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Θ Ε Μ Α: Ενηµέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθµ.
226/2017 Γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους

Σας ενηµερώνουµε ότι εκδόθηκε η αριθ. 226/2017 Γνωµοδότηση του Ε’
Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον
Υπουργό Εσωτερικών.
Σύµφωνα µε την ανωτέρω Γνωµοδότηση:
α) Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 άρθρου 93 του ν. 3852/2010,
προκειµένου να ληφθεί η ειδική άδεια για την διευκόλυνση των καθηκόντων των σε
αυτή

αναφεροµένων

αιρετών,

η

οποία

εκτείνεται

καθόλη

την

διάρκεια της θητείας τους, στην έννοια των δηµοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων
των ν.π.δ.δ., των υπαλλήλων κρατικών ν.π.ι.δ. και των δηµοσίων επιχειρήσεων ή
άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε
διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, καθώς και των υπαλλήλων των λοιπών ν.π.ι.δ.
περιλαµβάνονται όλοι οι υπάλληλοι, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν
υπηρετούν, µε εξαίρεση αυτών που υπηρετούν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου.
β) Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 5 άρθρου 93 του ν. 3852/2010,
προκειµένου να ληφθεί η ειδική άδεια για την διευκόλυνση των καθηκόντων των σε
αυτή αναφεροµένων αιρετών, περιλαµβάνονται όλοι οι υπάλληλοι, µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας και αν υπηρετούν, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που υπηρετούν
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου .

γ) Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 5 άρθρου 93 του ν. 3852/2010,
ο συνολικός χρόνος της ειδικής αδείας, ορίζεται σε 60 και µέχρι 30 ηµέρες,
αντιστοίχως, κατά περίπτωση, πλην, η κρίση της υπηρεσίας, προκειµένου να
χορηγήσει την άδεια, πρέπει να στηρίζεται στα επί µέρους στοιχεία της συµβάσεως,
ιδίως δε στον χρόνο αυτής, σε συνδυασµό µε την συµβατικώς σκοπούµενη κάλυψη
των αναγκών της υπηρεσίας και την αρχή της αναλογικότητας.
Την ως άνω Γνωµοδότηση µπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους.
Η Γενική ∆ιευθύντρια

Βίκυ Γιαβή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Ενταύθα
2. Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία)
Ακαδηµίας 68 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ: 106 78- ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
3. κα Γενική ∆ιευθύντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
4. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
(µε την παράκληση να αναρτήσει το παρόν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου)
5. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Τµήµα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ Βαθµού
- Τµήµα Νοµικών Προσώπων Τ.Α.

