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4. Η εκκαθάριση της αποζημίωσης ενεργείται με βάση 
πίνακα που θεωρείται από τον προϊστάμενο της οικείας 
Δ.Ο.Υ. ή της Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας του οικείου 
Δήμου, στον οποίο φαίνεται το ύψος των εκτός έδρας 
ή γραφείου εισπράξεων. Ως έδρα θεωρείται αυτή του 
ταμείου ή του Δήμου όπου υπηρετούν.

Άρθρο 51
Όροι υγιεινής και ασφάλειας

1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα στη διασφάλιση 
συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας 
τους.

2. Για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας του χώρου 
εργασίας των υπαλλήλων και για τον έλεγχο τήρησης

τους ισχύουν οι ειδικές διατάξεις.

Β. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 52
Ελευθερία της έκφρασης

1. Η ελευθερία της έκφρασης των πολιτικών, φιλοσοφι−
κών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, όπως και των επι−
στημονικών απόψεων και της υπηρεσιακής κριτικής των 
πράξεων της προϊσταμένης αρχής, αποτελεί δικαίωμα 
των υπαλλήλων και τελεί υπό την εγγύηση του Κράτους. 
Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των υπαλλήλων λόγω των 
πεποιθήσεων ή των απόψεών τους ή της κριτικής των 
πράξεων της προϊσταμένης αρχής.

2. Η συμμετοχή των υπαλλήλων στην πολιτική ζωή 
της Χώρας επιτρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες δι−
ατάξεις.

Άρθρο 53
Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα απεργίας

1. Η συνδικαλιστική ελευθερία και η ανεμπόδιστη άσκη−
ση των συναφών με αυτήν δικαιωμάτων διασφαλίζονται 
στους υπαλλήλους.

2. Οι υπάλληλοι μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν συν−
δικαλιστικές οργανώσεις, να γίνονται μέλη τους και να 
ασκούν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα.

3. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των υπαλλήλων και 
ασκείται από τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις ως 
μέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, 
εργασιακών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών και ασφαλιστι−
κών συμφερόντων τους και ως εκδήλωση αλληλεγγύης 
προς άλλους εργαζομένους για τους αυτούς σκοπούς. 
Το δικαίωμα της απεργίας ασκείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου που το ρυθμίζει.

4. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωμα να 
διαπραγματεύονται με τις αρμόδιες αρχές για τους 
όρους, την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας των με−
λών τους.

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 54
Υπηρεσιακή εκπαίδευση

1. Η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλ−
λήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλ−
λήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επι−
μόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εκτελού−
νται στην Ελλάδα, ιδίως στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ή στο 
εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

2. Η εισαγωγική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, τόσο 
για την υπηρεσία όσο και για τον υπάλληλο. Γίνεται 
κατά την πρώτη διετία από το διορισμό του υπαλλήλου 
και έχει ως σκοπό την εξοικείωση του υπαλλήλου με 
τα αντικείμενα της υπηρεσίας του και τα καθήκοντά 
του ως υπαλλήλου Ο.Τ.Α. γενικότερα. Οι αρμόδιες υπη−
ρεσίες υποχρεούνται να φροντίζουν για την πρόβλεψη 
των αναγκαίων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογι−
σμό. Υπάλληλος δεν προάγεται στον επόμενο του ει−
σαγωγικού βαθμό, εάν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την εισαγωγική εκπαίδευση. Ευθύς ως ο υπάλληλος 
ολοκληρώσει την εισαγωγική εκπαίδευση, η προαγωγή 
διενεργείται αναδρομικώς με όλες τις συνέπειες.

3. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την 
επιμόρφωση των υπαλλήλων της σε όλη τη διάρκεια 
της σταδιοδρομίας τους, ανεξάρτητα από την κατη−
γορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. Η 
επιμόρφωση μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή 
εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας του υπαλ−
λήλου. Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα 
επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική.

4. Η μετεκπαίδευση έχει ως σκοπό την απόκτηση από 
τον υπάλληλο των ειδικών γνώσεων που είναι απα−
ραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Γίνε−
ται σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, στην Ελλάδα 
ή το εξωτερικό, ιδίως σε Πανεπιστήμια, T.E.I, και στο 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Η μετεκπαίδευση μπορεί να ορίζεται και ως 
υποχρεωτική.

5. Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται με τη συμμε−
τοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μετα−
πτυχιακών σπουδών που εκτελούνται σε αναγνωρισμένα 
Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε 
αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη με T.E.I. Ως προγράμματα 
ή κύκλοι μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται όσα καθο−
ρίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την 
ανώτατη εκπαίδευση.

Δ. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Άρθρο 55
Δικαίωμα κανονικής άδειας

1. Οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. δικαιούνται κανονική άδεια 
με αποδοχές, δύο (2) μήνες μετά το διορισμό τους. Η 
άδεια που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι ορίζεται 
σε δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας και δεν 
μπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθμό των ημερών 
κανονικής άδειας που δικαιούνται με τη συμπλήρωση 
ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας.

2. Οι υπάλληλοι, μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους 
πραγματικής υπηρεσίας, δικαιούνται κανονική άδεια 
απουσίας με αποδοχές, η διάρκεια της οποίας ορίζε−
ται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, αν ακολουθούν 
εβδομάδα πέντε (5) εργάσιμων ημερών, και σε είκοσι 
τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες, αν ακολουθούν εβδο−
μάδα έξι (6) εργασίμων ημερών.

Ο χρόνος της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά 
μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης και 
μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι 
πέντε (25) ή τριάντα (30) εργασίμων ημερών, προκει−
μένου για πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, 
αντίστοιχα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να προσαυξάνεται 
έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ο αριθμός των ημε−




