ εθαξκνγή  Γηαρείξηζε Αλαξξσηηθώλ Αδεηώλ 

 

ηελ επφκελε νζφλε φπνπ απνηππψλνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ππφζεζεο, επηιέγνπκε ην θνπκπί Γιαβίβαζη ζε άλλη ΓΠ. 
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Δικόνα 42 Γηαβίβαζε ππόζεζεο ζε άιιε Γηεύζπλζε Πξνζσπηθνύ (ΓΠ) 

 

ηελ νζφλε Γιαβίβαζη Τ.Α.Α  πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα, παηάκε Δπιλογή από 

λίζηα γηα λα αλαδεηήζνπκε ηνλ θνξέα θαη ηελ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ πνπ ζέινπκε 

λα δηαβηβάζνπκε ηελ ππφζεζε. 
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Δικόνα 43 πκπιήξσζε ζηνηρείσλ δηαβίβαζεο ππόζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο ζε άιιε ΓΠ 

 

ην αλαδπφκελν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη θαη ζην πεδίν νλνκαζία, 

πιεθηξνινγνχκε κηα ιέμε θιεηδί ηνπ θνξέα πνπ ζέινπκε λα δηαβηβάζνπκε ηελ 

ππφζεζε ψζηε λα κπνξέζνπκε λα πεξηνξίζνπκε ηε ιίζηα ησλ θνξέσλ πνπ είλαη πξνο 

επηινγή. Αθνχ εληνπίζνπκε ησλ θνξέα ζηε ιίζηα, επηιέγνπκε κε ην πνληίθη ηνπ 

ππνινγηζηή καο ηνλ θνξέα ψζηε ε επηινγή καο λα πεξάζεη ζηελ θαξηέια Γιαβίβαζη 

Τ.Α.Α. 
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Δικόνα 44 Δπηινγή θνξέα πξνο δηαβίβαζε ηεο Τ.Α.Α 

 

Αθνχ έρεη ζπκπιεξσζεί ν Φοπέαρ θαη έρνπκε επηιέμεη θαη ηελ ΓΠ απφ ην πεδίν 

Γιεύθςνζη Πποζυπικού Γιασείπιζηρ ζπκπιεξψλνπκε ζηα επφκελα πεδία ηελ 

πιεξνθνξία πνπ ζέινπκε λα δηαβηβάζνπκε ζπλνδεπηηθά κε ηελ ππφζεζε ηεο 

αλαξξσηηθήο άδεηαο, φπσο:  

 Σν πιήζνο ησλ έσο ηψξα εγθεθξηκέλσλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ηνπ ππαιιήινπ 

γηα ην έηνο, ζην νπνίν αθνξά ε αηηνχκελε αλαξξσηηθή άδεηα . 

 Σν πιήζνο ησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ πνπ έρεη ιάβεη ν ππάιιεινο ηα ηειεπηαία 

5 έηε. 

 Καζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ζέινπκε λα δηαβηβάζνπκε ζηελ ελ 

ιφγσ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ Γηαρείξηζεο. 

Καη ηέινο επηιέγνπκε ην θνπκπί Ολοκλήπυζη Γιαβίβαζηρ. 
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Δικόνα 45 πκπιήξσζε ππόινηπσλ ζηνηρείσλ δηαβίβαζεο ππόζεζεο ζε άιιε ΓΠ 

 

Καηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαβίβαζεο, ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

ππφζεζεο θαίλεηαη θαη ε ηζηνξηθφηεηα ησλ δηαβηβάζεσλ ηεο ππφζεζεο  

 

 

Δικόνα 46 Δκθάληζε ηζηνξηθνύ δηαβίβαζεο ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ππόζεζεο 
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Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη κπνξνχκε σο θνξέαο ζηνλ νπνίν καο δηαβηβάζηεθε ε 

ππφζεζε, λα επηζηξέςνπκε πίζσ ηελ ππφζεζε ζηνλ θνξέα πνπ καο ηελ δηαβίβαζε 

(π.ρ. ιφγσ κε αξκνδηφηεηαο) θαζψο θαη λα δηαβηβάζνπκε ηελ ππφζεζε εθ λένπ ζε 

ηξίην θνξέα, αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο. 

Ανάλητη απμοδιόηηηαρ αναππυηικήρ άδειαρ 

 

Γηα λα αλαιάβνπκε κηα ππφζεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο γηα ηελ νπνία έρνπκε ηελ 

αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο, επηιέγνπκε ην θνπκπί Πποβολή απφ ηνλ θεληξηθφ 

πίλαθα φπνπ ηεξνχληαη νη ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην θνξέα καο. 

 

Δικόνα 47 Κεληξηθόο πίλαθαο δηαρείξηζεο αλαξξσηηθώλ αδεηώλ 

 

Καη ζηε ζπλέρεηα, ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο, επηιέγνπκε Ανάλητη 

Απμοδιόηηηαρ. 
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Δικόνα 48 Δπηινγή Αλάιεςε Αξκνδηόηεηαο (ΓΠ) 

 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιεςεο ηεο ππφζεζεο ην ζχζηεκα κάο δεηάεη λα 

επηβεβαηψζνπκε ηνλ ηχπν ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο θαη αθνχ επηιέμνπκε ηνλ ηχπν ηεο  

θαηάιιειεο άδεηαο, επηιέγνπκε Δπιβεβαίυζη. 
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Δικόνα 49 Δπηινγή ηύπνπ αλαξξσηηθήο άδεηαο 

 

 

Δικόνα 50 Δπηβεβαίσζε ηύπνπ αλαξξσηηθήο άδεηαο 

 

Σέινο, ην ζχζηεκα κάο ελεκεξψλεη γηα ηελ επηηπρή αλάιεςε ηεο αξκνδηφηεηαο  θαη 

κάο νδεγεί ζηε δηαρείξηζε πιένλ ηεο ππφζεζεο . 

 

 

Δικόνα 51 Δπηηπρήο αλάιεςε αξκνδηόηεηαο 
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Δικόνα 52 Δπηζηξνθή ζηελ νζόλε ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο 

 

 

Γιασείπιζη ςπόθεζηρ αναππυηικήρ άδειαρ με Τπεύθςνη Γήλυζη 

 

Απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα πνπ ηεξνχληαη νη ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ 

θνξέα, επηιέγνπκε κηα ππφζεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο, π.ρ  κε ππεχζπλε δήισζε, θαη 

επηιέγνπκε Πποβολή. 
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Δικόνα 53 Κεληξηθόο πίλαθαο δηαρείξηζεο αλαξξσηηθώλ αδεηώλ 

 

ηα βαζηθά ζηνηρεία δηαρείξηζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο, 

εκθαλίδνληαη νη επηινγέο ηεο έγθξηζεο, απφξξηςεο θαη αθχξσζεο ηεο ππφζεζεο. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δηεμνδηθά νη ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο. 

 

 

Δικόνα 54 Βαζηθέο επηινγέο δηαρείξηζεο ππόζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο κε ππεύζπλε δήισζε 
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Έγκπιζη ςπόθεζηρ 

 

Γηα λα εγθξίλνπκε ηελ ππφζεζε επηιέγνπκε ην θνπκπί Έγκπιζη. 

 

 

Δικόνα 55 Δπηινγή Έγθξηζεο 

 

ηελ επφκελε θαξηέια  ζπκπιεξψλνπκε ηελ αηηηνινγία ηεο έγθξηζεο ηεο ππφζεζεο. 

 

Δικόνα 56 πκπιήξσζε αηηηνινγίαο έγθξηζεο 
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Καη ζηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε Αποθήκεςζη. 

 

 

Δικόνα 57 Απνζήθεπζε έγθξηζεο 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αηηηνινγία ηεο απφθαζεο, φπσο απνηππψλεηαη ζηηο εηθφλεο ηνπ 

παξφληνο πιηθνχ, έρεη ζπκπιεξσζεί ελδεηθηηθά θαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ιφγνπο 

παξνπζίαζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εθαξκνγήο.  ε θάζε πεξίπησζε ην ελ ιφγσ πεδίν 

ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν κε πιεξφηεηα θαη βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο θάζε αξκφδηα ΓΠ, ηα νπνία αηηηνινγνχλ ηελ 

λνκηκφηεηα έγθξηζεο ηεο αηηνχκελεο άδεηαο.  

 

 

Σν ζχζηεκα καο ελεκεξψλεη φηη ε απφθαζε εθδφζεθε. 

