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Θέμα: Προγραμματισμός χορήγησης αδειών κατά τη θερινή περίοδο  

 
Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου οι δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., 

Περιφέρειες, Ανεξάρτητες Αρχές και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) καλούνται να προβούν 

εγκαίρως στον προγραμματισμό των κανονικών αδειών των υπαλλήλων τους κατά την 

περίοδο αυτή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους.  

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 49 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), δεκαπέντε (15) ημέρες από την κανονική άδεια 

χορηγούνται υποχρεωτικά εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος από τις 15 Μαΐου έως και την 31 

Οκτωβρίου. 

Λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς επίσης και των 

ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη θερινή 

περίοδο, είναι απολύτως αναγκαίο να προγραμματιστούν οι άδειες των υπαλλήλων έτσι 

ώστε στο χρονικό διάστημα από 1/7/07 έως 15/9/07 να απουσιάζει το 1/3 του 

υπηρετούντος προσωπικού κάθε φορέα ανά ημερολογιακή εβδομάδα και να παραμένουν 

στην υπηρεσία τα 2/3.  

Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες καλούνται να προβούν στον προγραμματισμό των 

καλοκαιρινών αδειών των υπαλλήλων τους βάσει του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.  



 Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ρυθμιστούν έγκαιρα και συναφή ζητήματα του 

προσωπικού όπως πιθανή υπερωριακή απασχόληση, μετακινήσεις-αποσπάσεις, ευελιξία 

ωραρίου, κλπ, κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα.   

Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω προγραμματισμός δεν θα πρέπει να δημιουργήσει 

προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού. Σε κάθε 

περίπτωση οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να παραμένουν σε συνεχή λειτουργία καθ΄ όλη τη 

διάρκεια του καλοκαιριού, προκειμένου να δέχονται τις αιτήσεις των πολιτών και να 

διεκπεραιώνουν εμπρόθεσμα όλες τις υποθέσεις τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχει 

πάντοτε ικανός αριθμός υπαλλήλων ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των 

δημοσίων υπηρεσιών, ιδίως σε ότι αφορά τη συναλλαγή με το κοινό. 

Περαιτέρω σημειώνεται ότι σε ειδικές περιπτώσεις υπηρεσιών, ιδίως αυτών που δεν 

έχουν ιδιαιτέρα μεγάλη συναλλαγή με το κοινό, θα μπορούν οι υπηρεσίες να διαχειριστούν 

το θέμα των θερινών αδειών των υπαλλήλων τους με δυνατότητα υπέρβασης, κατ΄εξαίρεση, 

του ορίου του 1/3, εφόσον αυτό δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία τους, αλλά σε καμία 

περίπτωση το ποσοστό των αδειών δεν θα υπερβαίνει το ½ του προσωπικού.  

 Οι υπηρεσίες θα πρέπει ακόμη να φροντίσουν για την ορθολογική οργάνωση της 

διοικητικής τους δράσης προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές και ενεργοβόρες 

ενέργειες. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι εντονότερη στις υπηρεσίες εκείνες που η 

λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. 

νοσοκομεία, εργοτάξια κλπ). Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί σχετική μέριμνα για την 

εγκατάσταση και λειτουργία συγχρόνων συστημάτων και τεχνικών εξοικονόμησης 

ενέργειας. Για τα θέματα αυτά θα ακολουθήσουν οδηγίες των οικείων Υπουργείων. 

Τα υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν. Η Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 

του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στους ΟΤΑ α’ βαθμού. 

 

 

                                                                                                    Ο Υπουργός  
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