
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 193/88 
 
Επέκταση διατάξεων του Ν. 1483/84 (ΦΕΚ 153/Α) στο δηµόσιο τα Ν.Π.∆.∆. και τους 
Ο.Τ.Α. 
(ΦΕΚ 84/A/6-5-88) 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψει:  
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153) «Προστασία 
και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις».  
2. Την αριθµ. 48/1988 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Εθνικής 
Οικονοµίας, Οικονοµικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ∆ικαιοσύνης, 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού, ∆ηµοσίας Τάξεως, Βόρειας Ελλάδος, 
Αιγαίου, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εργασίας, Εµπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
Εµπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουµε :   
 

Άρθρο 1 
Επέκταση διατάξεων 

 
1. Οι διατάξεις του Κεφ. Α' του Ν. 1483/84 (άρθρο 1 παρ. 1-18) εφαρµόζονται και 
στους απασχολουµένους στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α. µε οποιαδήποτε σχέση, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στα επόµενα άρθρα του Π.∆./τος αυτού.   
 

Άρθρο 2 
Αποδεικτικά στοιχεία 

 
1. Η ασθένεια ή η αναπηρία των προσώπων του άρθρου 2 του Ν. 1483/84 για τους 
απασχολούµενους στο δηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α., αποδεικνύεται µε γνωµάτευση 
των οικείων πρωτοβαθµίων Υγειονοµικών Επιτροπών ή µε γνωµάτευση του διευθυντή 
κλινικής νοσηλευτικού ιδρύµατος του Ν.∆. 2592/1953, ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυµάτων 
που αποτελούν Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. αγαθοεργού πρωτοβουλίας.  
Ακόµη η ασθένεια ή η αναπηρία µπορεί να αποδεικνύεται µε ιατρική γνωµάτευση 
νοσηλευτικού ιδρύµατος (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και 
Πρόνοιας) η οποία θεωρείται από το διευθυντή γιατρό της σχετικής κλινικής του ιδρύµατος ή 
γνωµάτευση γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγονται τα πρόσωπα αυτά.   
 

Άρθρο 3 
∆ικαιούµενοι άδειας 

 
1. Για την εφαρµογή του άρθρου 5 του Ν. 1483/84 στο ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους 
Ο.Τ.Α. όπου στο νόµο αυτό αναφέρεται επιχείρηση ή εκµετάλλευση νοείται το σύνολο των 
υπηρεσιακών µονάδων ή αποκεντρωµένων υπηρεσιών που εξυπηρετούνται από την ίδια 
Υπηρεσία ∆ιοικητικού ή ∆ιεύθυνση Προσωπικού κατά περίπτωση και που απασχολούν 
τουλάχιστο 100 άτοµα µε οποιαδήποτε σχέση.  
2. Μετά τη λήξη της γονικής άδειας ανατροφής ο υπάλληλος επανέρχεται στη θέση που 
υπηρετούσε εκτός αν στο µεταξύ έχει µετακινηθεί ή µετατεθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις.  
3. Ο χρόνος γονικής άδειας άνευ αποδοχών αναγνωρίζεται για την ασφάλιση στα 
διάφορα Ταµεία (Αρωγής, Επικουρικής Ασφάλισης και Προνοίας). Οι εισφορές που 
αναλογούν για το χρονικό διάστηµα της άδειας βαρύνουν τον υπάλληλο.  
4. Η γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 του Ν. 1483/84 µπορεί να χορηγείται και 
τµηµατικά.   



 
Άρθρο 4 

Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτωµένων µελών 
 
Η άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 
1483/84 χορηγείται πέρα από την άδεια χωρίς αποδοχές που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 
101 του Π.∆. 611/1977 ή άλλη άδεια που χορηγείται µε άλλες ειδικές διατάξεις.   
 

