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ΤΜΗΜΑ E΄

Ταχ. Δ/νση    

Ταχ. Κώδικας

:

:

Ακτή Βασιλειάδη 
(Πύλες Ε1-Ε2) 
18510, Πειραιάς

Τηλέφωνο : 2131374364
2131371589
2131374767

Φαξ : 2104191561

ΘΕΜΑ : «Άδειες απουσίας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής». 

ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο 19 του π.δ. 80/2015 “Άδειες απουσίας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος -

Ελληνικής Ακτοφυλακής” (Α΄153).

β) H Αριθμ. Πρωτ.: 2415.9/40964/25-11-2015 διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ Ε'. 

1. Με  το  π.δ.  80/2015  “Άδειες  απουσίας  του  προσωπικού  Λιμενικού  Σώματος  -  Ελληνικής

Ακτοφυλακής” (Α΄153), ρυθμίσθηκαν εκ νέου οι άδειες απουσίας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Με

σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω διατάγματος ως προς την

χορήγηση των αναρρωτικών αδειών (άδεια κατ΄ οίκον νοσηλείας, συνήθεις αναρρωτικές άδειες),

διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Α.  ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ:

Σύμφωνα με το άρθρο 5, στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος, άδεια

κατ` οίκον νοσηλείας διάρκειας μέχρι και δέκα (10) ημερών, με αποδοχές, η οποία χορηγείται είτε

τμηματικά είτε ολόκληρη. Επομένως, η άδεια κατ΄ οίκον νοσηλείας χορηγείται, αποκλειστικά για

χρονικό διάστημα μέχρι και δέκα (10) ημερών, ανά ημερολογιακό έτος. 

Η άδεια κατ΄ οίκον νοσηλείας χορηγείται ως ακολούθως:  

α) Για  το  προσωπικό  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  το  οποίο  υπηρετεί  στο  Αρχηγείο  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά  από

γνωμάτευση ιατρού του Ιατρείου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 35 του π.δ. 103/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου”

(Α'170), στην Υπηρεσία Υγειονομικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπάγονται διοικητικά και λειτουργούν το

Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα Περιφερειακά Ιατρεία, με αποστολή μεταξύ άλλων, την

πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση της υγείας, καθώς και τη συνταγογράφηση και την

εντολή  διενέργειας  παρακλινικών  εξετάσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  και  των  μελών των

οικογενειών του. Τα Περιφερειακά Ιατρεία λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  μετά την έκδοση σχετικής  απόφασης  του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  Η λειτουργία  του

Ιατρείου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η έγκριση αναρρωτικών αδειών του προσωπικού

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  κατόπιν  εξέτασης,  ανήκει  στις  αρμοδιότητες  του  Τμήματος   Πρωτοβάθμιας

Περίθαλψης της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στο  πεδίο  εφαρμογής  της  περίπτωσης  αυτής, εμπίπτουν  τα  στελέχη  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  τα  οποία

υπηρετούν στους Κλάδους του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και στις Κεντρικές Υπηρεσίες Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. εκτός των Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πλην της Επισκευαστικής Βάσης με έδρα τη

Θεσσαλονίκη και διασταλτικά τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Κεντρικές Υπηρεσίες

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.   

β) Για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί σε Υπηρεσίες εκτός του Αρχηγείου Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από γνωμάτευση ιατρού αρμόδιας κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του άρθρου 7

του ν.δ. 2592/1953 “Περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως” (Α΄254), όπως κάθε φορά ισχύει,

ή  άλλων νοσηλευτικών  ιδρυμάτων τα  οποία  αποτελούν  νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου  ή

ιδιωτικού δικαίου, ή από ιδιώτη ιατρό, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5

του ν. 3418/2005 “Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας” (Α΄287), όπως κάθε φορά ισχύει. 

Β.  ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:

Σύμφωνα με το άρθρο 5, στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγούνται συνολικά και όχι τμηματικά,

συνήθεις  αναρρωτικές  άδειες,  διάρκειας  μέχρι  και  δύο  (02)  μηνών,  με  αποδοχές,  χωρίς  να

επιτρέπεται η διακοπή τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 18, στις συνήθεις αναρρωτικές άδειες χορηγούνται μέχρι και τέσσερις (04)

ημέρες πορείας, για οποιονδήποτε τόπο προορισμού στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.  

Οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες, χορηγούνται ως ακολούθως:

α) Μετά από ενδονοσοκομειακή ή ημερήσια νοσηλεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα του άρθρου 7

του ν.δ. 2592/1953, όπως κάθε φορά ισχύει, ή σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα τα οποία αποτελούν

νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  ή  ιδιωτικού  δικαίου,  εφόσον  στη  σχετική  γνωμάτευση

αναγράφεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας. 
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β)  Μετά από γνωμάτευση  ιδιώτη  ιατρού, στην  οποία  αναγράφεται  η  χορήγηση αναρρωτικής

άδειας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, απαιτείται παραπομπή του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με διαταγή του

Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πολεμικού Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),

η οποία αποφασίζει για τη χορήγηση της συνήθους αναρρωτικής άδειας. Για το σκοπό αυτό, ο

προϊστάμενος της Υπηρεσίας όπου υπηρετεί το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλει σχετική αναφορά

στην  Υπηρεσία  Υγειονομικού  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  με  κοινοποίηση  στη  Διεύθυνση  Προσωπικού.  Στην

περίπτωση που το  στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  δε  δύναται  λόγω της  κατάστασης  της  υγείας  του,  να

παρουσιασθεί ενώπιον της Α.Ν.Υ.Ε., αυτό βεβαιώνεται με σχετική ιατρική γνωμάτευση. 

