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ΘΕΜΑ: Μεταφορά κανονικής άδειας έτους 2022 στο τρέχον έτος και υποχρεωτική χορήγηση αυτής
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.

                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ

             Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντες υπόψη:  

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  242  του   Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010  )  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις   διατάξεις   του  άρθρου   49 «Χορήγηση κανονικής άδειας»      του   Ν. 3528/2007  «Κύρωση   του
Κώδικα   Κατάστασης  Δημοσίων   Πολιτικών   Διοικητικών   Υπαλλήλων   και   Υπαλλήλων   Ν.Π.Δ.Δ»
ΦΕΚ    26/Α/2007 όπως ισχύουν σύμφωνα με τις οποίες  «1. Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κανονική
άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, από 15 Μαίου έως 31 Οκτωβρίου.
Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν καθοριστεί με απόφαση του οικείου
Υπουργού και κατά την περίοδο αυτή βρίσκονται στην αιχμή της λειτουργίας τους ή λειτουργούν σε
εικοσιτετράωρη βάση. Όταν με αίτηση του υπαλλήλου ολόκληρη η άδεια χορηγείται εκτός από την
περίοδο αυτή, προσαυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η προσαύξηση αυτή δεν χορηγείται
όταν ο υπάλληλος κάνει χρήση της κανονικής του άδειας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και
του Πάσχα.2. Η Υπηρεσία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, χορηγεί υποχρεωτικά σε αυτόν μέσα στο
δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους την κανονική άδεια που δικαιούται και αν ακόμα δεν την ζητήσει. 3.
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. 4. Η άδεια που δεν χορηγήθηκε
κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος».

3. Τις  διατάξεις  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  Περιφέρειας  Πελοποννήσου»  ΦΕΚ
3833/Β/2021 όπως ισχύουν.

4. Το μητρώο προσωπικού που τηρείται ανά περιφερειακή ενότητα.
5. Το μητρώο νομικών προσώπων της Περιφέρειας.
6. Το  γεγονός  ότι  η  κανονική  άδεια  του  προσωπικού  που  δεν  χορηγήθηκε  εντός  του  κάθε  έτους

χορηγείται υποχρεωτικά στο επόμενο  έτος.
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                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την  μεταφορά της  κανονικής  άδειας  των  προϊσταμένων  και  υπαλλήλων   των  κεντρικών  και
περιφερειακών υπηρεσιών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
που δεν χορηγήθηκε στο ημερολογιακό έτος 2022 στο τρέχον έτος και την υποχρεωτική χορήγηση αυτής
μέχρι 31/12/2023. 

Οι  προϊστάμενοι  των  υπηρεσιών  και  των  εποπτευόμενων  νομικών  προσώπων  α)  ενημερώνουν
ενυπόγραφα το προσωπικό τους,  β)  αποστέλλουν στο τμήμα προσωπικού της οικείας περιφερειακής
ενότητας  πίνακα  με  τον  αριθμό  ημερών  κανονικών  αδειών  που  δεν  χορηγήθηκε  ανά  υπάλληλο  με
αιτιολόγηση σχετικά με τη μη χορήγηση της στο έτος 2022 και γ) προγραμματίζουν  την υποχρεωτική
χορήγησή της υπολειπόμενης κανονικής άδειας με γνώμονα τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της
υπηρεσίας.

Η παρούσα αναρτάται  στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www  .  ppel  .  gov  .  gr   

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.ΝΙΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη 
2. Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 
3. Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
4. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών 
5. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 
6. Γραφείο Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας 
7. Γραφείο Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων 
8. Προϊσταμένους Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών Περιφέρειας Πελοποννήσου
9. Γραφείο Διευθύντριας Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου
10. Νομικά Πρόσωπα Περιφέρειας δια των οικείων τμημάτων Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης 

έδρας και Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακών Ενοτήτων  ανά περιφερειακή ενότητα.
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