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Αθήνα  1/7/2019 

Αρ.Πρωτ 77 /2019 

 
Προς : Διοικήτρια 2ης ΔΥΠε ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ κα 
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 
Κοιν : Υποδιοικητή κο ΑΝΤΥΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 
           Υποδιοικητή κο ΚΥΖΗΡΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 
  
  
Θέμα : Ειδική Άδεια των Δέκα Ημερών – Άδεια 
Κλειστού Τμήματος 
 

 

Σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. ΔΑΑΔ 37060 /25-6-2019 
απόφασή σας , το αναφερόμενο στο άρθρο 99 του 
Ν.4600/2019 προσωπικό , για το έτος 2019 θα λάβει ειδική 
άδεια μετ΄ αποδοχών διάρκειας (5) πέντε ημερών αν και ο 
νόμος αναφέρεται σε 10 ημέρες. 
Εκτιμούμε ότι δεν υπάρχει καμία νομική ερμηνεία η οποία 
να τεκμηριώνει την ως άνω απόφαση. 
Αντιθέτως ,μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. Γ2α/65797/ΦΕΚ 
Β 5489/6-12-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα 
«Επέκταση της ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 
105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές 
μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ» δεδομένων των ερμηνευτικών προβλημάτων που 
ανέκυψαν, εξεδόθη η υπ’ αριθ. Γ2α/οικ.19064/12-3-2019 
με ΑΔΑ: 6ΜΑ1465ΦΥΟ-ΠΙΤ εγκύκλιος του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή της υπ΄αριθ. πρωτ. Γ2α/65797/27-11-2018 
«Επέκταση της ειδικής άδειας μετ΄ αποδοχών του άρθρου 
105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές 
μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ.» Κ.Υ.Α.» 
Στην εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΜΑ1465ΦΥΟ-Π1Τ) αναφέρεται: «Με 
αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία 
μας, μετά τη δημοσίευση της εν θέματι Κοινής Υπουργικής 
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Απόφασης (ΦΕΚ 5489/Β΄/2018, Α.Δ.Α.:622Ε465ΦΥΟ-ΗΝΧ) διευκρινίζουμε τα 
κάτωθι: 
Η προβλεπόμενη ειδική ετήσια άδεια χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους 
(συμπεριλαμβανομένου του επικουρικού προσωπικού και του προσωπικού 
των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ), πλην ιατρών, που απασχολούνται στα 
συγκεκριμένα τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσοκομείων που 
προβλέπονται στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α., έως και ένα εξάμηνο μετά από 
την ημερομηνία που θεμελιώνεται το δικαίωμα λήψης της άδειας 
(συμπλήρωση ενός έτους συνεχούς, πλήρους και αποκλειστικής υπηρεσίας), 
έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.  
 
Δηλαδή, όσοι εργαζόμενοι είχαν συμπληρώσει ένα έτος συνεχούς, 
πλήρους και αποκλειστικής υπηρεσίας στα συγκεκριμένα τμήματα και 
ειδικές μονάδας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω 
απόφασης, δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας έως και το πρώτο 
εξάμηνο του 2019….. 
Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο: 

1. Η άδεια (του 2018) χορηγείται έως και ένα εξάμηνο μετά από την 
ημερομηνία που θεμελιώνεται το δικαίωμα λήψης της άδειας 
(συμπλήρωση ενός έτους συνεχούς, πλήρους και αποκλειστικής 
υπηρεσίας ), έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του 
Νοσοκομείου. 

2. Όσοι εργαζόμενοι είχαν συμπληρώσει ένα έτος συνεχούς, 
πλήρους και αποκλειστικής υπηρεσίας στα συγκεκριμένα 
τμήματα και ειδικές μονάδας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης 
της εν λόγω απόφασης, ήτοι στις 6/12/2018 δικαιούνται να κάνουν 
χρήση της άδειας έως και το πρώτο εξάμηνο του 2019.Δίνει 
δηλαδή το περιθώριο ενός εξάμηνου προκειμένου να χορηγηθεί 
το 10ήμερο του 2018 , με την προοπτική να χορηγηθεί εντός του 
δεύτερου εξάμηνου του 2019 , το δεκαήμερο που αφορά το έτος 
2019. 
 

Η απόφαση αυτή επομένως έχει αναδρομική ισχύ αναφορικά με την 
χορήγηση της άδειας του τελευταίου έτους προ της δημοσίευσης της. 
Βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου τα νοσοκομεία του ΕΣΥ χορήγησαν και την 
άδεια του 2018 αλλά και αυτή του 2019. 
Ο νομοθέτης δηλαδή αναγνωρίζει την αναδρομικότητα της προϋπηρεσίας των 
υπαλλήλων την χρονική στιγμή εκδόσεως του ΦΕΚ και δεν καθιστά 
υποχρεωτική την προϋπηρεσία ενός έτους αρχής γενομένης από την στιγμή 
δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ ( εξαιρουμένων των νέων υπαλλήλων και 
των χρονίως απουσιαζομένων ) . 
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Ως εκ τούτου και επειδή οι εργαζόμενοι στην ΠΦΥ δεν διαφέρουν από τους 
εργαζόμενους στα Νοσοκομεία , θεωρούμε ότι θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί 
η σχετική απόφαση επί εδάφους ίσης αντιμετώπισης των εργαζομένων 
(Π.Φ.Υ. και Νοσοκομεία) και να χορηγηθεί το σύνολο της ειδικής άδειας (10 
ημέρες) και στους εργαζόμενους της Π.Φ.Υ. για το έτος 2019.   
  
 
 
Mε εκτίμηση 
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