 

 

Δικόνα 58 Έθδνζε απόθαζεο 

 

Πιένλ ε απφθαζε έρεη απνζεθεπηεί ζην ζχζηεκα θαη έρεη ελεξγνπνηεζεί ε θαξηέια 

Απόθαζη. Δπηιέγνληαο ηελ ελ ιφγσ θαξηέια κπνξνχκε λα πξνβάινπκε ηα ζηνηρεία 

ηεο ππφζεζεο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη ζην ζεκείν απηφ φηη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ππνρξέσζε έθδνζεο 
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απφθαζεο ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο εθηφο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο 

ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο αλαθεξφκελα ζην Κεθάιαην 3.1. 

 

Δικόνα 59 Δπηινγή θαξηέιαο Απόθαζε 
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Δικόνα 60 Δκθάληζε ζηνηρείσλ απόθαζεο 

 

Απόππιτη ςπόθεζηρ 

 

Γηα λα απνξξίςνπκε κηα ππφζεζε επηιέγνπκε ην θνπκπί Απόππιτη. 
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Δικόνα 61 Δπηινγή Απόξξηςεο 

 

ηελ νζφλε Έκδοζηρ Απόθαζηρ – Απόππιτη εηζάγνπκε ηελ αηηηνινγία απφξξηςεο 

ηεο ππφζεζεο. 

 

 

 

Δικόνα 62 πκπιήξσζε αηηηνινγίαο απόξξηςεο 
 

Αθνχ ζπκπιεξψζνπκε ηελ αηηηνινγία απφξξηςεο επηιέγνπκε Αποθήκεςζη. Σν 
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ζχζηεκα καο ελεκεξψλεη φηη ε απφθαζε εθδφζεθε θαη επηιέγνπκε ΟΚ 

 

Δικόνα 63 Απνζήθεπζε απόξξηςεο 

 

 

Δικόνα 64 Έθδνζε Απόθαζεο 

 

 

Η θαξηέια ηεο απφθαζεο έρεη ελεξγνπνηεζεί  θαη επηιέγνληαο Απόθαζη κπνξνχκε 

λα πξνβάινπκε ηα ζηνηρεία ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο. 
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Δικόνα 65 Δπηινγή θαξηέιαο Απόθαζε 

 

 

Δικόνα 66 Πξνβνιή ιεπηνκεξεηώλ απνξξηπηηθήο απόθαζεο 

 

Ακύπυζη ςπόθεζηρ 

 

Μηα ππφζεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο κπνξεί λα αθπξσζεί είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ 

ππάιιειν είηε απφ ηελ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ππαιιήινπ. 
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Αθνινπζνχλ νη δχν απηέο δηαδηθαζίεο. 

 

 Αθύξσζε από ηνλ Τπάιιειν αζζελή 

 

Απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα πνπ ηεξνχληαη νη ππνζέζεηο πνπ έρεη ππνβάιεη ν ππάιιεινο 

ζην ζχζηεκα θαη εθφζνλ δελ έρεη γίλεη αλάιεςε αξκνδηφηεηαο απφ θάπνηα 

Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ, ν ππάιιεινο κπνξεί λα αθπξψζεη ηελ ππφζεζε  επηιέγνληαο  

Πποβολή ζηελ  ππφζεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο πνπ ζέιεη λα αθπξψζεη. 

 

 

Δικόνα 67 Κεληξηθόο Πίλαθαο δηαρείξηζε αλαξξσηηθώλ αδεηώλ 

 

Καη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ θαξηέια κε ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζα εκθαληζηεί λα 

παηήζεη ην θνπκπί Ακύπυζη. 

 



89 

 

 

Δικόνα 68 Αθύξσζε ππόζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο από ηνλ ππάιιειν 

 

ην αλαδπφκελν παξάζπξν ν ππάιιεινο γξάθεη ηελ αηηηνινγία πνπ ζέιεη λα 

αθπξψζεη ηελ ππφζεζε θαη παηάεη Αποθήκεςζη. 

 

 

Δικόνα 69 Απνζήθεπζε αθύξσζεο από ηνλ ππάιιειν 
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ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο θαίλεηαη πιένλ ε λέα θαηάζηαζε ηεο ππφζεζεο 

(Αθπξσκέλε) θαζψο θαη ε αηηηνινγία ηεο αθχξσζεο ηνπ ππαιιήινπ. 

 

 

Δικόνα 70 Δκθάληζε θαηάζηαζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο κεηά ηελ αθύξσζε ηεο 

 

 

 

 

 

 

Ακύπυζη από ηην Γιεύθςνζη Πποζυπικού 
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Απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα πνπ ηεξνχληαη νη ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί  ζην 

ζχζηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ, κπνξεί ν ππάιιεινο πνπ έρεη 

δηαρεηξηζηηθφ ξφιν αλαξξσηηθψλ αδεηψλ λα αθπξψζεη κηα ππφζεζε  επηιέγνληαο  

Πποβολή ζηελ  ππφζεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο πνπ ζέιεη λα αθπξψζεη. 

 

 

Δικόνα 71 Κεληξηθόο πίλαθαο δηαρείξηζεο αλαξξσηηθώλ αδεηώλ 

 

Καη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ θαξηέια κε ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζα εκθαληζηεί λα 

παηήζεη ην θνπκπί Ακύπυζη. 
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Δικόνα 72 Αθύξσζε ππόζεζεο από ΓΠ 

 

ηελ θαξηέια ςμπλήπυζη ηοισείυν Ακύπυζηρ ζςμπληπώνοςμε : 

 Σνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο αηηήζεσο ηνπ ππαιιήινπ  

 Καζψο θαη ηελ αηηηνινγία ηεο αθχξσζεο φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ ελ 

ιφγσ αίηεζε θαη επηιέγνπκε Αποθήκεςζη. 

 

Δικόνα 73 Αθύξσζε ππόζεζεο από ΓΠ 
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Σν ζχζηεκα καο ελεκεξψλεη φηη ε ππφζεζε έρεη αθπξσζεί θαη επηιέγνπκε ΟΚ. 

 

 

Δικόνα 74 Δλεκέξσζε ζπζηήκαηνο γηα ηελ αθύξσζε ηεο ππόζεζεο 

 

ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο θαίλεηαη πιένλ ε λέα θαηάζηαζε ηεο ππφζεζεο 

(Αθπξσκέλε) θαζψο θαη ε αηηηνινγία ηεο αθχξσζεο ηνπ ππαιιήινπ. 
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Δικόνα 75 Δκθάληζε λέαο θαηάζηαζεο ππόζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο κεηά ηελ αθύξσζε από ΓΠ 

 

Γιασείπιζη Τπόθεζηρ Βπασςσπόνιαρ αναππυηικήρ άδειαρ 

 

Απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα πνπ ηεξνχληαη νη ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην 

θνξέα καο, επηιέγνπκε κηα ππφζεζε βξαρπρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο κε 

γλσκάηεπζε θαη επηιέγνπκε ην θνπκπί Πποβολή. 
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Δικόνα 76 Κεληξηθόο πίλαθαο δηαρείξηζεο αλαξξσηηθώλ αδεηώλ 

 

Οη επηινγέο πνπ καο δίλνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο  

είλαη ε έγθξηζε θαη έθδνζε ηεο απφθαζεο, θαζψο θαη ε αθχξσζή ηεο. 

 

 

Δικόνα 77 Βαζηθέο επηινγέο δηαρείξηζεο ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο 
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Οη δηαδηθαζίεο ηεο  έγθξηζεο θαη αθχξσζεο ηεο βξαρπρξφληαο αλαξξσηηθήο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

 

Έγκπιζη 

 

Γηα λα εγθξίλνπκε ηε βξαρπρξφληα αλαξξσηηθή άδεηα επηιέγνπκε ην θνπκπί Έγθξηζε 

πνπ βξίζθεηαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο. 

 

Δικόνα 78 Δπηινγή έγθξηζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο 

 

ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλνπκε ην πιήζνο ησλ εκεξψλ πνπ ζέινπκε λα εγθξίλνπκε 

θαζψο θαη ηελ αηηηνινγία, γηα ηελ νπνία εγθξίλνπκε ηελ ελ ιφγσ άδεηα. 
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Δικόνα 79 πκπιήξσζε εγθεθξηκέλσλ εκεξώλ θαη αηηηνινγίαο έγθξηζεο 

 

 

Αθνχ ζπκπιεξψζνπκε ηελ πιεξνθνξίεο ηεο απφθαζεο επηιέγνπκε ην θνπκπί 

Απνζήθεπζε. 

