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08 Απριλίου, 2016
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Συγκέντρωση και παρακολούθηση στοιχείων
για την άδεια ασθένειας των μόνιμων και έκτακτων δημοσίων υπάλληλων
και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, σε ετήσια βάση
Ο ∆ιευθυντής του Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού αναφέρεται στην
Εγκύκλιο του Τμήματός του, με αρ. 1507 και ημερ. 25.09.2014, με την οποία –
(α) γνωστοποιήθηκε η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με Αρ. 77.426 και ημερ.
27.08.2014, όπως όλα τα Υπουργεία και οι Ανεξάρτητες Υπηρεσίες προβούν στις
ακόλουθες ενέργειες(i) τηρούν σε βάσεις δεδομένων τα στοιχεία που αφορούν τις άδειες ασθένειας του
προσωπικού τους (μόνιμους και έκτακτους δημόσιους υπάλληλους και ωρομίσθιο
κυβερνητικό προσωπικό), ώστε να καθίσταται δυνατή η συγκέντρωσή τους και η
στατιστική επεξεργασία και ανάλυσή τους,
(ii) ελέγχουν / παρακολουθούν τις σχετικές με την άδεια ασθένειας πληροφορίες και να τις
συγκρίνουν με αυτές προηγούμενων ετών, ώστε, όπου χρειάζεται, να λαμβάνουν
άμεσα τα αναγκαία μέτρα ή/και να προβαίνουν στις απαραίτητες συστάσεις / οδηγίες
προς το προσωπικό τους, και
(iii) διαβιβάζουν στο Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, σε ετήσια βάση,
συγκεντρωτικά στοιχεία για τις άδειες ασθένειας του προσωπικού τους, για σκοπούς
τήρησης στατιστικών στοιχείων για εξαγωγή συμπερασμάτων και διαμόρφωση
πολιτικής.
(β) ζητήθηκε η υποβολή στο Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού σε ετήσια
βάση, αμέσως μετά τη λήξη κάθε έτους και όχι αργότερα από το τέλος του μηνός
Ιανουαρίου, συγκεντρωτικών στοιχείων για τις άδειες ασθένειας του προσωπικού με τη
συμπλήρωση του Πίνακα που επισυνάπτετο στην Εγκύκλιο.
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2. Επειδή μεγάλος αριθμός Υπηρεσιών δεν έχει μέχρι τώρα ανταποκριθεί, με την
παρούσα Εγκύκλιο Επιστολή καλούνται όσες Υπηρεσίες δεν έχουν ακόμα διαβιβάσει
στο Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού τα υπό αναφορά συγκεντρωτικά
στοιχεία για το έτος 2015, να τα διαβιβάσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου.
Επισημαίνεται ότι τα Υπουργεία θα πρέπει να καλέσουν τα Τμήματα / Υπηρεσίες τους να
υποβάλουν τα ετήσια στοιχεία στο Υπουργείο τους, ώστε αυτά να διαβιβάζονται στο
Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού συγκεντρωτικά.

Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας,
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ημόσιας Υπηρεσίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
Γενικό Ελεγκτή,
Επίτροπο ∆ιοικήσεως,
Επίτροπο Νομοθεσίας,
Επίτροπο Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού,
Επίτροπο Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού,
Γενικούς ∆ιευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,
Υπουργείων, Γενικής ∆ιεύθυνσης 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 ∆ιοίκησης Προεδρίας,
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου.