Εφόσον  μετά  τη  λήξη  της  συνήθους  αναρρωτικής  άδειας,  οι  λόγοι  υγείας  συνεχίζουν  να

υφίστανται, τότε το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παραπέμπεται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία,

εκ νέου στην Α.Ν.Υ.Ε., για να του χορηγηθεί νέα συνήθης αναρρωτική άδεια, η οποία στο σύνολό

της δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο (02) μήνες. 

Κατ΄εξαίρεση, οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες διάρκειας μέχρι και δεκατεσσάρων (14) ημερών,

δύνανται  να  χορηγούνται  χωρίς  παραπομπή  στην  Α.Ν.Υ.Ε.,  εφόσον  η  γνωμάτευση  για  τη

χορήγηση  τους  εκδίδεται  μόνον  μετά  από  ενδονοσοκομειακή  ή  ημερήσια  νοσηλεία  σε

νοσηλευτικά ιδρύματα  του άρθρου 7 του ν.δ.  2592/1953,  όπως κάθε φορά ισχύει,  ή σε άλλα

νοσηλευτικά  ιδρύματα  τα  οποία  αποτελούν  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  ή  ιδιωτικού

δικαίου, εφόσον στη σχετική γνωμάτευση αναγράφεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας. Ωστόσο,

δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας συνήθους αναρρωτικής άδειας του ιδίου χρονικού διαστήματος

και για τους ίδιους λόγους υγείας, χωρίς παραπομπή στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή.  

Γ.  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ: 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3418/2005, οι ιατρικές γνωματεύσεις οι οποίες

εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις

νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται

από ιατρούς  που υπηρετούν  σε  Ν.Π.Δ.Δ.  ή  Ν.Π.Ι.Δ.  ή  ιδιώτες  ιατρούς.  Σε  κάθε  περίπτωση,  οι

εκδιδόμενες  ιατρικές  γνωματεύσεις  αφορούν  αποκλειστικά  στο  γνωστικό  αντικείμενο  της

ειδικότητας κάθε ιατρού. Ο ιατρός οφείλει, όταν συντάσσει ιατρικές γνωματεύσεις, να αναφέρει το

σκοπό για τον οποίο προορίζονται, καθώς και το όνομα του λήπτη της γνωμάτευσης. Οι ιατρικές

γνωματεύσεις εκδίδονται μετά από προηγούμενη γραπτή ή προφορική αίτηση του προσώπου στο

οποίο  αφορούν  ή,  κατ`  εξαίρεση,  τρίτου  προσώπου  το  οποίο  έχει  έννομο  συμφέρον  και  το

αποδεικνύει. Οι  ιατρικές γνωματεύσεις παραδίδονται  σε αυτόν που παραδεκτά το ζήτησε ή σε

τρίτο πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τον αιτούντα.
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Δ  . ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ:

Επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα  με  τον  Στρατιωτικό  Ποινικό  Κώδικα  (Σ.Π.Κ.),  η  προσποίηση

ανικανότητας αποτελεί στρατιωτικό αδίκημα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Σ.Π.Κ. στην

ειδική  υπόσταση  του  αδικήματος  αυτού,  εμπίπτει  η  πράξη  του  στρατιωτικού,  ο  οποίος

προσποιείται νόσο ή άλλο σωματικό ή διανοητικό ελάττωμα ή μεταχειρίζεται άλλα απατηλά μέσα

ή τεχνάσματα με σκοπό να αποφύγει διαρκώς ή προσωρινά, ολικά ή μερικά, τη στρατιωτική του

υποχρέωση. 

2. Το εδάφιο 1 της περίπτωσης ΣΤ. της παραγράφου ΙΙ της Αριθμ. Πρωτ.: 2415.9/40964/25-11-

2015 διαταγής Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ Ε'.,  αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“1. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 7, στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται άδεια

με  αποδοχές,  διάρκειας  τριών  (03)  ημερών,  σε  περίπτωση  θανάτου  συγγενούς  έως  και  β΄

βαθμού.”.

                                                                                                                

                                                                                                             Ο Διευθυντής Κλάδου

                                                                                            Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

       
                                                                                                 Υποναύαρχος Λ.Σ. ΡΑΠΤΗΣ Σταμάτιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Γενικό (όπου υπηρετεί προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ (υ.τ.α.). 
Γρ. κ. Γ.Γ. (υ.τ.α.). 
Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.). 
Γρ. κ. Α΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.).
Γρ. κ. Β΄Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.). 
Γρ. κ. Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.).
Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. (υ.τ.α.). 
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