 

 

Δικόνα 80 Απνζήθεπζε έγθξηζεο 

 

Σν ζχζηεκα καο ελεκεξψλεη φηη ε απφθαζε εθδφζεθε θαη επηιέγνπκε ην θνπκπί ΟΚ. 
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Δικόνα 81 Δλεκέξσζε ζπζηήκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε. 

 

ηελ ππφζεζε πιένλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε θαξηέια ηεο απφθαζεο θαη επηιέγνληάο ηε 

κπνξνχκε λα δνχκε ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο απφθαζεο.  

 

 

Δικόνα 82 Δπηινγή θαξηέιαο Απόθαζε 
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Δικόνα 83 Δκθάληζε αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ απόθαζεο 

 

Ακύπυζη 

 Γηα λα αθπξψζνπκε ηελ ππφζεζε ηεο βξαρπρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο επηιέγνπκε  

ην θνπκπί Αθχξσζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ Καξηέια βαζηθά ζηνηρεία ππφζεζεο. 
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Δικόνα 84 Δπηινγή αθύξσζεο 

 

ηελ Καξηέια ςμπλήπυζη ηοισείυν Ακύπυζηρ  ζπκπιεξψλνπκε ηνλ αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο ηνπ ππαιιήινπ θαζψο θαη ηελ αηηηνινγία βάζεη ηεο νπνίαο 

ν ππάιιεινο αηηείηαη ηελ αθχξσζε ηεο ππφζεζεο θαη επηιέγνπκε Απνζήθεπζε.  
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Δικόνα 85 πκπιήξσζε αηηηνινγίαο αθύξσζεο 

 

Δικόνα 86 Απνζήθεπζε αηηηνινγίαο αθύξσζεο 

 

Σν ζχζηεκα καο ελεκεξψλεη φηη ε Τπφζεζε ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο Αθπξψζεθε θαη 

επηιέγνπκε ΟΚ. 

 

 

Δικόνα 87 Δλεκέξσζε ζπζηήκαηνο γηα ηελ αθύξσζε 

 

Η ππφζεζε πιένλ είλαη αθπξσκέλε θαη ηα ζηνηρεία ηεο αθχξσζεο έρνπλ εκθαληζηεί 

ζηελ βαζηθή θαξηέια ηεο ππφζεζεο.  
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Δικόνα 88 Βαζηθά ζηνηρεία ππόζεζεο κεηά ηελ αθύξσζε 
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Γιαδικαζία Τπόθεζηρ Μακποσπόνιαρ αναππυηικήρ άδειαρ με ιαηπική 

γνυμάηεςζη ή αναππυηικήρ άδειαρ με νοζηλεία ανεξαπηήηυρ ημεπών 

συπίρ ςπογπαθή Γιεςθςνηή κλινικήρ δημόζιος νοζοκομείος ή ζε ιδιυηικό 

νοζοκομείο. 

 
Η δηαδηθαζία ππνβνιήο ππφζεζεο καθξνρξφληαο αλαξξσηηθήο Άδεηαο κε Ιαηξηθή  

Γλσκάηεπζε,  ζηα αξρηθά βήκαηα ηεο είλαη ίδηα κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο 

Βξαρπρξφληαο Αλαξξσηηθήο Άδεηαο κε Γλσκάηεπζε, φπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα. Η ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα/ξνή εξγαζίαο ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αλαξξσηηθήο άδεηαο κε λνζειεία ζε 

λνζνθνκεηαθφ ίδξπκα, εθφζνλ είηε πξφθεηηαη γηα λνζειεία κηθξφηεξε απφ 7 εκέξεο είηε γηα 

λνζειεία ρσξίο γλσκάηεπζε απφ Γηεπζπληή Κιηληθήο δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ είηε γηα 

λνζειεία ζε ηδησηηθφ λνζνθνκείν.  

Η Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ή ν ελδηαθεξφκελνο ππάιιεινο, αθνχ επηιέμνπλ ηνλ ηχπν ηεο ελ 

ιφγσ άδεηαο θαη ζπκπιεξψζνπλ ηνλ ΑΦΜ ηνπ αηηνχληα ππαιιήινπ θαη ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο, νδεγνχληαη ζηελ επφκελε νζφλε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ νπνία ζπκπιεξψλνπλ ηα 

επηπιένλ ζηνηρεία ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο , ηα νπνία είλαη ν ΑΜΚΑ ηνπ αηηνχληα 

ππαιιήινπ, ν θσδηθφο ηεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ην ζχζηεκα ηεο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππαιιήινπ (email, 

ηειέθσλν).  

 

 

Εικόνα 89 Επιλογή τφπου Μακροχρόνιασ Αναρρωτικήσ Άδειασ με Γνωμάτευςη 
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Εικόνα 90 υμπλήρωςη επιπλζον ςτοιχείων αναρρωτικήσ άδειασ 

Δθφζνλ ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Ιαηξηθή Γλσκάηεπζε ηεο 

Μαθξνρξφληαο Αλαξξσηηθήο Άδεηαο, αζξνηδφκελν κε ηηο ήδε ρνξεγεζείζεο αλαξξσηηθέο 

άδεηεο ζην ηξέρνλ έηνο γηα ηνλ ππάιιειν, δελ ππεξβαίλεη ηηο νθηψ (8) εκέξεο, ε Γηεχζπλζε 

Πξνζσπηθνχ (ξφινο Γηαρεηξηζηή Αλαξξσηηθψλ Αδεηψλ), κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ηχπν 

ηεο άδεηαο ζε βξαρπρξφληα κε γκσκάηεπζε, θαη λα αθνινπζήζεη ηελ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο 

βξαρπρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή ελφηεηα. 

Πποώθηζη ζε Ππυηοβάθμια Τγειονομική Δπιηποπή (Α.Τ.Δ) 
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Εικόνα 91 Ενεργοποίηςη λειτουργικότητασ Προώθηςη ςε Α.Τ.Ε 

 

Μεηά ηελ επηινγή ηεο  Πξνψζεζεο ζε Α.Τ.Δ απφ ηελ ΓΠ, ελεξγνπνηνχληαη εληφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο νη αληίζηνηρεο ιεηηνπξγηθφηεηεο ηεο επηινγήο ηεο θαηάιιειεο Τ.Δ γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο ελ ιφγσ ππφζεζεο. Αξρηθά επηιέγεηαη ν ηχπνο ηεο Τ.Δ (αλ απηή 

αλήθεη ζε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ζην Τπνπξγείν Τγείαο, Δηδηθή Τγεηνλνκηθή 

Δπηηξνπή).  
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Εικόνα 92 Επιλογή του κατάλληλου τφπου Α.Τ.Ε για την προώθηςη τησ υπόθεςησ 

Καηφπηλ ηεο επηινγήο ηεο θαζ’ χιελ αξκφδηαο  πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο α’ βαζκνχ 

θαινχκαζηε λα επηιέμνπκε απφ ιίζηα ηελ θαηά ηφπν αξκφδηα Τ.Δ ε νπνία αληηζηνηρεί 

ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο. ην λέν πεδίν πνπ αλνίγεη ζηελ 

εθαξκνγή επηιέγνπκε ηε γεσγξαθηθή αξκνδηφηεηα ηεο Τ.Δ (π.ρ κηα απφ ηηο επηά (7) 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο ρψξαο εάλ ζηνλ ηχπν επηιέμακε Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε, κία (1) απφ ηηο  επηά (7) Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο εάλ ζηνλ ηχπν 

επηιέμακε Τπνπξγείν Τγείαο θ.ν.θ). Δπηιέγνληαο Δχξεζε κεηά ηελ επηινγή θαη ηεο 

γεσγξαθηθήο αξκνδηφηεηαο, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εκθαλίδεη ιίζηα κε φιεο ηηο 

θαηαρσξηζκέλεο Τ.Δ πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή αξκνδηφηεηα θαη 

ηχπν. Η ηειηθή επηινγή ηεο Τ.Δ πνπ ζα πξνσζήζνπκε ηελ ππφζεζε γίλεηαη κε 

επηινγή κε ην πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή πάλσ ζην φλνκα ηεο Τ.Δ. Σα πεδίν Κσδηθφο 

θαη Όλνκα ζπκπιεξψλνληαη απηνκάησο απφ ην ζχζηεκα. 
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Εικόνα 93 Επιλογή τησ κατά τόπον αρμόδιασ Τ.Ε για την προώθηςη τησ υπόθεςησ 

 

 

Εικόνα 94 Σελική επιλογή τησ αρμόδιασ Τ.Ε. α’ βαθμοφ από τη λίςτα 

Δθφζνλ επηιέμακε ηελ αξκφδηα Τ.Δ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ππφζεζεο, νδεγνχκαζηε 

εθ λένπ ζηελ αξρηθή νζφλε πκπιήξσζεο ηνηρείσλ Τπφζεζεο, φπνπ ε ΓΠ θαιείηαη 

λα ζπκπιεξψζεη ην πεδίν παξαηεξήζεηο κε ειεχζεξν θείκελν θαζψο θαη λα 

ζπκπιεξψζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππαιιήινπ (email, 

ηειέθσλν), εάλ δηαπηζηψζεη θάπνηα έιιεηςε ζε απηά.  

