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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 3528 

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 

και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 7 

Υγεία 

1. Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν 
εμποδίζει το διορισμό, εφόσον ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη 
τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές 
διατάξεις για το διορισμό ατόμων με αναπηρία δεν θίγονται. 

2. Η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα 
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές 
επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την 
υπηρεσία, σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί. 

Άρθρο 8 

Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση 

1. Δεν διορίζονται υπάλληλοι: 

δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Άρθρο 21 

Αναδιορισμός 

1. Ο υπάλληλος, που απολύθηκε λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, 
αναδιορίζεται μέσα σε μία (1) πενταετία από την απόλυση, εφόσον: α) είχε τουλάχιστον 
τριετή ευδόκιμη υπηρεσία, β) υπέβαλε αίτηση αναδιορισμού μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία πέντε (5) ετών από την απόλυση, γ) έχει όλα τα τυπικά προσόντα, εκτός από 
την ηλικία, που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης κατά το χρόνο του 
αναδιορισμού. 

2. Ο υπάλληλος αναδιορίζεται μετά από γνωμοδότηση της οικείας υγειονομικής 
επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται ότι αποκαταστάθηκε η σωματική ή πνευματική 
του ικανότητα, σε βαθμό που του επιτρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του. Ο υπάλληλος 



παραπέμπεται στην επιτροπή μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης αναδιορισμού. 

3. Για τον αναδιορισμό αποφασίζει το υπηρεσιακό συμβούλιο. Ο υπάλληλος 
αναδιορίζεται με το βαθμό που έφερε κατά το χρόνο της απόλυσής του. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει κατά το χρόνο του αναδιορισμού κενή θέση, συνιστάται 
προσωποπαγής θέση με την απόφαση αναδιορισμού. Ο αναδιοριζόμενος σε 
προσωποπαγή θέση καταλαμβάνει την πρώτη θέση που κενούται στον οικείο κλάδο 
και βαθμό. 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 16 έως και 20 που αναφέρονται στο διορισμό ισχύουν και 
για τον αναδιορισμό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ 

Άρθρο 50 

Δικαίωμα ειδικής άδειας 

2. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο 
απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική 
άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται 
τα νοσήματα του προηγούμενου εδαφίου. 

3. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν 
τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down. 

4. Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται 
από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων 
ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας. 

Άρθρο 53 

Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις 

2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως 
εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα 
ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. 

Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή 
παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου 
ωραρίου. 

Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, 
το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου 
εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα. […] 

3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις 
υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου 



ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση 
καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε 
διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου. 

Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό 
τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η 
σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 
κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της 
ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των 
διευκολύνσεων της παραγράφου 2. 

Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο 
σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2, εκτός 
αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες 
ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 

Άρθρο 541 

Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας 

1. Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται 
αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από 
την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα 
στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν 
μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. 

Υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας έξι (6) μηνών, δικαιούται 
να λάβει τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται. Μετά την εξάντληση 
τους, ο υπάλληλος δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών. 

Το τελευταίο εδάφιο της παράγραφο 1 προστέθηκε με τη παράγραφο 1 άρθρο 30 Νόμος 
3731/2008,ΦΕΚ Α 263/23.12.2008. 

2. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας 
που προηγήθηκαν της άδειας. 

3. Στον υπάλληλο που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της 
οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών των προηγούμενων 
παραγράφων. 

4. Τα δυσίατα νοσήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας. 

Άρθρο 55 

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας 



1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά τρίμηνο ή σε περίπτωση δυσίατων νοσημάτων 
ανά εξάμηνο, κατ' ανώτατο όριο, ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής 
επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 167. 

Άρθρο 66 

Μετακίνηση 

3. Για μετακίνηση σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε περιοχή άλλου δήμου ή 
κοινότητας, το οικείο όργανο υποχρεούται να μετακινήσει τον υπάλληλο που έχει 
εκδηλώσει επιθυμία μετακίνησης στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα, εκτός εάν 
αιτιολογημένοι λόγοι συμφέροντος της υπηρεσίας δεν επιτρέπουν τη μετακίνησή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις το οικείο όργανο υποχρεούται να λάβει υπόψη του κριτήρια 
όπως ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση υγείας του, η οικογενειακή του 
κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγου. 

Άρθρο 67 

Μετάθεση 

2. Οι μεταθέσεις μετά από αίτηση του υπαλλήλου προηγούνται των μεταθέσεων χωρίς 
αίτηση. Οι μεταθέσεις, μετά από αίτηση, υπαλλήλων που πάσχουν από δυσίατα 
νοσήματα, προηγούνται των λοιπών κατηγοριών μεταθέσεων μετά από αίτηση. […] 

1 Κατά το άρθρο 20 παράγραφο 9 περίπτωση β΄ και γ` Νόμος 4019/2011,ΦΕΚ Α 
216/30.9.2011,από την ημερομηνία έναρξης Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),τα άρθρα 54,55,56,164,165,166 και 167 του 
παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό του Οργανισμού Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). 


