
. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟ∆ΙΟΡΙΣΤΟΥ 

 

1. Επίσηµος τίτλος σπουδών ( επικυρωµένο αντίγραφο ) 

2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι ( εάν υπάρχουν) 

3. Τίτλοι γλωσσοµάθειας (εάν υπάρχουν) 

4. Βεβαιώσεις επιµορφωτικών ηµερίδων – σεµιναρίων 

5. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α (µόνο για άνδρες) 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Π∆ 50/96 άρθρ.16 

παρ.7) 

7. Βεβαίωση εντοπιότητας (αν υπάρχει Π∆ 50/96 άρθρ.16 παρ.9) 

8. Βεβαίωση συνυπηρέτησης (αν υπάρχει Π∆ 50/96 άρθρ.16 

παρ.5, 9. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (Π∆ 50/96 άρθρ.16, παρ.3, 

4) 

10. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας θεωρηµένο 

11. ∆ήλωση περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου (έντυπη άρθρο 

28 ν. 2683/99) 

12. 1 φωτογραφία. 

13. Φωτοτυπία λογαριασµού Τραπέζης µε πρώτο όνοµα τον 

ενδιαφερόµενο εκπ/κό. 

14. Ταχυδροµική ∆/νση µονίµου κατοικίας , Τ.Κ. σταθερό και 

κινητό 

τηλέφωνο. 

5. Οι εκπαιδευτικοί που ασφαλίζονται υποχρεωτικά και σε άλλα 

κλαδικά ταµεία ( π.χ. µηχανικοί , χηµικοί κ.λ.π.) προσκοµίζουν 

τον αριθµό µητρώου του Ταµείου τους . 



16. Α.Φ.Μ. ( να εµφανίζεται σε επίσηµο έντυπο εκκαθαριστικό 

κ.λ.π.) 

17. Εάν είστε εργαζόµενος προ της 31ης ∆εκ. 1992 ( παλαιός 

ασφαλισµένος) προσκοµίστε τα αποδεικτικά στοιχεία 

τεκµηρίωσης π.χ. φωτοτυπία κάρτας ενσήµων του ΙΚΑ κ.λ.π.  

18. Πιστοποιητικό Α/θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής. 

 

Για το Πιστοποιητικό Α/θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής απαιτούνται τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α) Φωτοτυπία ταυτότητας, 

β) Αίτηση έντυπη, 

γ) 2 φωτογραφίες, 

δ) Ακτινογραφία θώρακος. Πάνω στην ακτινογραφία θώρακος θα τοποθετηθεί από το νοσοκοµείο η 

µια φωτογραφία µε σφραγίδα και υπογραφή. Η ακτινογραφία πρέπει να συνοδεύεται και µε ιατρική 

γνωµάτευση από Ακτινολόγο γιατρό θεωρηµένη από τον 

∆ιοικητικό ∆/ντή του Νοσοκοµείου. 

ε) Ιατρική γνωµάτευση από Παθολόγο Επιµελητή ή ∆/ντή Κρατικού Νοσοκοµείου, 

θεωρηµένη από τον ∆ιοικητικό ∆/ντή του Νοσοκοµείου 

στ) Ιατρική γνωµάτευση από Ψυχίατρο Επιµελητή ή ∆/ντή Κρατικού νοσοκοµείου, 

θεωρηµένη από τον ∆ιοικητικό ∆/ντή του Νοσοκοµείου. 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

 

Α) Ν.2817/2000 αρθ.8 §9 (ΦΕΚ.78 Α/14.03.2000) 

 

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διορίζονται στις περιοχές 

µετάθεσης, τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών συµβουλίων και τοποθετούνται 

προσωρινά 



όφαση του προϊσταµένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου 

ερειακού συµβουλίου σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής και οριστικά κατά τη διαδικασία των 

έσεων εντός της ίδιας περιοχής, συγκρινόµενοι µε τους λοιπούς εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί 

οποθετούνται οριστικά , ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συµβουλίου, σε σχολεία της 

χής µετάθεσης, τα οποία δεν είχαν περιλάβει στις προτιµήσεις τους, έχουν δικαίωµα υποβολής 

ης από το επόµενο σχολικό έτος για βελτίωση της τοποθέτησης τους για σχολεία της ίδιας ή άλλης 

χής µετάθεσης µόνο του ίδιου νοµού και συγκρίνονται µε τους λοιπούς εκπαιδευτικούς. 