ην πεδίν παξαηεξήζεηο ε ΓΠ κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία 

θξίλεη ή είλαη απαξαίηεηε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Τ.Δ γηα ηνλ ελ ιφγσ ππάιιειν, θαη ε 
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νπνία ζα είλαη πξνζβάζηκε ζηελ Τ.Δ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο (π.ρ ζχλνιν 

εκεξψλ αλαξξσηηθήο άδεηαο ππαιιήινπ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία). 

 

Εικόνα 95 υμπλήρωςη πεδίου Παρατηρήςεισ από ΔΠ 

ηε ζπλέρεηα επηιέγνληαο Πξνψζεζε νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνψζεζεο 

ηεο ππφζεζεο απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Απνγξαθήο θαη δηαβηβάδεηαη ζηελ 

Τ.Δ πνπ επέιεμε ε ΓΠ ζηα πξνεγνχκελα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

Εικόνα 96 Επιλογή προώθηςησ υπόθεςησ ςτην επιλεχθείςα Α.Τ.Ε 
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Εικόνα 97 Ενημζρωςη ςυςτήματοσ ότι η υπόθεςη προωθήθηκε ςτην Α.Τ.Ε 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνψζεζεο ελεξγνπνηείηαη άκεζα ε 

θαξηέια Πξνσζήζεηο, ε νπνία είλαη νξαηή δίπια απφ ηελ θαξηέια Βαζηθά ηνηρεία 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο. Δπίζεο ελεκεξψλεηαη άκεζα ην 

πεδίν Καηάζηαζε, ην νπνίν πιένλ κεηαηξέπεηαη ζε Αλακνλή Γλσκάηεπζεο απφ 

Α.Τ.Δ. 

 

Εικόνα 98 Ενεργοποίηςη καρτζλασ Προωθήςεισ και ενημζρωςη κατάςταςησ υπόθεςησ 

ηελ θαξηέια Πξνσζήζεηο είλαη πξνζβάζηκν φιν ην ηζηνξηθφ ησλ πξνσζήζεσλ ηεο 

ελ ιφγσ ππφζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο (εκεξνκελία πξνψζεζεο, φλνκα Τ.Δ, 

θαηάζηαζε ηεο ππφζεζεο). Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θαξηέια ε ΓΠ κπνξεί λα πξνβάιεη 

ηα ζηνηρεία ηεο πξνψζεζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαη εθφζνλ ε θαηάζηαζε ηεο 

ππφζεζεο εκθαλίδεηαη λα εθθξεκεί (δελ έρεη νξηζηεί δειαδή θάπνην ξαληεβνχ 
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εμέηαζεο απφ ηνλ γξακκαηέα ηεο Τ.Δ), κπνξεί επίζεο λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία 

ηεο πξνψζεζεο (π.ρ λα ζπκπιεξψζεη θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο), λα αιιάμεη ηελ 

Τ.Δ ζηελ νπνία πξνψζεζε ηελ ππφζεζε (κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ παξνπζηάζηεθε 

πξνεγνπκέλσο), ή αθφκα θαη λα αθπξψζεη ηειείσο ηελ πξνψζεζε ηεο ππφζεζεο. 

 

Εικόνα 99 Καρτζλα Προωθήςεισ – επιλογή προβολήσ ςτοιχείων υπόθεςησ  

  

Εικόνα 100 Προβολή ςτοιχείων προώθηςησ 

 

Εικόνα 101 Καρτζλα Προωθήςεισ - επιλογή επεξεργαςίασ ςτοιχείων προώθηςησ 
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Εικόνα 102 Επεξεργαςία ςτοιχείων υπόθεςησ 

 

Εικόνα 103 Καρτζλα Προωθήςεισ - επιλογή ακφρωςησ προώθηςησ υπόθεςησ 

 

Εικόνα 104 Ακφρωςη προώθηςησ υπόθεςησ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ νξηζκνχ ξαληεβνχ εμέηαζεο ηεο ππφζεζεο 

απφ ηνλ γξακκαηέα ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο α’ βαζκνχ κέζα απφ ην ζχζηεκα ηεο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, ελεξγνπνηείηαη άκεζα ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ηεο Απνγξαθήο ε θαξηέια Ραληεβνχ, δίπια απφ ην εηθνλίδην Πξνσζήζεηο πνπ 

παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο. Σαπηφρξνλα, ν ππάιιεινο ελεκεξψλεηαη κε email γηα 

ηελ ψξα θαη ηελ εκέξα ηνπ ξαληεβνχ. Δπηιέγνληαο ηελ θαξηέια Ραληεβνχ είλαη 

πξνζβάζηκν ην ηζηνξηθφ ησλ ξαληεβνχ πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηελ εμέηαζε ηεο 
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ππφζεζεο (εκεξνκελία εμέηαζεο, φλνκα Τ.Δ, θαηάζηαζε ηνπ ξαληεβνχ 

εθθξεκεί/πξαγκαηνπνηήζεθε) .  

 

 

Εικόνα 105 Ενεργοποίηςη καρτζλασ Ραντεβοφ 

 

Εικόνα 106 Καρτζλα Ραντεβοφ - Κατάςταςη ςε εκκρεμότητα 
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Εικόνα 107 Καρτζλα Ραντεβοφ - κατάςταςη το ραντεβοφ πραγματοποιήθηκε 

Δθφζνλ ην ξαληεβνχ εμέηαζεο απφ ηελ Τ.Δ πξαγκαηνπνηεζεί, ην πεδίν  Καηάζηαζε 

ελεκεξψλεηαη άκεζα. Σα ζηνηρεία ηεο Απφθαζεο/γλσκάηεπζεο πνπ έιαβε ε Τ.Δ 

επίζεο δηαβηβάδνληαη άκεζα ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο απνγξαθήο θαη είλαη 

δηαζέζηκα ζηελ θαξηέια Πξνσζήζεηο, φπνπ πιένλ εθφζνλ έρεη εθδνζεί ε 

απφθαζε/γλσκάηεπζε ηεο Τ.Δ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα Πξνβνιήο ηεο ππφζεζεο ζηελ 

νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο/γλσκάηεπζεο ηεο Τ.Δ. Σν 

πιήζνο ησλ εγθεθξηκέλσλ εκεξψλ απφ ηελ Τ.Δ εκθαλίδεηαη θαη ζην αληίζηνηρν πεδίν 

ζηελ θαξηέια Πξνσζήζεηο θαζψο θαη ε εκεξνκελία ηεο απφθαζεο/γλσκάηεπζεο ηεο 

Τ.Δ.  

 

Εικόνα 108 Καρτζλα Προωθήςεισ - επιλογή προβολήσ ςτοιχείων υπόθεςησ και απόφαςησ Α.Τ.Ε 
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Εικόνα 109 Καρτζλα Προωθήςεισ - επιλογή ςτοιχείων υπόθεςησ και απόφαςησ Τ.Ε μζροσ δεφτερο 

Καηφπηλ έθδνζεο ηεο απφθαζεο/γλσκάηεπζεο ηεο Τ.Δ. α’ βαζκνχ ε ΓΠ κπνξεί είηε 

λα πξνρσξήζεη ζηελ έγθξηζε ηεο κε έθδνζε απφθαζεο ρνξήγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αλαξξσηηθήο άδεηαο, είηε λα ππνβάιιεη έλζηαζε επί ηεο απφθαζεο/γλσκάηεπζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3528/2007 θαη 3584/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ. Δπίζεο θαη ν ππάιιεινο έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο επί ηεο 

απφθαζεο/γλσκάηεπζεο ηεο Τ.Δ. α’ βαζκνχ εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζε απηφλ ηεο γλσκάηεπζεο ηεο Α.Τ.Δ κέζσ email απφ ην ζχζηεκα ηεο Απνγξαθήο, 

εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3528/2007 θαη 

3584/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

Ένζηαζη από ΓΠ 

 

Η ΓΠ ηνπ θνξέα κπνξεί λα ππνβάιιεη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

