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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

σία του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της
αναδοχής διάστημα. Στους γονείς που αποκτούν τέκνο
με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, κατά το
άρθρο 1464 Α.Κ., πέραν των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια
τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές αμέσως μετά τη
γέννηση του τέκνου».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 53 του
ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται
ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων
του παρόντος άρθρου, εκτός αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει
χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά
όρια της προηγούμενης παραγράφου».
3. Στο άρθρο 60 του ν. 3584/2007 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και
σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4538/2018
(Α’ 85) πέραν των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με
πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την
περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής
αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο
τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την
άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου
κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διάστημα.
Στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της
παρένθετης μητρότητας, κατά το άρθρο 1464 Α.Κ., πέραν
των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις
αποδοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου».
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 60 του
ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται
ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων
του παρόντος άρθρου, εκτός αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει
χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά
όρια της προηγούμενης παραγράφου».
5. Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 3528/2007 και η
παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 3584/2007 καταργούνται.
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 3528/2007
(Α’ 26) και 67 του ν. 3584/2007 (Α’ 143)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων
χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το
πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος
εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ημερών».
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2. Η παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων
χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το
πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος
εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ημερών».
Άρθρο 36
Οι διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 60 του Κώδικα
Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) για τις άδειες υπηρεσιακής
εκπαίδευσης, τις άδειες για επιμορφωτικούς λόγους και
τις άδειες εξετάσεων εφαρμόζονται ανάλογα και στο
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
Άρθρο 37
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38
του ν. 1943/1991 (Α’51) και η παρ. 1 του άρθρου 43 του
π.δ. 57/2007 (Α’ 59) καταργούνται.
2. Η συμμετοχή υπαλλήλων άνω των 45 ετών σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος θεωρείται νόμιμη για κάθε συνέπεια.
Άρθρο 38
Ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας
για υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ
1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 3528/2007
(Α’ 26) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ειδικό πρόγραμμα διοικητικής
επάρκειας για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου κατηγορίας ΔΕ. Με την απόφαση αυτή, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία
παρακολούθησης, οι κλάδοι και ειδικότητες στις οποίες
ανήκουν οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα, ο τύπος του
πιστοποιητικού που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο
συναφές θέμα. Για τους κατόχους του παραπάνω πιστοποιητικού ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική
εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος».
2. Στην περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 85 του
ν. 3528/2007 (Α’ 26) προστίθεται περίπτωση θθ’ ως εξής:
«θθ) Η κατοχή του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 4 του άρθρου 82 μοριοδοτείται
με 30 μόρια».
Άρθρο 39
Τροποποίηση άρθρων του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 3584/2007
(Α’143) προστίθενται εδάφια ως εξής:

