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ΘΕΜΑ: «Άδειες µονίµων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης»
Σε συνέχεια της αρ. 35758/∆2/29-3-2007 εγκυκλίου µας και µετά την έκδοση από το
ΥΠΕΣΣ∆Α της αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ.51/538/12254/14-5-2007 διευκρινιστικής εγκυκλίου για τη
χορήγηση αδειών στους δηµοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (=
Υ.Κ., Ν. 3528/2007/ΦΕΚ26Α/9-2-2007), σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να παίρνουν ως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες κανονική
άδεια µε αποδοχές κατ’ έτος, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης. Η άδεια
χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού.
Για τους αποσπασµένους εκπαιδευτικούς σε πολιτικά γραφεία υπουργών, βουλευτών,
στο ΥΠΕΠΘ (Κεντρική Υπηρεσία, Γραφεία Εκπαίδευσης, εποπτευόµενους φορείς κ.λπ.)
εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 48 του 3528/2007. Από τη στιγµή που θα επιστρέψουν
στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, ακόµη και αν αποδεδειγµένα δεν έχουν κάνει χρήση,
για οποιονδήποτε λόγο, της κανονικής τους άδειας της παρ. 1 του άρθρου 48, δεν είναι
δυνατή η χορήγηση της άδειας αυτής (αρ. 546/2005 γνωµοδότηση του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους). ∆ιευκρινίζουµε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε
ολική ή µερική διάθεση σε ∆/νση ή Γραφείο Β/θµιας Εκπ/σης, έως τη λήξη του διδακτικού
έτους, δικαιούνται να κάνουν χρήση δέκα (10) ηµερών κανονικής άδειας, κατά τα
οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου. Τέλος, επισηµαίνεται ότι στους
εκπαιδευτικούς δεν εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 48 του Υ.Κ.
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2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα άδειας απουσίας µε αποδοχές πέντε (5)
εργασίµων ηµερών σε περίπτωση γάµου. Η άδεια αυτή χορηγείται αµέσως πριν ή µετά την
τέλεση του γάµου και όχι άλλη χρονική περίοδο εντός του ηµερολογιακού έτους. Σε
περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθµού δικαιούνται άδεια
απουσίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών (πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50
του Υ.Κ.). Συγγενείς έως και β΄ βαθµού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα
εγγόνια και οι πάπποι, τόσο οι εξ αίµατος όσο και οι εξ αγχιστείας.
3. Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από
νόσηµα, το οποίο απαιτεί τακτικές µεταγγίσεις αίµατος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας,
δικαιούνται ειδική άδεια µε αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο
(παράγραφος 2 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).
Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος, που προβλέπεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 50 του Υ.Κ. για τον καθορισµό των ανωτέρω νοσηµάτων, η εν λόγω άδεια θα
πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους, εφόσον υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α. Γνωµάτευση της πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, µε την οποία θα
πιστοποιείται αιτιολογηµένα ότι η πάθηση, από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών µεταγγίσεων αίµατος ή περιοδικής
νοσηλείας σε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυµα.
β. Προσδιορισµός του χρονικού διαστήµατος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία
αυτή.
Στην περίπτωση πάθησης του τέκνου µπορούν και οι δύο γονείς να κάνουν χρήση της
άδειας αυτής, καθορίζοντας µε κοινή τους δήλωση ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της
άδειας και για πόσο χρονικό διάστηµα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν µπορεί να
υπερβεί τις είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες ετησίως και για τους δύο. Επιπλέον, ο
δικαιούχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα κάθε φορά στη σχετική αίτηση χορήγησης
πόσες ηµέρες της δικαιούµενης από κοινού άδειας των 22 ηµερών έχει κάνει ήδη χρήση ο
ή η σύζυγός του στην υπηρεσία όπου εργάζεται.
Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάµο των
γονέων του, την εν λόγω άδεια δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιµέλεια του τέκνου
που χρήζει τακτικής µετάγγισης ή περιοδικής νοσηλείας.
Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω άδεια των είκοσι δύο (22) εργάσιµων ηµερών
χορηγείται και σε εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνα τα οποία πάσχουν από βαριά νοητική
στέρηση ή σύνδροµο Down, ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας
(παράγραφος 3 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόµενοι
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκοµίζουν σχετική γνωµάτευση από δηµόσιο
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τµήµα δηµοσίου νοσοκοµείου.
4. Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιµοληψίας για
κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εκπαιδευτικός που µετέχει σε οργανωµένη
οµαδική αιµοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, µε πλήρεις αποδοχές, δύο (2)
ηµερών (παράγραφος 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).
Οι δύο αυτές ηµέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ηµέρας αιµοδοσίας και µπορούν
να ληφθούν είτε συνεχόµενα µε το χρόνο της αιµοδοσίας ή οποτεδήποτε µέσα στο ίδιο
ηµερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν µεταφέρονται στο επόµενο ηµερολογιακό έτος.
Επίσης, την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε
οιοδήποτε κέντρο αιµοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίµα. Στην
περίπτωση αυτή οφείλει να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύµατος, στο
οποίο πραγµατοποιήθηκε η αιµοληψία. Σηµειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην
περίπτωση λήψης αιµοπεταλίων.
5. Ο αποσπασµένος εκπαιδευτικός σε ∆/νση ή Γραφείο, ο οποίος χειρίζεται
ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται µπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ηµερήσιου ωραρίου εργασίας,
δικαιούται µηχανογραφική άδεια, µε πλήρεις αποδοχές, µιας (1) ηµέρας ανά δίµηνο. Η
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άδεια χορηγείται υποχρεωτικά µέσα στο δίµηνο το οποίο αφορά. Εφόσον η άδεια αυτή δεν
εξαντληθεί στο διάστηµα αυτό, δεν µεταφέρεται ούτε καταβάλλεται αποζηµίωση στον
υπάλληλο (παράγραφος 6 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).
ΙΙΙ. Α∆ΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 52 του Υ.Κ.)
1. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Υ.Κ. προβλέπονται τα
ακόλουθα:
Στις εκπαιδευτικούς, οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια µητρότητας µε πλήρεις
αποδοχές δύο (2) µήνες πριν και τρεις (3) µήνες µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση
απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου (δηλαδή 4ου και άνω), η µετά τον τοκετό άδεια
προσαυξάνεται για κάθε κύηση κατά δύο (2) µήνες. Η επιπλέον αυτή άδεια χορηγείται
συνεχόµενη, αµέσως µετά το τέλος της άδειας λοχείας.
2. Η άδεια κύησης και λοχείας χορηγείται και στις µητέρες εκπαιδευτικούς που
γέννησαν πρόωρα και το νεογνό απεβίωσε, µε την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τοκετό
και όχι για αποβολή.
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 52 του Υ.Κ. προβλέπεται ότι στις υπαλλήλους που
υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) µηνών µε πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου
εξαµήνου µετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηµένο τέκνο
είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας µήνας από την άδεια αυτή µπορεί να καλύπτει
απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστηµα.
Ο µήνας αυτός µπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε κατά το προ της υιοθεσίας διάστηµα
κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόµενης υπαλλήλου, η οποία πρέπει να προσκοµίσει
στην υπηρεσία σχετική βεβαίωση από τις αρµόδιες αρχές για την έναρξη της διαδικασίας
της υιοθεσίας.
ΙV. ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(άρθρο 53 του Υ.Κ.)
Στις διατάξεις του άρθρου 53 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Η άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας δύο ετών της παραγράφου 2 του
άρθρου 51 του Υ.Κ. χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου,
όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. ∆ιευκρινίζεται ότι η
άδεια αυτή χορηγείται µε βάση την ανωτέρω διάταξη του Υ.Κ. και όχι το άρθρο 16, περ.Ε,
του 1566/1985, το οποίο ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις: θεραπεία δυσίατων
ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των µελών της οικογένειάς του, αντιµετώπιση
δύσκολων περιπτώσεων εγκυµοσύνης και ολοκλήρωση µεταπτυχιακών σπουδών.