απνγξαθήο έλζηαζε, ηφζν γηα ινγαξηαζκφ ηεο (σο Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ), φζν θαη 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ππαιιήινπ ηεο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν 

ππάιιεινο δελ είλαη αθφκα εμνηθεησκέλνο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Τπαιιειηθνχ 

Κψδηθα ηφζν γηα ηε πξψηε φζν θαη γηα ηε δεχηεξε πεξίπησζε. Καη ζηηο δπν 
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πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ππνβιεζεί ε έλζηαζε απφ νπνηαδήπνηε πιεπξά, ε ππφζεζε ζα 

πξέπεη λα παξαπεκθζεί εθ λένπ ζηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή β΄βαζκνχ γηα 

λα εθδψζεη γλσκάηεπζε ζε β’ βαζκφ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΓΠ ζέιεη λα ππνβάιεη έλζηαζε επί ηεο 

απφθαζεο/γλσκάηεπζεο ηεο Α.Τ.Δ, ε νπνία έρεη δηαβηβαζηεί ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ηεο απνγξαθήο, φπσο παξνπζηάζηεθε  πξνεγνπκέλσο, έρεη ελεξγνπνηεζεί 

γηα δηάζηεκα δέθα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ε επηινγή Τπνβνιή Έλζηαζεο (ΓΠ) ε 

νπνία είλαη ελεξγή ηφζν ζηελ θαξηέια Βαζηθά ηνηρεία φζν θαη ζηελ θαξηέια 

Πξνσζήζεηο, ζηα ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαξξσηηθήο άδεηαο.  

 

Εικόνα 110 Τποβολή Ζνςταςησ από ΔΠ 

Πποώθηζη ζε Τγειονομική Δπιηποπή β’ βαθμού 

Μεηά ηελ επηινγή ηεο Τπνβνιήο Έλζηαζεο (ΓΠ) ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δεηάεη 

λα επηιεγεί ε θαζ’ χιελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή β’ βαζκνχ, απηή ηε θνξά, κε 

ηελ ίδηα ξνή εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνεγνπκέλσο γηα ηελ επηινγή ηεο 
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Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Α.Τ.Δ). Αξρηθά επηιέγεηαη ν ηχπνο ηεο 

Β.Τ.Δ (αλ απηή αλήθεη ζε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ζην Τπνπξγείν Τγείαο θιπ.), 

ζηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη ε γεσγξαθηθή αξκνδηφηεηα ηεο Τ.Δ. β’ βαζκνχ θαη κεηά ηελ 

επηινγή θαη ηεο γεσγξαθηθήο αξκνδηφηεηαο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εκθαλίδεη 

ιίζηα κε φιεο ηηο θαηαρσξηζκέλεο Β.Τ.Δ πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθή αξκνδηφηεηα θαη ηχπν. Η ηειηθή επηινγή ηεο Β.Τ.Δ, ζηελ νπνία ζα 

πξνσζήζνπκε ηελ ππφζεζε γίλεηαη κε επηινγή κε ην πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή πάλσ 

ζην φλνκα ηεο Β.Τ.Δ. Σα πεδίν Κσδηθφο θαη Όλνκα ζπκπιεξψλνληαη απηνκάησο απφ 

ην ζχζηεκα. 

 

Εικόνα 111 Επιλογή του κατάλληλου τφπου Β.Τ.Ε για την προώθηςη τησ υπόθεςησ 
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Εικόνα 112 Σελική επιλογή τησ κατάλληλησ Β.Τ.Ε από τη λίςτα 

Δθφζνλ επηιεγεί ε αξκφδηα Τ.Δ β’ βαζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ππφζεζεο, 

νδεγνχκαζηε εθ λένπ ζηελ αξρηθή νζφλε πκπιήξσζεο ηνηρείσλ Τπφζεζεο φπνπ ε 

ΓΠ θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ην πεδίν Αηηηνινγία Έλζηαζεο, ζην νπνίν πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη, κε ειεχζεξν θείκελν, ην αηηηνινγηθφ ηεο έλζηαζήο ηεο επί ηεο 

απφθαζεο/γλσκάηεπζεο ηεο Α.Τ.Δ, ην νπνίν ζα δηαβηβαζηεί ζηελ Β.Τ.Δ, ζηελ νπνία 

πξνσζήζεθε ε ππφζεζε. Δπίζεο, ζην πεδίν Παξαηεξήζεηο κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί, 

κε ειεχζεξν θείκελν, νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία θξίλεη απαξαίηεην 

ή πξέπεη λα δηαβηβάζεη ζηελ Β.Τ.Δ γηα ηελ ελ ιφγσ  ππφζεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο  
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Εικόνα 113 υμπλήρωςη αιτιολογικοφ ζνςταςησ από ΔΠ και παρατηρήςεων  
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Εικόνα 114 Επιλογή προώθηςησ υπόθεςησ ςτην επιλεχθείςα Β.Τ.Ε 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνψζεζεο ελεκεξψλεηαη άκεζα ε θαξηέια 

Πξνσζήζεηο θαζψο θαη ην πεδίν Καηάζηαζε, ην νπνίν πιένλ κεηαηξέπεηαη ζε 

Αλακνλή Γλσκάηεπζεο απφ Β.Τ.Δ. 

 

Εικόνα 115 Καρτζλα προωθήςεισ - ενημζρωςη προώθηςησ ςε Β.Τ.Ε 

ηελ θαξηέια Πξνσζήζεηο είλαη πξνζβάζηκν φιν ην ηζηνξηθφ ησλ πξνσζήζεσλ ηεο 

ελ ιφγσ ππφζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο (εκεξνκελία πξνψζεζεο, φλνκα Τ.Δ, 

θαηάζηαζε ηεο ππφζεζεο). Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θαξηέια ε ΓΠ κπνξεί λα πξνβάιεη 

ηα ζηνηρεία ηεο πξνψζεζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαη εθφζνλ ε θαηάζηαζε ηεο 

ππφζεζεο εκθαλίδεηαη λα εθθξεκεί (δελ έρεη νξηζηεί δειαδή θάπνην ξαληεβνχ 

εμέηαζεο απφ ηνλ γξακκαηέα ηεο Β.Τ.Δ), κπνξεί επίζεο λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία 

ηεο πξνψζεζεο (π.ρ λα ζπκπιεξψζεη θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο), λα αιιάμεη ηελ 
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Β.Τ.Δ, ζηελ νπνία πξνψζεζε ηελ ππφζεζε ή αθφκα θαη λα αθπξψζεη ηειείσο ηελ 

πξνψζεζε ηεο ππφζεζεο. 

 

 

Εικόνα 116 Καρτζλα Προωθήςεισ - επιλογή προβολήσ υπόθεςησ Β.Τ.Ε 

 

Εικόνα 117 Καρτζλα Προωθήςεισ - επιλογή προβολήσ ςτοιχείων υπόθεςησ Β.Τ.Ε 

 

 

Εικόνα 118 Καρτζλα Προωθήςεισ - επιλογή επεξεργαςίασ υπόθεςησ Β.Τ.Ε 
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Εικόνα 119 Καρτζλα Προωθήςεισ - επεξεργαςία πληροφοριών υπόθεςησ Β.Τ.Ε 

 

Εικόνα 120 Καρτζλα Προωθήςεισ - επιλογή αλλαγήσ Β.Τ.Ε 
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Εικόνα 121 Καρτζλα Προωθήςεισ - αλλαγή Β.Τ.Ε 

 

Εικόνα 122 Καρτζλα Προωθήςεισ - επιλογή ακφρωςησ υπόθεςησ Β.Τ.Ε 

 

Εικόνα 123 Καρτζλα Προωθήςεισ - ακφρωςη υπόθεςησ Β.Τ.Ε 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ νξηζκνχ ξαληεβνχ εμέηαζεο ηεο ππφζεζεο 

απφ ηνλ γξακκαηέα ηεο Β.Τ.Δ, κέζα απφ ην ζχζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο, ελεκεξψλεηαη άκεζα ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Απνγξαθήο 

ε θαξηέια Ραληεβνχ κε ην λέν ξαληεβνχ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηε Β.Τ.Δ. Σαπηφρξνλα, 

ν ππάιιεινο ελεκεξψλεηαη κε email γηα ηελ ψξα θαη ηελ εκέξα ηνπ ξαληεβνχ. 