.144/97 αρθ.2(ΦΕΚ.127 Α/20.6.97) 

ιοριζόµενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές µονάδες της περιοχής διορισµού µε απόφαση 

προϊσταµένων των οικείων ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου 

ερειακού Συµβουλίου (ν.2817/2000 αρθ.8 §9). Για το σκοπό αυτό οι προϊστάµενοι των ∆/νσεων 

οινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση 

µησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισµού . 

περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους: 

µώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες µονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους 

άδες: συζύγου:4, 1ου παιδιού:4, 2ου παιδιού:4, 3ου παιδιού:6 και 7 για κάθε ένα από τα επόµενα 

ά (Π∆ 50/96 άρθρ.16 παρ.7 )] , συνυπηρέτησης [Μονάδες :4 (Π∆ 50/96 άρθρ.16 παρ.5,6 ) ] και 

ιότητας [Μονάδες :2 (εφόσον ζητούν τοποθέτηση σε σχολική µονάδα ∆ήµου η κοινότητας που είναι 

τες. Π∆ 50/96 άρθρ.16 παρ.9)] , όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις 

έσεις και τοποθετήσεις εκπ/κών. 

ανωτέρω εκπ/κοί τοποθετούνται οριστικά σύµφωνα µε την διαδικασία των µεταθέσεων µέσα στην 

περιοχή και τις διατάξεις του ν.2817/2000 αρθ.8 §9. 

/22006/25.08.99 

ρίπτωση ισοβαθµίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπ/κοί που υπερέχουν 

κριτήριο αν αυτά συντρέχουν και µε την εξής σειρά: 

η συνυπηρέτηση β) στην εντοπιότητα γ) στους οικογενειακούς λόγους 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



η συνολική υπηρεσία [Μονάδες:2 για κάθε έτος υπηρεσίας (Π∆ 50/96 άρθρ.16 παρ.3,4 )]

ς δυσµενείς συνθήκες σχολείων όπου υπηρέτησαν[κάθε σχολείο έχει τις δικές του µονάδες (Π∆ 

άρθρ.16 παρ.8 ) ] 

ρίπτωση ισοβαθµίας και στα επιµέρους κριτήρια λαµβάνεται υπόψιν η ηµεροµηνία και η σειρά 

σίευσης του διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

οριζόµενοι θα καλύψουν καταρχήν λειτουργικές ανάγκες στο σχολείο των περιοχών διορισµού 

µπορεί όµως να διατεθούν και σε σχολεία άλλης περιοχής της αρµοδιότητας του ιδίου ΠΥΣ∆Ε για 

ετικές υπηρεσιακές ανάγκες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16Γ §1,2 του ν.1566/85 σε 

υασµό µε τις διατάξεις του ν.2817/2000 αρθ.8 §9 (ΦΕΚ.78 Α/14.03.2000) και του Π∆.144/97 

(ΦΕΚ.127 Α/20.6.97) και µε τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις αυτές. 

ντικό: Το αρθ.16Γ § 1,2 του ν.1566/85 αναφέρεται στη δυνατότητα του Προϊσταµένου της ∆/νσης να 

πά για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες εκπαιδευτικούς από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νοµού 

δύο µήνες . Η απόσπαση αυτή µπορεί να παραταθεί ως τη λήξη του διδακτικού έτους µετά από 

αση του ΠΥΣ∆Ε. 

ΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ 

0/04.03.96 (ΦΕΚ 45 Β/08.03.96) 

ς τροποποιήθηκε και ισχύει µε τα: 

00/97 (ΦΕΚ 94 Α/22.0597) 

9/98 (ΦΕΚ 43 Α/09.03.98) 

ο τα σηµεία που αφορούν άµεσα τους νεοδιόριστους) 

ο 6 Αιτήσεις-Προθεσµίες 

αιτήσεις µετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπ/κούς µέσα στο µήνα Νοέµβριο κάθε έτους. 

προθεσµίες για την υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων κατά τις διατάξεις αυτού του Π.∆ είναι 

επτικές. 

ο 8 Γενικές προϋποθέσεις µετάθεσης 

τη µετάθεση εκπ/κών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του Π.∆ απαιτείται υπηρεσία ενός 

στην κατεχόµενη οργανική θέση µέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται 

αθέσεις. 



ρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζοµένων λαµβάνεται υπόψη 

θεµελίωση του δικαιώµατος µετάθεσης.  

τους εκπ/κούς που διορίζονται και αναλαµβάνουν υπηρεσία το µήνα Σεπτέµβριο ως ηµεροµηνία 

σµού λογίζεται η 1η Σεπτεµβρίου. 

ο 16 Κριτήρια για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις. 

συνολική υπηρεσία λαµβάνεται ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της 

σιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας . 

όνος πραγµατικής εκπ/κής υπηρεσίας για κάθε εκπ/κό θεωρείται: 

συνολικός χρόνος από τη ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του 

σµού του µέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι µεταθέσεις, εφόσον 

αβαν υπηρεσία εντός του µηνός Σεπτεµβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία µετά την 30η 

µβρίου η συνολική υπηρεσία τους υπολογίζεται από την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας. 

χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, η υπηρεσία σε ξένα σχολεία 

ποία δίδαξαν σε τάξεις ή τµήµατα ελληνοπαίδων καθώς και η υπηρεσία σε Ελληνικά σχολεία της 

ου εφόσον σε κάθε περίπτωση λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη κατά τις κείµενες 

ξεις . 

χρόνος που οι εκπ/κοί υπηρέτησαν στη δηµόσια ή ιδιωτική Α/θµια ή Β/θµια εκπ/ση µε σχέση 

σίας ιδιωτικού δικαίου. 

χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας που προσφέρθηκε στο δηµόσιο µε ωριαία αντιµισθία. Ο χρόνος 

υπολογίζεται µε κλάσµα που έχει αριθµητή τις προσφερθείσες ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας 

αρανοµαστή το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που ισχύει κατά το χρόνο υπολογισµού των 

δων µετάθεσης για τους νεοδιόριστους εκπ/κούς της αντίστοιχης βαθµίδας εκπ/σης. 

ρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπ/σης της 

απής, εφόσον αυτός λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη. 

υνολικός χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας των εκπ/κών εκφράζεται σε έτη και µήνες. Χρόνος ίσος ή 

ύτερος των δεκαπέντε ηµερών, υπολογίζεται ως πλήρης µήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν 

άνεται υπόψη. Όπου κατά τον υπολογισµό των µονάδων µετάθεσης ως συνολική υπηρεσία 

ύπτει αριθµός µε δεκαδικό µέρος διατηρούνται µόνο τα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία του. Οι µονάδες 

εσης από τη συνολική υπηρεσία προσδιορίζονται µε συντελεστή δύο (2) για κάθε χρόνο 

εσίας. 

νάδες µετάθεσης για συνυπηρέτηση λαµβάνουν οι εκπ/κοί που ζητούν µετάθεση από µία περιοχή 

λη εφόσον ο/η σύζυγος εργάζεται ή υπηρετεί στην περιοχή αυτή. Οι µονάδες συνυπηρέτησης 

ογίζονται και για µεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, ή τις τοποθετήσεις σε 



εκριµένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί στην περιφέρεια του ∆ήµου ή της Κοινότητας όπου 

αι η µετάθεση ή η τοποθέτηση. Οι εκπ/κοί των παραπάνω περιπτώσεων λαµβάνουν τέσσερις (4) 

δες µετάθεσης για συνυπηρέτηση. 