∆ιάστηµα τριών (3) µηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον εφάπαξ µε πλήρεις
αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω, ανεξάρτητα εάν ο
εκπαιδευτικός έχει κάνει χρήση της άδειας άνευ αποδοχών της προηγούµενης παραγράφου
και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή. Για το ίδιο παιδί δικαίωµα χρήσης της άδειας αυτής
έχει ο ένας από τους δύο γονείς.
Την άδεια της προηγούµενης παραγράφου δικαιούνται και γονείς, των οποίων το 3ο
τέκνο και άνω γεννήθηκε πριν από την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ηµέρα δηµοσίευσης του
Υ.Κ.) και εφόσον κατά την ηµεροµηνία αυτή το τέκνο δεν είχε συµπληρώσει την ηλικία
των έξι ετών.
Για παράδειγµα:
Εκπαιδευτικός που κατά την 9η Φεβρουάριου 2007 είχε τρία τέκνα, από τα οποία το
τελευταίο ήταν ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών, δικαιούται να κάνει χρήση εφάπαξ της
άδειας των τριών (3) µηνών µε πλήρεις αποδοχές, εφόσον βέβαια δεν έχει ήδη εξαντλήσει
το δικαίωµα της άδειας άνευ αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. και
ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται, έως ότου το τέκνο συµπληρώσει το 6ο
έτος της ηλικίας του.
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2. Ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται εννέα (9) µήνες άδεια µε αποδοχές για
ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου. Την άδεια αυτή
δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει υιοθετήσει τέκνο (αρ. 582/2004
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους).
Ειδικά για το γονέα που είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος ή έχει αναπηρία 67%
και άνω η συνεχόµενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνεται κατά ένα (1) µήνα.
Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται στους δικαιούχους γονείς, εφόσον
κατά την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ηµέρα δηµοσίευσης του Υ.Κ.) δεν είχαν εξαντλήσει την
εν λόγω διευκόλυνση.
O χρόνος εργασίας του γονέα εκπαιδευτικού, εάν δεν κάνει χρήση της εννεάµηνης
άδειας ανατροφής τέκνου, µειώνεται κατά δύο (2) ώρες την εβδοµάδα, εφόσον έχει τέκνα
ηλικίας έως δύο (2) ετών. ∆ιευκρινίζουµε ότι οι γονείς εκπαιδευτικοί έχουν µειωµένο
ωράριο µέχρι το παιδί τους να συµπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας του, σύµφωνα µε
την ειδική νοµοθετική ρύθµιση που ισχύει γι’ αυτούς (παρ. 14, του άρθρου 30 του Ν.
2083/1992, ΦΕΚ 159Α/21-9-1992).
3. Αν και οι δύο γονείς δικαιούνται τις διευκολύνσεις των προηγούµενων
παραγράφων, µε κοινή τους δήλωση του Ν. 1599/1986 που κατατίθεται στις υπηρεσίες
τους, καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου ή της
συνεχόµενης άδειας ανατροφής, εκτός αν µε την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν
χρονικό διάστηµα που θα κάνουν χρήση, άπαξ για τον καθένα, πάντοτε διαδοχικώς και
µέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. Αλλαγή
της δήλωσης αυτής δεν επιτρέπεται µετά την έναρξη των διευκολύνσεων.
4. Αν η σύζυγος του εκπαιδευτικού ή ο σύζυγος της εκπαιδευτικού εργάζεται στον
ιδιωτικό τοµέα, εφόσον δικαιούται όµοιων ολικώς ή µερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή
η σύζυγος εκπαιδευτικός δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου
ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το µέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής
δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωµάτων ή κατά το µέρος που αυτά
υπολείπονται των προβλεπόµενων από την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ.
διευκολύνσεων.
Ως εργασία στον ιδιωτικό τοµέα νοείται η εξαρτηµένη µισθωτή εργασία, καθώς και η
άσκηση κάποιου ελευθέριου επαγγέλµατος από αυτά που ορίζονται στην κείµενη
νοµοθεσία περί φορολογίας εισοδήµατος (παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994). Πιο
συγκεκριµένα ελευθέρια επαγγέλµατα είναι του: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου,
φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, µαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συµβολαιογράφου,
άµισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιµελητή, αρχιτέκτονα, µηχανικού, τοπογράφου,
χηµικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δηµοσιογράφου,
συγγραφέα, διερµηνέα, ξεναγού, µεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη, γλύπτη
ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή µουσικών έργων ή
µουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη,
σκηνογράφου, ενδυµατολόγου, διακοσµητή, οικονοµολόγου, αναλυτή, προγραµµατιστή,
ερευνητή ή συµβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου
και εµπειρογνώµονα.
Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του
µειωµένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, πρέπει να προσκοµίζει στην υπηρεσία του τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά µε το ποιος από τους δύο γονείς θα
κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής. Στην ίδια δήλωση θα
καθορίζεται το χρονικό διάστηµα που ο καθένας από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση
διαδοχικά και συνεχόµενα. Εάν η σύζυγος έχει κάνει χρήση, θα δηλώνεται το είδος της
διευκόλυνσης (µειωµένο ωράριο ή εννεάµηνη άδεια ανατροφής), καθώς και το συνολικό
χρονικό διάστηµα, που αυτή έκανε χρήση. Τέλος στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται ότι,
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εφόσον η σύζυγος σταµατήσει να εργάζεται, η άδεια θα διακόπτεται και ο σύζυγος
εκπαιδευτικός αµέσως θα επιστρέφει στην εργασία του.
γ. Βεβαίωση του οικείου εργοδότη σχετικά µε το αν η σύζυγος έχει ήδη κάνει ολικώς
ή µερικώς χρήση των δικαιωµάτων της και αν εργάζεται µε καθεστώς πλήρους ή µερικής
απασχόλησης.
δ. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα προκύπτει ρητά η ιδιωτική
εργασία που ασκεί η σύζυγος και το καθεστώς απασχόλησης.
∆ιευκρινίζεται ότι ο εκπαιδευτικός, του οποίου η σύζυγος εργάζεται µε σύµβαση
ορισµένου χρόνου (π.χ. είναι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπ/σης),
δικαιούται να κάνει χρήση των προβλεποµένων διευκολύνσεων για όσο διάστηµα αυτή
εργάζεται, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν κάνει χρήση ανάλογων διευκολύνσεων. Αν
όµως η σύζυγος εργάζεται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης (π. χ ωροµίσθια
εκπαιδευτικός Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπ/σης) και δεν κάνει χρήση διευκολύνσεων , τότε ο
σύζυγος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου ή της
άδειας ανατροφής κατά το ήµισυ των προβλεποµένων.
5. Αν η σύζυγος του εκπαιδευτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε
επάγγελµα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου
ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί
ανίκανη να αντιµετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύµφωνα µε βεβαίωση της
δευτεροβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται ο
υπάλληλος.
6. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, ο άλλος
δεν έχει δικαίωµα να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου ή της
εννεάµηνης άδειας ανατροφής για το ίδιο χρονικό διάστηµα.
Επίσης σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης
τέκνου χωρίς γάµο των γονέων του, τόσο την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου,
όσο και τη διευκόλυνση του µειωµένου ωραρίου ή την εννεάµηνη άδεια ανατροφής τη
δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιµέλεια.
7. Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 53 του Υ.Κ. οι υπηρεσίες υποχρεούνται
να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν µαθήµατα
Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπ/σης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, µε σκοπό
την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.
Έως την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µε την οποία θα ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής
της ανωτέρω διάταξης και θα καθορίζεται το ανώτατο όριο ηµερών απουσίας του
υπαλλήλου, η προβλεπόµενη διευκόλυνση εξακολουθεί να χορηγείται όπως µέχρι σήµερα,
δηλαδή:
α. Οι υπάλληλοι δικαιούνται να απουσιάζουν ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα
από την εργασία τους, µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργασίµων ηµερών,
µέσα στο ηµερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το δηµόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό
ίδρυµα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των παιδιών τους και να
ενηµερωθούν για την επίδοσή τους.
β. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο
γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν µε κοινή συµφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο
θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστηµα, που πάντως η συνολική
διάρκειά της δεν µπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ηµέρες και για τους δύο
γονείς. Η άδεια χορηγείται στον υπάλληλο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν
εργάζεται.
