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ΘΕΜΑ : Ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων
ΣΧΕΤ : α. Ν.4483/2017 ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017. <<Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ρυθμίσεις σχετικές
με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες
διατάξεις.>>
β. Κ.Υ.Α. Φ. 400/34/292616/Σ4753 Απόφαση ΥΕΘΑ ΦΕΚ Β’ 2808
<<Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων
Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων,
της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους
στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων>>

1.
Με το άρθρο 149 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017)
αντικαταστάθηκε η παρ.3 του άρθρου 50 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός
Κώδικας) και η παρ.3 του άρθρου 57 του ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων).
Με τις νέες διατάξεις ορίστηκε να χορηγείται ειδική άδεια είκοσι δύο (22) ημερών
ανά έτος και σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή
Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν
εργάζονται. Με το νέο νομικό καθεστώς αναγνωρίστηκε στους γονείς ατόμων με
Δ.Α.Δ. ένα δικαίωμα που τους παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρουν τη
φροντίδα που απαιτούν τα τέκνα τους.
Η ανωτέρω άδεια των είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών χορηγείται στους
υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία πάσχουν από Δ.Α.Δ. κατόπιν σχετικής
γνωμάτευσης δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή παιδοψυχιατρικού
τμήματος δημοσίου νοσοκομείου.
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Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν τα τέκνα χρήζουν ή όχι περιοδικής
νοσηλείας, συνεπώς δεν χρειάζεται γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής. Για τη
χορήγηση της άδειας σε υπαλλήλους που έχουν ενήλικα τέκνα τα οποία πάσχουν από
Δ.Α.Δ. απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι το τέκνο δεν εργάζεται.
2.
Στα πλαίσια της δικαιοσύνης ,ισονομίας και ισότητας των δημοσίων
λειτουργών προτείνουμε να υιοθετηθεί και για τους Έλληνες στρατιωτικούς η παραπάνω
άδεια με την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 της (β) απόφασης
και την επέκταση της κατηγορίας στρατιωτικού προσωπικού, οι οποίες καθίστανται άξιες
μείζονος, σε σχέση με τα υπόλοιπα στελέχη, πρόνοιας από την Πολιτεία, όσον αφορά την
φροντίδα τέκνων με αυτισμό, στο μέτρο των υπηρεσιακών δυνατοτήτων, της
εκπλήρωσης της υπηρεσίας τους λόγω των επαυξημένων ηθικών και νομικών
υποχρεώσεων που υπέχουν οι κατηγορίες αυτές στο πλαίσιο των ιδιαίτερων βαρών, τα
οποία αντιμετωπίζουν στο στενό τους περιβάλλον.
3.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία
μας χρειαστείτε.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας
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