Δπηιέγνληαο ηελ θαξηέια Ραληεβνχ είλαη πξνζβάζηκν ην ηζηνξηθφ ησλ ξαληεβνχ πνπ 

έρνπλ νξηζηεί γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο ηφζν απφ ζηελ Α.Τ.Δ 

φζν θαη ζηελ Β.Τ.Δ αληίζηνηρα (εκεξνκελία εμέηαζεο, φλνκα Τ.Δ, θαηάζηαζε ηνπ 

ξαληεβνχ εθθξεκεί/πξαγκαηνπνηήζεθε).  
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Εικόνα 124 Καρτζλα Ραντεβοφ - το ραντεβοφ είναι ςε εκκρεμότητα ςτην Β.Τ.Ε 

 

 

Εικόνα 125 Καρτζλα ραντεβοφ - το ραντεβοφ πραγματοποιήθηκε ςτην Β.Τ.Ε. 

Δθφζνλ ην ξαληεβνχ εμέηαζεο απφ ηελ Β.Τ.Δ πξαγκαηνπνηεζεί, ην πεδίν Καηάζηαζε 

ελεκεξψλεηαη άκεζα. Σα ζηνηρεία ηεο Απφθαζεο/γλσκάηεπζεο ηεο Β.Τ.Δ. επίζεο 

δηαβηβάδνληαη άκεζα ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Απνγξαθήο θαη είλαη δηαζέζηκα 

ζηελ θαξηέια Πξνσζήζεηο, φπνπ πιένλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα Πξνβνιήο ηεο 

ππφζεζεο θαη έθδνζεο απφθαζεο απφ ηε ΓΠ.  

 

Εικόνα 126 Καρτζλα Προωθήςεισ - επιλογή προβολήσ ςτοιχείων απόφαςησ Β.Τ.Ε 
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Εικόνα 127 Καρτζλα Προωθήςεισ - ςτοιχεία απόφαςησ Β.Τ.Ε 

 

Ένζηαζη από ΓΠ για λογαπιαζμό ηος Τπαλλήλος 

 

Η Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ηνπ θνξέα κπνξεί λα ππνβάιεη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο απνγξαθήο έλζηαζε θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

ππαιιήινπ ηεο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ππάιιεινο δελ είλαη αθφκα 

εμνηθεησκέλνο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη δελ κπνξεί λα 

ηελ ππνβάιεη ν ίδηνο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΓΠ ζέιεη λα ππνβάιεη έλζηαζε επί ηεο απφθαζεο ηεο Α.Τ.Δ, ε 

νπνία έρεη δηαβηβαζηεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο απνγξαθήο, φπσο 

παξνπζηάζηεθε  πξνεγνπκέλσο, έρεη ελεξγνπνηεζεί γηα δηάζηεκα δέθα 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ε επηινγή Τπνβνιή Έλζηαζεο (Τπάιιεινο) ε νπνία είλαη 
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ελεξγή ηφζν ζηελ θαξηέια Βαζηθά ηνηρεία φζν θαη ζηελ θαξηέια Πξνσζήζεηο, ζηα 

ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαξξσηηθήο άδεηαο.  

 

Εικόνα 128 Τποβολή ζνςταςησ από ΔΠ για λογαριαςμό υπαλλήλου 

ηελ επφκελε νζφλε ηνπ ζπζηήκαηνο ε ΓΠ θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ αηηηνινγία 

ηεο έλζηαζεο, φπσο έρεη απνηππσζεί ζηελ έλζηαζε πνπ ππέβαιε εγγξάθσο ν 

ππάιιεινο θαη έλα πξσηφθνιιν ππνβνιήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλζηαζεο θαη λα 

ειέγμεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππαιιήινπ (ηειέθσλν, email). Δπηιέγνληαο 

Πξνψζεζε ε έλζηαζε πνπ ππέβαιιε ε ΓΠ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππαιιήινπ 

απνζεθεχεηαη θαη εθθξεκεί πιένλ ε πξνψζεζε ηεο.  
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Εικόνα 129 υμπλήρωςη ςτοιχείων ζνςταςησ ΔΠ για λογαριαςμό του υπαλλήλου 

 

Εικόνα 130 Προώθηςη και αποθήκευςη ζνςταςησ ΔΠ για λογαριαςμό του υπαλλήλου 

Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ φπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

παξάιιειε ππνβνιή ή κε έλζηαζεο απφ ηε ΓΠ γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ε ΓΠ πξνσζεί 

ηελ ππφζεζε ζηελ αξκφδηα Β.Τ.Δ κε ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ παξνπζηάζηεθε 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα (Έλζηαζε απφ ΓΠ/Πξνψζεζε ζε Β.Τ.Δ).  

Ένζηαζη από ηον Τπάλληλο 

Μέζα απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο απνγξαθήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ζηνλ 

ίδην ηνλ ππάιιειν λα ππνβάιεη έλζηαζε ζε απφθαζε/γλσκάηεπζε ηεο Α.Τ.Δ φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Ο ελδηαθεξφκελνο ππάιιεινο αθνχ ζπλδεζεί κε 

ηνλ ξφιν ηνπ ππαιιήινπ, φπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο 

παξνπζίαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Μεηξψνπ Αλζξψπηλνπ   Γπλακηθνχ Διιεληθνχ 
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Γεκνζίνπ, επηιέγεη ην εηθνλίδην Αλαξξσηηθέο Άδεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη 

Πξνβνιή ζηελ ππφζεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη γηα λα αλνίμεη ε 

θαξηέια κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαξξσηηθήο άδεηαο. Δθφζνλ δελ 

έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

ηεο Α.Τ.Δ κπνξεί λα επηιέμεη ηελ Τπνβνιή Έλζηαζεο (Τπάιιεινο).  

 

Εικόνα 131 Τποβολή ζνςταςησ από υπάλληλο 

ηελ επφκελε νζφλε ηνπ ζπζηήκαηνο ν ππάιιεινο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ 

αηηηνινγία πνπ επηζπκεί γηα ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο ηνπ θαη λα ειέγμεη ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπ θαη παηψληαο Πξνψζεζε απνζεθεχεη ηελ έλζηαζε ηνπ θαη αλακέλεη 

ην έιεγρν θαη ηελ πξνψζεζε ηεο έλζηαζεο ηνπ απφ ηελ αξκφδηα ΓΠ.  
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Εικόνα 132 υμπλήρωςη ςτοιχείων ζνςταςησ υπαλλήλου 

 

Εικόνα 133 Αποθήκευςη και Προώθηςη ζνςταςησ υπαλλήλου ςτη ΔΠ  

Όζν εθθξεκεί ε πξνψζεζε ηεο έλζηαζεο ηνπ ππαιιήινπ απφ ηε ΓΠ ν ππάιιεινο 

κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηελ ππνβιεζείζα έλζηαζή ηνπ θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηα 

ζηνηρεία ηεο. 
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Εικόνα 134 Επεξεργαςία ζνςταςησ υπαλλήλου 
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Εικόνα 135 Επεξεργαςία ζνςταςησ υπαλλήλου - ςυμπλήρωςη ςτοιχείων 

Σέινο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζηνλ ππάιιειν λα 

αθπξψζεη ηελ έλζηαζή ηνπ εάλ ην επηζπκεί θαη άξα λα δηαγξαθεί ε έλζηαζή ηνπ απφ 

ην ζχζηεκα.  
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Εικόνα 136 Ακφρωςη ζνςταςησ υπαλλήλου 

 

Εικόνα 137 Επιβεβαίωςη ακφρωςησ ζνςταςησ υπαλλήλου 
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Εικόνα 138 Ενημζρωςη διαγραφήσ ζνςταςησ 

Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, φπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

παξάιιειε ππνβνιή ή κε έλζηαζεο απφ ηε ΓΠ γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ε ΓΠ πξνσζεί 

ηελ ππφζεζε ζηελ αξκφδηα Β.Τ.Δ κε ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ παξνπζηάζηεθε 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα (Έλζηαζε απφ ΓΠ/Πξνψζεζε ζε Β.Τ.Δ).  

Γημιοςπγία Απόθαζηρ 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο ππνβνιήο καθξνρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο κε γλσκάηεπζε 

ελεξγνπνηείηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ε επηινγή ηεο Έθδνζεο Απφθαζεο. 

Δπηιέγνληαο ηελ Έθδνζε Απφθαζεο ε ΓΠ θαιείηαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπκπιεξψζεη ην 

πιήζνο ησλ εκεξψλ θαη ηελ αηηηνινγία ηεο απφθαζεο. 

