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ΠΡΟ :
Όπως ο ζσνημμένος
πίνακας αποδεκηών

Θέμα : Δπιλογή προϊζηαμένων οργανικών μονάδων και ζσζηημαηικά
επαναλαμβανόμενες αναρρωηικές άδειες
Η Υπεξεζία καο κεηά από εξσηήκαηα πνπ έρεη δερζεί από θνξείο θαη ζε
ζπλέρεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηεο κε ην Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε ζην πιαίζην ηήξεζεο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ θνηλνηηθνύ θη εζληθνύ δηθαίνπ πεξί ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη
γπλαηθώλ θαηά ηηο θξίζεηο Υπεξεζηαθώλ Σπκβνπιίσλ γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ
νξγαληθώλ κνλάδσλ, θξίλεη ζθόπηκν λα δηεπθξηλίζεη ηα εμήο :
Σύκθσλα κε ην άξζξν 85 ηνπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθα (λ. 3528/2007), όπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3839/2010 : «Οη ζπζηεκαηηθά
επαλαιακβαλόκελεο αλαξξσηηθέο άδεηεο θαη νη πεηζαξρηθέο πνηλέο ιακβάλνληαη
ππνρξεσηηθά ππόςε από ην ΔΙ.Σ.Δ.Π., ηα Σ.Δ.Π., θαη ηα Υπεξεζηαθά Σπκβνύιηα, ηα
νπνία κεηώλνπλ θαηά ηελ θξίζε ησλ κειώλ ηνπο ηε βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ κέρξη
100 κόξηα, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ θαη ηε βαξύηεηα ή ηνλ
αξηζκό ησλ πεηζαξρηθώλ πνηλώλ».
Από ηελ αλσηέξσ δηάηαμε πξνθύπηεη, όηη κε ην λέν ζύζηεκα επηινγήο
πξντζηακέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ νη ζπζηεκαηηθά επαλαιακβαλόκελεο αλαξξσηηθέο
άδεηεο ιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ππόςε θαη επεξεάδνπλ ηε βαζκνινγία ηνπ εθάζηνηε
ππνςεθίνπ, αθνύ ηα κέιε ησλ ελ ιόγσ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ κεηώλνπλ, θαηά ηελ
θξίζε ηνπο, ηε ζρεηηθή βαζκνινγία.
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Δλ πξνθεηκέλσ δηεπθξηλίδεηαη, όηη ζηελ έλλνηα ησλ ζπζηεκαηηθά
επαλαιακβαλόκελσλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε άδεηεο
αζζελείαο, πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί θαη ζρεηίδνληαη κε θύεζε ή/θαη ινρεία. Καη ηνύην
δηόηη ζπληζηά άκεζε δηάθξηζε ιόγσ θύινπ, ε νπνία ζέηεη ζε δπζκελή ζέζε ηηο
γπλαίθεο ππαιιήινπο, ππνςεθίνπο γηα ζέζεηο επζύλεο, θη σο άκεζε δηάθξηζε ξεηά
απαγνξεύεηαη θαη από ην ειιεληθό θαη από ην επξσπατθό δίθαην (λ. 3896/2010 θαη
Οδεγία 2006/54/ΔΚ).
Ωο εθ ηνύηνπ παξαθαινύληαη νη Υπεξεζίεο δηνηθεηηθνύ - πξνζσπηθνύ θαηά
ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ, πνπ ηεξνύληαη ζηα πξνζσπηθά κεηξώα ησλ
ππαιιήισλ ηνπο, λα δηαθξίλνπλ ηηο αλαξξσηηθέο άδεηεο, πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην
πιαίζην θύεζεο ή / θαη ινρείαο, πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνζκεηξώληαη ζηηο
ζπζηεκαηηθά επαλαιακβαλόκελεο αλαξξσηηθέο άδεηεο, όπσο πξνβιέπεηαη αλσηέξσ.
Ο Τθσποσργός
Νηίνος Ρόβλιας
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Όλα τα Υπουργεία
Δ/νσεις Διοικητικού
2. Όλες τις Γενικές & Ειδικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού
4. Βουλή των Ελλήνων
Γεν. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
Δ/νσεις Διοικητικού
6. Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
7. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