Άρθρο 5 
Μειωµένο ωράριο 

 
1. Για την εφαρµογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1483/84 ισχύουν τα 
προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος Π.∆./τος εκτός από το κατώτατο όριο 
του αριθµού των απασχολουµένων κατά Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. που για την 
περίπτωση αυτή είναι 50 άτοµα.  
2. Η πνευµατική, ψυχική ή σωµατική αναπηρία του παιδιού καθώς και καταλληλότερος 
για τη φροντίδα του παιδιού γονέας ορίζεται µε απόφαση της οικείας Υγειονοµικής 
Επιτροπής ή των αρµοδίων οργάνων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Π.∆./τος.  
3. Στην περίπτωση που ο ένας γονέας απασχολείται στο δηµόσιο και ο άλλος στον 
ιδιωτικό τοµέα και υπάρχει αντίθετη άποψη για τον ορισµό του γονέα που θα έχει το 
µειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού και εφόσον το θέµα αυτό δε διευθετείται µε 
κοινή συµφωνία των ενδιαφεροµένων, επ' αυτού αποφαίνεται η ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή 
στην οποία µπορεί να απευθύνεται µε αίτησή του ο ενδιαφερόµενος.  
4. Με την απόφαση για τη µείωση του ωραρίου προσδιορίζεται και η ανάλογη µείωση 
των αποδοχών του υπαλλήλου. Το ωροµίσθιο βρίσκεται µε την αναγωγή των τακτικών 
αποδοχών σε ηµεροµίσθιο (τακτικές αποδοχές δια 25) και τη διαίρεση αυτού δια του αριθµού 
των ωρών του νοµίµου ωραρίου εργασίας  (7 1/2). 
 

Άρθρο 6 
Άδειες απουσίας 

 
Οι ασχολούµενοι στο δηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α. που αναφέρονται στο άρθρο 5 
του παρόντος και έχουν παιδιά ηλικίας µέχρι 16 ετών τα οποία παρακολουθούν µαθήµατα 
στοιχειώδους µέσης γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης δικαιούνται, µε αποδοχές την άδεια που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 του Ν. 1483/1984.   
 

Άρθρο 7 
Βρεφοπαιδοκοµικοί Σταθµοί 

 
Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.∆.∆. και οι Ο.Τ.Α. όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος 
Π.∆./τος που απασχολούν πάνω από 300 άτοµα σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου για τη 
στέγαση των Υπηρεσιών τους θα πρέπει να προβλέπουν επαρκή και κατάλληλο χώρο για τη 
στέγαση βρεφοπαιδικού σταθµού που να καλύπτει τις ανάγκες των απασχολουµένων σ' 
αυτές.   
 

Άρθρο 8 
Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις από αυτές που διαλαµβάνουν οι διατάξεις του κεφ. Α' του Ν. 
1483/84 εξακολουθούν να ισχύουν.   
 

Άρθρο 9 
∆ιοικητικές Κυρώσεις 

 
Προϊστάµενοι Υπηρεσιών ∆ιοικητικού ή αυτοτελών Υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. που 
αρνούνται για οποιοδήποτε λόγο τη χορήγηση των αδειών ή διευκολύνσεων που προβλέπουν 
οι διατάξεις του παρόντος Π.∆./τος διώκονται πειθαρχικά για παράβαση καθήκοντος.   



 
Άρθρο 10 

Χρόνος απουσίας 
 
1. Ο χρόνος απουσίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1483/84 και του 
παρόντος Π.∆./τος λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια 
εκτός από την καταβολή αποδοχών, µε εξαίρεση την άδεια του άρθρου 6 του παρόντος που 
είναι µε αποδοχές.  
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο διάστηµα της απουσίας των 
υπαλλήλων σ' εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, παρακρατούνται από τις αποδοχές των 
εποµένων από την επάνοδό τους στην Υπηρεσία µηνών.   
 

Άρθρο 11 
 

Οι κοινές αποφάσεις που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 18 του Ν. 
1483/84 εκδίδονται µε τη σύµπραξη του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και του 
Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.   
Τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος αναθέτουµε στον Υπουργό προεδρίας της 
Κυβέρνησης και την εκτέλεσή του σε καθένα Υπουργό. 
 

Αθήνα, 27 Απριλίου 1988 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Α. ΤΣΟΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ 
 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΜΑΛ. –ΜΑΡ. (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΑΝΤΩΝ. ∆ΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΛΒΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 
 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ 
 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΝΙΚ. ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ 

 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 