 

 

Εικόνα 139 Ζκδοςη Απόφαςησ αναρρωτικήσ άδειασ - πλήθοσ ημερών και αιτιολογία απόφαςησ 
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Εικόνα 140 Ενημζρωςη ζκδοςησ απόφαςησ 

Δάλ ην πιήζνο ησλ εγθεθξηκέλσλ εκεξψλ πνπ ζα ζπκπιεξσζεί ζηελ απφθαζε ηεο 

ΓΠ είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ νξίδεη ε ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή ε απφθαζε/γλσκάηεπζε 

ηεο αξκφδηαο Τ.Δ ηφηε ην ζχζηεκα ππνινγίδεη απηφκαηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο. Δάλ ην πιήζνο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

εκεξψλ πνπ ζα ζπκπιεξψζεη ε αξκφδηα ΓΠ είλαη ιηγφηεξν  απφ απηφ πνπ 

πξνβιέπεηαη είηε ζηελ  ηαηξηθή γλσκάηεπζε είηε ζηελ απφθαζε/γλσκάηεπζε ηεο Τ.Δ, 

ηφηε ην ζχζηεκα ζα δεηήζεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηε ΓΠ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

αθνξά ε απφθαζε.  

 

 

Εικόνα 141 Ζγκριςη από ΔΠ λιγότερων ημερών 
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Εικόνα 142 Ζγκριςη από ΔΠ λιγότερων ημερών - Προςθήκη ημερολογιακοφ διαςτήματοσ 1 

 

Εικόνα 143 Ζγκριςη από ΔΠ λιγότερων ημερών - Προςθήκη ημερολογιακοφ διαςτήματοσ 2 

 

Εικόνα 144 Ζγκριςη από ΔΠ - προςθήκη ημερολογιακοφ διαςτήματοσ 3 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρεη ήδε εγθεθξηκέλε άδεηα ζην ζχζηεκα γηα ηνλ 

ππάιιειν, γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, ζην νπνίν αθνξά ε απφθαζε αλαξξσηηθήο 

άδεηαο, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κεηά ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηεί, εκθαλίδεη 

ελεκεξσηηθφ κήλπκα φηη δελ κπνξεί λα εθδνζεί λέα απφθαζε αλαξξσηηθήο άδεηαο γηα 

ην  ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε απηή ηε πεξίπησζε ε ΓΠ πξέπεη λα 

δηαγξάςεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαηαρψξηζε θαη λα πξνζζέζεη έλα λέν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 
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Έγκπιζη Απόθαζηρ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκηνπξγίαο απφθαζεο απφ ηνλ 

Τπάιιειν Αλαξξσηηθψλ Αδεηψλ ηεο ΓΠ, ελεξγνπνηείηαη εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 

ηνλ ξφιν Γηαρεηξηζηήο Αλαξξσηηθψλ Αδεηψλ ε θαξηέια Έγθξηζε Απφθαζεο. Μεηά 

ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ν Γηαρεηξηζηήο Αλαξξσηηθψλ 

Αδεηψλ κπνξεί λα επηιέμεη ηελ Έγθξηζε Απφθαζεο θαη λα εγθξίλεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

απφθαζε ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο. Μεηά ηελ έγθξηζε ελεξγνπνηείηαη ζηελ 

ππφζεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο θαη κηα ηειεπηαία θαξηέια κε ηνλ ηίηιν Απφθαζε, φπνπ 

εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ηειηθήο απφθαζεο. Ζ ζςγκεκπιμένη λειηοςπγικόηηηα 

είναι ππορ ςλοποίηζη. 
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Εικόνα 145 Καρτζλα Απόφαςη 

 

Έκδοζη Αναππυηικήρ Άδειαρ 

Η εθαξκνγή ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο απφθαζεο βάζεη πξνηππνπνηεκέλνπ 

επεμεξγάζηκνπ εγγξάθνπ αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηα ζπκπιεξσκέλα πεδία ηεο 

εθαξκνγήο. Η ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ππφ πινπνίεζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ππνρξέσζε έθδνζεο απφθαζεο 

ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο θαη εθηφο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο 

myanarrotikes.gov.gr θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην Κεθάιαην 3.1. 

Γιασείπιζη ςπόθεζηρ αναππυηικήρ άδειαρ με σειποςπγική επέμβαζη ή 

αναππυηικήρ άδειαρ (με  νοζηλεία επηά ημεπών και άνυ και γνυμάηεςζη από 

Γιεςθςνηή Κλινικήρ δημόζιος νοζοκομείος.  
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Γηα ππνζέζεηο αλαξξσηηθψλ αδεηψλ θαηφπηλ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ή αλαξξσηηθήο 

άδεηαο κε  λνζειεία επηά εκεξψλ θαη άλσ θαη γλσκάηεπζε απφ Γηεπζπληή Κιηληθήο 

δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ , ε δηαρείξηζή ηνπο δίλεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο.  

 

 

Δικόνα 146 Δπηινγέο δηαρείξηζεο ππόζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή κε λνζειεία 

κε ππνγξαθή Γηεπζπληή  δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ 
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Έκδοζη Απόθαζηρ. 

 

Γηα λα εγθξίλνπκε ηελ αλαξξσηηθή άδεηα επηιέγνπκε ην θνπκπί Έγθξηζε πνπ 

βξίζθεηαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο. 

 

Δικόνα 147 Δπηινγή έγθξηζεο ππόζεζεο 

 

ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλνπκε ην πιήζνο ησλ εκεξψλ πνπ ζέινπκε λα εγθξίλνπκε 

θαζψο θαη ηελ αηηηνινγία, γηα ηελ νπνία εγθξίλνπκε ηελ ελ ιφγσ άδεηα. 
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Δικόνα 148 πκπιήξσζε πιήζνπο εκεξώλ θαη αηηηνινγίαο 

 

Αθνχ ζπκπιεξψζνπκε ηελ πιεξνθνξίεο ηεο απφθαζεο επηιέγνπκε ην θνπκπί 

Απνζήθεπζε. 

 

 

 

Δικόνα 149 Απνζήθεπζε ζηνηρείσλ έγθξηζεο 
 

Σν ζχζηεκα καο ελεκεξψλεη φηη ε απφθαζε ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο έρεη εθδνζεί θαη 

επηιέγνπκε ΟΚ. 
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Δικόνα 150 Δλεκέξσζε ζπζηήκαηνο 

 

ηελ ππφζεζε πιένλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ην θνπκπί ηεο απφθαζεο θαη επηιέγνληαο ην 

κπνξνχκε λα δνχκε ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο απφθαζεο. 

 

Δικόνα 151 Δλεξγνπνίεζε θαξηέιαο Απόθαζε 
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Δικόνα 152 Πξνβνιή ζηνηρείσλ απόθαζεο 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ππνρξέσζε έθδνζεο απφθαζεο 

ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο θαη εθηφο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο 

myanarrotikes.gov.gr θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην Κεθάιαην 3.1. 

 

Τποβολή Ένζηαζηρ (ΓΠ). 

 

Γηα ππνζέζεηο αλαξξσηηθψλ αδεηψλ θαηφπηλ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ή αλαξξσηηθήο 

άδεηαο απφ Γηεπζπληή Γεκφζηνπ Ννζνθνκείνπ κε  λνζειεία επηά ηνπιάρηζηνλ 

εκεξψλ θαη πάλσ, ε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε επί ηεο 

γλσκάηεπζεο εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζην ζχζηεκα, εάλ θξίλεη φηη ε 

αλαξξσηηθή είλαη αλαηηηνιφγεηε. Γηα λα ππνβιεζεί έλζηαζε ζα πξέπεη λα παηήζεη ην 

θνπκπί  Τπνβνιή Έλζηαζεο (ΓΠ). 
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Δικόνα 153 Τπνβνιή έλζηαζεο από ΓΠ 

 

ηελ θαξηέια πκπιήξσζε ηνηρείσλ Τπφζεζεο επηιέγνπκε απφ ηελ ιίζηα  ηνλ ηχπν 

ηεο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο αλάινγα κε ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ ππαιιήινπ θαη ην 

είδνο ηνπ λνζήκαηνο. Οη επηινγέο πνπ έρνπκε είλαη: 

 Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε (Γηα ππαιιήινπο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ) 

 Τπνπξγείν Τγείαο (Γηα ππαιιήινπο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ)  

 Γπζίαηα (Γηα ππαιιήινπο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη εθφζνλ αθνξά Γπζίαην 
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Νφζεκα) 

 

 

Δικόνα 154 Δπηινγή ηύπνπ Α.Τ.Δ 

 

Αθνχ επηιέμνπκε ηνλ ηχπν ηεο επηηξνπήο, ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε απφ ηελ ιίζηα 

ηελ Γεσγξαθηθή Αξκνδηφηεηα. 