γ. Η άδεια χορηγείται είτε για ορισµένες ώρες είτε για ολόκληρη την ηµέρα, σε καµιά
όµως περίπτωση πάνω από µία ηµέρα συνεχώς.
δ. Για τη χορήγησή της ο δικαιούχος υπάλληλος πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία
του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, στην περίπτωση που και οι δύο
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γονείς είναι δικαιούχοι, πόσες ηµέρες (ή ώρες) της δικαιούµενης από κοινού άδειας των 4
ηµερών έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται.
ε. ∆εδοµένου ότι τα νηπιαγωγεία αποτελούν πλέον µέρος της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και µπορεί να λειτουργούν µαζί µε παιδικούς σταθµούς (παιδικά κέντρα), η
ανωτέρω άδεια δίδεται και στους γονείς που το παιδί τους πηγαίνει σε παιδικό κέντρο, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρµόζει πλήρες πρόγραµµα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση
το παιδί πρέπει να διαθέτει την προβλεπόµενη ηλικία, για να παρακολουθεί το
υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα.
V. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ (άρθρο 55 του Υ.Κ.)
Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται α) µε υπεύθυνη δήλωση του
υπαλλήλου ή γνωµάτευση θεράποντος γιατρού έως δύο (2) ηµέρες κάθε φορά και όχι
περισσότερες από τέσσερις (4) ηµέρες κατ’ έτος, β) µε γνωµάτευση του θεράποντα
γιατρού έως τρεις (3) ηµέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ’ έτος, γ) µε
γνωµάτευση του διευθυντή κλινικής δηµόσιου νοσοκοµείου έως πέντε (5) ηµέρες κάθε
φορά και όχι πέραν των δέκα (10) ηµερών κατ’ έτος.
Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των περ. (α), (β) και (γ) που
χορηγούνται χωρίς γνωµάτευση υγειονοµικής επιτροπής, δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις
δέκα (10) ηµέρες το χρόνο.
Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή µετά από αργία ή ανάµεσα σε
δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέµπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία
υγειονοµική επιτροπή.
Στις ίδιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας µε υπεύθυνη
δήλωση του υπαλλήλου.
Σηµειώνεται ότι ως αργίες για την εφαρµογή της διάταξης αυτής νοούνται οι
οριζόµενες από τις σχετικές διατάξεις επίσηµες αργίες (άρθρο 1 του Ν. 1157/1981).
Συγκεκριµένα, επίσηµες αργίες είναι οι εξής: Η 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου, η εορτή
των Τριών Ιεραρχών, η Καθαρά ∆ευτέρα, η 1η Μαΐου, η εορτή του Αγίου Πνεύµατος
(∆ευτέρα της Πεντηκοστής) και όλες οι Κυριακές.
VI. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ (άρθρο 56 του Υ.Κ.)
1. Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθένειας
ενηµερώνει την υπηρεσία για την αδυναµία αυτή την ίδια ηµέρα.
Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η
αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ηµερών από την απουσία του
υπαλλήλου λόγω ασθένειας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν
οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας µε
ευθύνη του οργάνου που είναι αρµόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησής της. Η
υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις µπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης
αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως. Οι όλως ειδικές περιπτώσεις εκτιµώνται από την
οικεία υπηρεσία βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών που συντρέχουν (π.χ. ύπαρξη
µεταδοτικής ασθένειας ή άρνησης του ασθενούντος υπαλλήλου να ζητήσει να λάβει
αναρρωτική άδεια).
2. Άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) µηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται, αν δεν
έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δηµόσιο νοσοκοµείο. Παράτασή της ή χορήγηση νέας άδειας,
εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τµηµατικώς, τον ένα (1) µήνα µέσα στο ίδιο
ηµερολογιακό έτος χορηγείται ύστερα από αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και
έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς, το περιεχόµενο των οποίων καθορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα που
δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση λειτουργικότητας του ασθενούς καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια.
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Έως την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η παράταση ή η χορήγηση της άδειας για
ψυχική νόσο γίνεται µε ειδική αιτιολογηµένη απόφαση της οικείας ειδικής υγειονοµικής
επιτροπής του άρθρου 167 του Υ.Κ., όπως προβλέπεται από τη µεταβατική διάταξη της παρ.
