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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί
του 1995 – 2009 (Κ.ΔΠ. 101/95)
Παρατάσεις άδειας ασθένειας δημοσίων υπαλλήλων
Ο Διευθυντής του Τιμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού επιθυμεί να
αναφερθεί στο πιο πάνω θέμα με αφορμή τη διαπίστωση της Γενικής Ελέγκτριας της
Δημοκρατίας για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην υποβολή από τους οικείους
Προϊσταμένους Τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας των περιπτώσεων παράτασης της
άδειας ασθένειας δημοσίων υπαλλήλων στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας για εξέτασή τους από Ιατροσυμβούλιο, βάσει των πιο πάνω Κανονισμών, με
συνεπακόλουθο τα Ιατροσυμβούλια να συγκαλούνται και να αποφασίζουν εκ των υστέρων
και όταν ήδη η περίοδος απουσίας του υπαλλήλου έχει εκπνεύσει.
2. Σύμφωνα με τις παραγράφους (2) και (3) του Κανονισμού 11 των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, οι παρατάσεις της άδειας ασθένειας των
δημοσίων υπαλλήλων, είτε με πλήρεις είτε με μισές απολαβές, εγκρίνονται από
Ιατροσυμβούλια από αρμόδιους Κυβερνητικούς Ιατρικούς Λειτουργούς, τα οποία ορίζονται
από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας μετά από γραπτό αίτημα των
οικείων Προϊσταμένων προς τον Διευθυντή των εν λόγω Υπηρεσιών, αν οι υπάλληλοι
πάρουν όλη την άδεια ασθένειας (42 ημέρες) που δικαιούνται σε ένα ημερολογιακό έτος
και χρειαστεί να απουσιάσουν για πρόσθετη περίοδο, λόγω ασθένειας. Κατ’ εφαρμογή των
ίδιων Κανονισμών, οι απολαβές των υπαλλήλων, πλήρεις ή μισές, για τις εν λόγω
παρατάσεις, θα πρέπει να καταβάλλονται μετά τη λήψη απόφασης από το Ιατροσυμβούλιο
για έγκρισή τους.
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3. Στις πλείστες, όμως, περιπτώσεις, όπως διαπιστώνει η Γενική Ελέγκτρια, η σύγκληση
του Ιατροσυμβουλίου ζητείται από τους οικείους Προϊσταμένους Τμημάτων μετά την
αποθεραπεία και επιστροφή του υπαλλήλου στην εργασία του, με αποτέλεσμα η απόφαση
του Ιατροσυμβουλίου να λαμβάνεται εκ των υστέρων και όταν έχει ήδη εκπνεύσει η
αιτούμενη περίοδος της παράτασης της άδειας ασθενείας του. Όπως επίσης σημειώνεται
από τη Γενική Ελέγκτρια, υπάρχουν περιπτώσεις που εκ των πραγμάτων η πάθηση δεν
μπορεί να διαπιστωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, οπόταν το Ιατροσυμβούλιο δεν μπορεί
να ασκήσει το ρόλο του ουσιαστικά, ενώ δημιουργείται η εντύπωση ότι η έγκρισή του
αποτελεί μια τυπική διαδικασία.
4. Με βάση τα πιο πάνω, για σκοπούς ορθής εφαρμογής του προαναφερόμενου
Κανονισμού και για να μην προκύπτει ζήτημα αδικαιολόγητης απουσίας των υπαλλήλων
που απουσιάζουν με παράταση άδειας ασθένειας χωρίς έγκριση, καλούνται οι οικείοι
Προϊστάμενοι Τμημάτων όπως παρακολουθούν την όλη διαδικασία και ζητούν έγκαιρα
από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας τη σύγκληση Ιατροσυμβουλίου
για εξέταση των περιπτώσεων υπαλλήλων που χρειάζεται να απουσιάσουν για λόγους
ασθένειας πέραν της συνήθους άδειας ασθένειας των 42 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή
αμέσως μόλις ο υπάλληλος εξαντλήσει τη σύνηθη αυτή άδεια, ή ακόμα και εκ των
προτέρων, εφόσον, με βάση το τελευταίο ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζει, η
περίοδος της απουσίας του είναι ήδη προβλεπτό ότι θα υπερβεί τις 42 ημερολογιακές
ημέρες.
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
Γενικό Ελεγκτή,
Επίτροπο Διοικήσεως,
Επίτροπο Νομοθεσίας,
Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού,
Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
Γενικούς Διευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,
Υπουργείων, Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης και Γενικό Λογιστή,
Αρχιπρωτοκολλητή,
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου,
Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών,
Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου,
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών,
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων,
Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας,
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου.