την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του ή της συζύγου υποβάλλονται κατά 

πτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

οκειµένου περί υπαλλήλων του δηµοσίου ή υπαλλήλων ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ ή υπαλλήλων του υπόλοιπου 

σιου τοµέα ή άµισθων δηµοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών βεβαίωση της υπηρεσίας του, από την 

α προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι µε απόσπαση στο συγκεκριµένο τόπο. 

οκειµένου περί εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα ή ελευθέρων επαγγελµατιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού 

ορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, κτλ.) από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που 

αι η µετάθεση τουλάχιστον τα δυο τελευταία χρόνια από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και είναι 

λισµένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα. 

µονάδες µετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής: 

γγαµοι εκπ/κοί λαµβάνουν τέσσερις (4) µονάδες µετάθεσης. Ίδιο αριθµό µονάδων λαµβάνουν και οι σε 

α, διαζευγµένοι, σε διάσταση ή άγαµοι γονείς εκπ/κοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόµιµα η επιµέλεια 

ων ανηλίκων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών, ή αναγνωρισµένων). 

κπ/κοί που έχουν άγαµα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισµένα) λαµβάνουν 

ρις (4) µονάδες µετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) 

ες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά. Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο 

ης ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δηµόσιες σχολές του εσωτερικού 

µες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο 

νο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου. Για την 

ιξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό δήµου ή κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος κατά 

τωση. Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου 

ους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις. 

εκπ/κοί της Α/θµιας και Β/θµιας εκπ/σης λαµβάνουν µονάδες µετάθεσης ανάλογα µε τις συνθήκες διαβίωσης 

δρα λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν. 

νάδες µετάθεσης για εντοπιότητα λαµβάνουν οι εκπ/κοί της Α/θµιας και Β/θµιας εκπ/σης όταν ζητούν 

εση από µια περιοχή σε άλλη περιοχή εφόσον είναι δηµότες ∆ήµου ή Κοινότητας της περιοχής αυτής από 

ς τουλάχιστον µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης µετάθεσης. Οι µονάδες µετάθεσης για 

ότητα υπολογίζονται και όταν οι εκπ/κοί ζητούν µετάθεση ή τοποθέτηση µέσα στην ίδια περιοχή, εφόσον 

δηµότες του ∆ήµου ή της Κοινότητας όπου λειτουργούν τα σχολεία, στα οποία επιθυµούν να µετατεθούν ή 



ετηθούν.  

π/κοί των παραπάνω περιπτώσεων λαµβάνουν δύο (2) µονάδες µετάθεσης για εντοπιότητα. Η εντοπιότητα 

ικνύεται από βεβαίωση του οικείου προέδρου κοινότητας ή δηµάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο 

ός είναι δηµότης του δήµου ή της κοινότητας από διετίας. 

ρια των εκπαιδευτικών υπολογίζονται βάσει του παρακάτω πίνακα: 

σειρά ακολουθούν οι διαδικασίες: µεταθέσεων, τοποθετήσεων αποσπάσεων; 

γανικά κενά Φεβρουάριου για να γίνουν οι µεταθέσεις. 

ταθέσεις – Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών (π.χ. σύζυγοι δικαστικών λειτουργών. Αυτές οι περιπτώσεις ∆ΕΝ 

γούνται στις τοποθετήσεις). 

ποθετήσεις : 

εράριθµων (προηγούνται) 

τατιθέµενων –Βελτιούµενων (από σχολεία της ίδιας περιοχής) -∆ιάθεση ΠΥΣ∆Ε 

οσπάσεις από ΠΥΣ∆Ε σε ΠΥΣ∆Ε και σε υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ (Περιφέρειες, ∆/νσεις, Γραφεία, ΥΠΕΠΘ, 

ΤΕΙ κλπ) 

ποθέτηση όλων των αποσπασµένων στο Νοµο και των εκπαιδευτικων του Νοµού που ζητούν απόσπαση σε 

ργικά κενά του Νοµού. 