 

 

Δικόνα 155 Δπηινγή γεσγξαθηθήο αξκνδηόηεηαο Α.Τ.Δ 
 

ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην θνπκπί Δύπεζη γηα λα καο εκθαλίζεη ην ζχζηεκα ηεο 

επηηξνπέο πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. 
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Δικόνα 156 Δπηινγή ζπγθεθξηκέλεο Α.Τ.Δ  

 

Σέινο γξάθνπκε ηελ αηηηνινγία ηεο έλζηαζεο θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ζέινπκε λα 

ζπκπεξηιάβνπκε ψζηε λα ιάβεη γλψζε ε ελ ιφγσ επηηξνπή θαη επηιέγνπκε ην θνπκπί 

Τποβολή. 
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Δικόνα 157 Τπνβνιή έλζηαζεο 

 

Σν ζχζηεκα κάο ελεκεξψλεη φηη ε έλζηαζε απνζεθεχηεθε θαη εθθξεκεί ε πξνψζεζή 

ηεο. Απφ ηε ζηηγκή ηεο απνζήθεπζεο ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο μεθηλάεη ην δεθαήκεξν 

γηα ηελ ππνβνιή έλζηαζεο ηνπ ππαιιήινπ επί ηεο έλζηαζεο ηεο Γηνίθεζεο. 

  

 

Δικόνα 158 Δλεκέξσζε ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο έλζηαζεο 
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Δάλ δελ ππνβιεζεί έλζηαζε απφ ηνλ ππάιιειν ε ΓΠ πξνσζεί ηελ έλζηαζή ηεο ζηελ 

Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή. ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιεη θαη ν ππάιιεινο έλζηαζε ηφηε 

πξνσζείηαη ε ππφζεζε θαη κε ηηο δπν ελζηάζεηο, ΓΠ θαη ππαιιήινπ, πξνο ηελ 

αξκφδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή. 

 

Γηα λα ππνβάιεη έλζηαζε ν ππάιιεινο πξνο ηε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ κεηαβαίλεη 

ζηελ ελ ιφγσ ππφζεζε θαη επηιέγεη ην θνπκπί Τπνβνιή Έλζηαζεο (Τπάιιεινο). 

 

 

Δικόνα 159 Τπνβνιή έλζηαζε ππαιιήινπ 
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ηελ θαξηέια πκπιήξσζε ηνηρείσλ Έλζηαζεο ζπκπιεξψλεη ηελ αηηηνινγία ηεο 

έλζηαζεο θαη παηάεη ην θνπκπί  Πποώθηζη. 

 

Δικόνα 160 πκπιήξσζε αηηηνινγίαο έλζηαζεο θαη πξνώζεζε 

 

Σέινο, ην ζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνλ ππάιιειν φηη ε έλζηαζε έρεη απνζεθεπηεί θαη 

εθθξεκεί ε πξνψζεζή ηεο απφ ηελ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ θαη επηιέγεη ην θνπκπί 

ΟΚ. 

 

 

Δικόνα 161 Δλεκέξσζε ζπζηήκαηνο 

 

Αθνχ ππνβιήζεθε ε έλζηαζε θαη απφ ηνλ ππάιιειν, ε ΓΠ βιέπεη ζηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο θαη ηηο δχν ελζηάζεηο.  Μεηά ην πέξαο ησλ δέθα εκεξψλ ε 

έλζηαζε πξνσζείηαη πιένλ ζηελ πγεηνλνκηθή επηηξνπή. 
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Δικόνα 162 Βαζηθά ζηνηρεία ππόζεζεο κεηά ηηο ελζηάζεηο 

 

Μεηά ηελ πξνψζεζε ησλ ελζηάζεσλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε θαξηέια πξνσζήζεηο θαη ε 

θαηάζηαζε ηεο ππφζεζεο έρεη αιιάμεη ζε Αναμονή γνυμάηεςζηρ Α.Τ.Δ. 
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Δικόνα 163 Δλεξγνπνίεζε θαξηέιαο Πξνσζήζεηο 

 

Μφιηο ε πγεηνλνκηθή επηηξνπή νξίζεη ξαληεβνχ γηα ηελ ππφζεζε, ν ππάιιεινο 

ελεκεξψλεηαη κε email γηα ηελ ψξα θαη ηελ εκέξα ηνπ ξαληεβνχ ηνπ θαη ζηε βαζηθή 

θαξηέια ηεο ππφζεζεο εκθαλίδεηαη λέα θαξηέια κε ηα ξαληεβνχ. 
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Δικόνα 164 Δλεξγνπνίεζε θαξηέιαο Ραληεβνύ 

 

Σέινο φηαλ εθδνζεί ε απφθαζε/γλσκάηεπζε ηεο επηηξνπήο γηα ηελ ππφζεζε, ε 

θαηάζηαζε αιιάδεη ζε Αναμονή Έκδοζηρ Απόθαζηρ θαη ελεξγνπνηείηαη ην θνπκπί 

Έθδνζε Απφθαζεο. Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηεο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο 

εκθαλίδνληαη ζηελ θαξηέια πξνσζήζεηο. Πιένλ ε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ κπνξεί λα 

εθδψζεη ηελ απφθαζε ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο. 
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Δικόνα 165 Δλεξγνπνίεζε θαξηέιαο Έθδνζε Απόθαζεο 
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Ακύπυζη ππφζεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο. 

 

Γηα λα αθπξσζεί ε ππφζεζε ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 

ππαιιήινπ, ε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ παηάεη ην θνπκπί Αθχξσζε. 

 

 

Δικόνα 166 Αθύξσζε ππόζεζεο κεηά από αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ 

 

ηε ζπλέρεηα, αθνχ ζπκπιεξψζεη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο αθχξσζεο 
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ηνπ ππαιιήινπ θαη ηελ αηηηνινγία ηεο αθχξσζεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ 

αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ, επηιέγεη ην θνπκπί Αποθήκεςζη. 

 

 

Δικόνα 167 Απνζήθεπζε αθύξσζεο ππόζεζεο 

 

Σν ζχζηεκα καο ελεκεξψλεη φηη ε ππφζεζε έρεη αθπξσζεί θαη επηιέγνπκε ην θνπκπί 

ΟΚ. 

 

 

Δικόνα 168 Δλεκέξσζε ζπζηήκαηνο γηα ηελ αθύξσζε 
 

Η ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε είλαη πιένλ αθπξσκέλε θαη δελ δχλαηαη λα ηχρεη 

επεμεξγαζίαο μαλά. 
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8. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ – ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ 

 

 «Δξκελεία Τπαιιειηθνχ Κψδηθα» Α.Ι. Σάρνο – Ι.Λ. πκεσλίδεο, Δθδφζεηο 

άθθνπια, Γ’ Έθδνζε, 2007 

 «Τπαιιειηθφο Κψδηθαο – Δξκελεία θαη’ άξζξν», Αξγπξφο Δ., Γαιάλε Δ., 

Γθέξηζνο Β., Γνθηκάθε Δ., Γνχκπα Μ., Καλειινπνχινπ Θ., Καηζαλέβαο Κ., 

Κίηζηνπ Ι., Κνηνινχιε Α., Λεηβαδίηεο Ι., Μήηζηνπ Δ.,θ.ά., Δθδφζεηο Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε, 2018 

 Κψδηθαο Γεκφζησλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

ΝΠΓΓ (λ.3528/2007)  

 Κψδηθαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (λ.35874/2007) 

 Ν. 3918/2011 (Α΄ 31), άξζξν 30,φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

 Ν. 4961/2022 (Α’ 146), άξζξν 94 

 Η αξηζ. Γ1α/νηθ.16585/1999 (Β’ 1594) απφθαζε «Σξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Πξσηνβάζκησλ θαη Γεπηεξνβάζκησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ». 

 Η αξηζ. ΤΑΤ1/Γ.Π/νηθ.16884/2001  απφθαζε (Β 1386 ) «Υαξαθηεξηζκφο 

δπζίαησλ λνζεκάησλ» 

 Η αξηζ. ΓΙΓΑΓ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ 

 Η αξηζ. ΓΙΓΑΓ/Φ.51/ 590 /νηθ. 14346/29-5-2008 εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ 

 Η αξηζ. ΓΙΓΑΓ/Φ. 69/51 /νηθ. 34813/27-12-2013 (ΑΓΑ: ΒΛΓΓΥ-ΠΦΦ) 

εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

 Η αξηζ. ΓΙΓΑΓ/Φ.69/145/νηθ.2783/15-2-2021 (ΑΓΑ: 9ΛΟ046ΜΣΛ6-120) 

εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 


