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ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 104 33 
Τηλέφωνο : 213 2161524,1617
Fax : 2132161930
e-mail :dnos@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με τη χορήγησης αδειών σε ειδικευομένους 

Νοσηλευτές με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.
Σχετ. :1. Το αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.71/1521971/14.12.2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών -  Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
2. Το με ημερομηνία 23.12.2020 Υ.Σ. της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών 
Προσώπων του Υπουργείου Υγείας

Με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τη 
χορήγηση αδειών σε ειδικευόμενους νοσηλευτές με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (π.χ. 
αναρρωτικής, κύησης, μητρότητας, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γονικής άδειας, 
μειωμένου ωραρίου, κ.α), η Υπηρεσία μας απέστειλε σχετικό ερώτημα στο 
Υπουργείο Εσωτερικών -  Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου 
Τομέα -  Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, ενώ παράλληλα 
ζητήθηκε η γνωστοποίηση των αντίστοιχων προβλεπόμενων για ανάλογες 
κατηγορίες προσωπικού, ιδίως των ειδικευομένων ιατρών, από την αρμόδια Δ/νση 

του Υπουργείου Υγείας
Σύμφωνα με το σχετ. (1) έγγραφο του του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρονται τα 
ακόλουθα:
«Η χορήγηση των αδειών στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου του Δημοσίου διέπεται κατ’ αρχάς από το ΠΔ 410/1988 
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που
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αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου». Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 89 του ανωτέρω ΠΔ «Όπου στον Κώδικα 

αυτό δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας για τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας».

Περαιτέρω, όσον αφορά τις άδειες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ έχει 
εκδοθεί η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ. 11102/28-5-2020 (ΑΔΑ 9ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π) 
εγκύκλιος, στην Ενότητα Β’ της οποίας διευκρινίζονται οι βασικές άδειες και 
διευκολύνσεις που δικαιούνται οι υπάλληλοι που απασχολούνται με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου»

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το σχετ. (2) έγγραφο δεν υφίστανται ειδικές ρυθμίσεις 
για ανάλογη κατηγορία προσωπικού (ειδικευομένων ιατρών), εφαρμόζεται η εργατική 
νομοθεσία και οι ΕΓΣΣΕ σχετικά με τη χορήγηση των ως άνω αδειών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
58 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α'), όπως ισχύει, κάθε ειδικευόμενος συνάπτει 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης, ισόχρονης διάρκειας με τον προβλεπόμενο κατά νόμο χρόνο 
ειδίκευσης, με το νομικό πρόσωπο, στο οποίο εντάσσεται οργανικά η εκπαιδευτική 
μονάδα του και καθόσον δεν υφίστανται ειδικότερες ρυθμίσεις θα πρέπει να τύχουν 
εφαρμογής οι προαναφερόμενες διατάξεις του ΠΔ 410/1988 σε συνδυασμό με την 
εργατική νομοθεσία.
Συνεπώς, σε περίπτωση που χορηγηθεί οποιαδήποτε άδεια πλην της κανονικής 
άδειας, υπηρετείται ισόχρονα μέχρι εκπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου 

άσκησης.
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