12 του άρθρου 169 του ίδιου Κώδικα.
VII. Α∆ΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (άρθρο 60 του Υ.Κ.)
1. Στους εκπαιδευτικούς που είναι µαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή
µεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύµατα και των τριών βαθµίδων εκπαίδευσης, καθώς
επίσης και του ΕΑΠ, χορηγείται άδεια εξετάσεων µε αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται
µετά από αίτηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση της
σχολής ότι έλαβε µέρος σε εξετάσεις.
2. Η άδεια εξετάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες
κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τµηµατικώς κατά την εξεταστική περίοδο, που ζητά ο
ενδιαφερόµενος, µε βάση το πρόγραµµα εξετάσεων. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για
το χρόνο φοίτησης και µέχρι δύο το πολύ εξάµηνα µετά τη λήξη του, εφόσον ο
εκπαιδευτικός εξακολουθεί να φοιτά και να έχει, µε επίσηµη ανανέωση της εγγραφής του,
την ιδιότητα του µαθητή, σπουδαστή ή φοιτητή ανεξαρτήτως επιπέδου. Για κάθε ηµέρα
εξετάσεων χορηγείται άδεια εξετάσεων δύο (2) ηµερών, η προηγουµένη και η ηµέρα της
εξέτασης, εφόσον καµία από τις δύο δεν είναι αργία. H άδεια αυτή χορηγείται µόνο για τη
διευκόλυνση και τη συµµετοχή του εκπαιδευτικού στις εξετάσεις και όχι για την
προετοιµασία του.
3. Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν
διδακτορική διατριβή, προκειµένου να συναντηθούν µε τον επιβλέποντα καθηγητή, να
παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν. ∆εδοµένου όµως ότι στην
προκείµενη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν συµµετέχουν σε εξετάσεις, η άδεια θα
χορηγείται κάθε φορά µετά από συνεκτίµηση των αναγκών τόσο της υπηρεσίας όσο και
της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφεροµένων (αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ.
53.9673/16848/21-4-2003 έγγραφο του ΥΠΕΣΣ∆Α).
4. Άδεια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκωµοσία των εκπαιδευτικών µετά την
ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι προβλεπόµενες ηµέρες της παρ. 2
έχουν εξαντληθεί, τότε χορηγείται για το σκοπό αυτό κανονική άδεια.
VIII. Α∆ΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι∆ΑΧ)
Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 53 για τις κανονικές και λοιπές άδειες, καθώς και
των άρθρων 54 έως 56 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών του Υπαλληλικού
Κώδικα εφαρµόζονται και στους εκπαιδευτικούς µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου του δηµοσίου, βάσει των προβλέψεων του Ν. 2839/2000 (άρθρο 4 παρ.
5) και του Ν. 3230/2004 (άρθρο 12 παρ. 6 και 7), µε τις οποίες επεκτάθηκε η ισχύς των
ανωτέρω άρθρων και στο προσωπικό αυτό.
Περαιτέρω πληροφορίες για τη χορήγηση των αδειών στο προσωπικό Ι∆ΑΧ
παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 – 33
93 246, 210 – 33 93 201).
ΙΧ. ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ (σχετ. αρ. πρωτ. 49178/∆2/17-5-2006
έγγραφο)
Όλες οι άδειες χορηγούνται από την υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασµένοι οι
εκπαιδευτικοί. Εξαιρούνται οι άδειες εκείνες για τις οποίες απαιτείται γνώµη υπηρεσιακού
συµβουλίου και οι οποίες χορηγούνται από την οργανική θέση.
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Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον αιτούνται αναρρωτική άδεια, συνυποβάλλουν και υπεύθυνη
δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία αναγράφουν τις ηµέρες αναρρωτικής άδειας, που
έλαβαν την τελευταία πενταετία.
Η υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασµένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να
κοινοποιήσει την απόφαση, µε την οποία χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆Ρ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Εσωτερική διανοµή
∆/νση Προσ/κού Π. Ε. – Τµήµα Ε΄
∆/νση Προσ/κού ∆. Ε. – Τµήµα Γ΄
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