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Θέµα: «Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθµ. πρωτ. 13338/26-02-2020 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας περί της αναστολής των κανονικών αδειών» 

 
Αξιότιµε κ. Παπασάββα, 

 

Στις 26-02-2020 εξεδόθη η υπ’ αριθµ. πρωτ. 13338/26-02-2020 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας περί της αναστολής των κανονικών αδειών. Ειδικότερα, αποφασίζεται η 

αναστολή κανονικών αδειών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Υγείας, των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υγειονοµικών Περιφερειών, των νοσοκοµείων του 

ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ, του ΕΚΕΑ, της ΕΚΑΠΥ, του ΙΦΕΤ και των Δηµόσιων Δοµών 

ΠΦΥ (κέντρα υγείας, πολυδύναµα περιφερειακά ιατρεία, περιφερειακά ιατρεία και τοπικά 

ιατρεία), καθώς και των Τοπικών Οµάδων Υγείας, µέχρι νεωτέρας εντολής. 

 Η ως άνω απόφαση, που είναι αµέσου εφαρµογής, αφορά κατ’ αποκλειστικότητα τις 

κανονικές άδειες και όχι άλλες µορφές θεσµοθετηµένων αδειών, που καθιερώνονται από 

γενικές ή από ειδικές διατάξεις. Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγουµε τόσο από την σαφή 

διατύπωση της επίµαχης υπουργικής απόφασης, όσο και από την ρητή λήψη υπόψη στο 



προοίµιο αυτής των διατάξεων του άρθρου 49 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που 

ρυθµίζει το ζήτηµα της χορήγησης αποκλειστικά και µόνον της κανονικής άδειας.  

Υπενθυµίζεται, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 3 του 

Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Επιτρέπεται να µην χορηγείται, να περιορίζεται ή να 

ανακαλείται η κανονική άδεια προκειµένου να αντιµετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της 

υπηρεσίας, µετά όµως από έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο είναι 

αρµόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το 

αρµόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο». 

Ως εκ τούτου η συγκεκριµένη υπουργική απόφαση καταλαµβάνει µόνον τις 

κανονικές άδειες, οι οποίες ανακαλούνται υποχρεωτικώς, χωρίς να θίγει άλλες µορφές 

θεσµοθετηµένων αδειών. 

Ενόψει των ανωτέρω, η απόφαση σας, κατά το µέρος που ορίζει, ότι ανακαλούνται 

«οι πάσης φύσεως άδειες του προσωπικού» κατ’ επίκληση της ως άνω υπουργικής 

απόφασης, είναι εσφαλµένη. Υπογραµµίζεται, ότι ο προδήλως εσφαλµένος χαρακτήρας 

της εν λόγω απόφασης προκύπτει από την ευθεία µνεία των διατάξεων του άρθρου 49 του 

Υπαλληλικού Κώδικα, οι οποίες, όµως, όπως προαναφέρθηκε, αφορούν µόνον τις 

κανονικές άδειες και όχι τις πάσης φύσεως άδειες. 

Συµπερασµατικά, η επίµαχη απόφασή σας χρήζει ανακλήσεως ή άλλως ορθής 

επαναδιατύπωσης, προκειµένου να ευθυγραµµίζεται πλήρως τόσο µε την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 13338/26-02-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας, όσο και µε τις διατάξεις του 

άρθρου 49 του Υπαλληλικού Κώδικα.   
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