ρισµοί 

ποθέτηση Νεοδιόριστων 

θέσεις- Υπερωρίες 

όσληψη Αναπληρωτών 

οποθέτηση Αναπληρωτών 

ρόσληψη Ωροµισθίων 

πάρει µετάθεση π.χ στη Α Αθήνας. Πώς θα γίνει η τοποθέτηση µου; 

ετάζονται από το ΠΥΣ∆Ε βάσει των µορίων τους : 

µετατιθέµενοι από άλλους νοµούς 

οί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣ∆Ε. 

νεοδιόριστοι για να πάρουν οριστική τοποθέτηση. 

οι ζητούν βελτίωση θέσης. 



ύνολο των µορίων υπολογίζονται  

ρια δυσµενών συνθηκών 

ρια συνολικής υπηρεσίας 

ρια γάµου και παιδιών 

ρια εντοπιότητας. Η εντοπιότητα υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο ∆ήµο που έχει εντοπιότητα ο 

δευτικός. 

ρια συνυπηρέτησης. Η συνυπηρέτηση υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο ∆ήµο που εργάζεται ο/η 

ος 

µες οδηγίες: Αν δεν έχεις σοβαρούς οικογενειακούς ή άλλους προσωπικούς λόγους προτίµησε προσωρινή 

έτηση σε σχολείο µε πολλά µόρια. Τα µόρια αυτά θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην οριστική τοποθέτηση 

τη µετάθεση σου. 

ν παρουσιασθείς στον ∆/ντή του σχολείου σου να κάνεις Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας και να πάρεις 

ρωµένα αντίγραφα. 

ξεχάσεις να κάνεις αίτηση µετάθεσης-οριστικής τοποθέτησης το Νοέµβριο και να ζητάς να ενηµερώνεσαι 

ς εγκυκλίους που έρχονται στο Σχολείο σου, που είναι τοποθετηµένες σε ειδικό φάκελο µε τον τίτλο 

µέρωση συναδέλφων». 

ητήσεις να ενηµερωθείς για τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις σου και πρωτίστως τα δικαιώµατά σου από τον 

του σχολείου σου, σε περίπτωση που δεν το πράξει ο ίδιος, αν και είναι υποχρεωµένος. 

νοίξεις και να διατηρείς ένα Ατοµικό Φάκελο στο σπίτι σου όπου θα τοποθετείς οποιοδήποτε έγγραφο σε 

ά (αντίγραφο πτυχίου, διοριστηρίου, προϋπηρεσίες, πράξεις ανάληψης υπηρεσίας από τα σχολεία που θα 

σεις ή έχεις ήδη περάσει, βεβαιώσεις σεµιναρίων, πιστοποιήσεις, χορήγηση ΜΚ κ.λπ) 

κά µε τη µισθοδοσία σου να ζητήσεις αµέσως να δεις τον εκκαθαριστή του σχολείου σου (ο οικονοµικός 

τάµενος του σχολείου σου είναι ο ∆ντης) και να ενηµερωθείς σχετικά µε το καθεστώς αποζηµίωσής σου, 

λισής σου (παλαιός – νέος ασφαλισµένος), αναγνώριση προϋπηρεσίας ως συντάξιµης, ανακεφαλαίωση 

ων σε περίπτωση ΙΚΑ κλπ. ∆ες παρακάτω «Μισθολογικά». 

ντικό: 



πηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς συζύγων στρατιωτικών

θρο 21 του Ν.2946/2001 προβλέπει ότι τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

υ δηµοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.∆.∆., που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των 

ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού Σώµατος (Π.Σ) και του Λιµενικού Σώµατος (Λ.Σ), 

πεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δηµοσίου 

κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου 

σίου τοµέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους. Η παράγραφος 3 προβλέπει για κοινωνικούς 

ς προστασίας του θεσµού της οικογένειας, ότι οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου εφαρµόζονται και στους 

ήλους των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµίδας. 

ο 21 (Ν.2946/2001) 

κτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δηµοσίων υπηρεσιών και νοµικών 

ώπων δηµοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων 

µεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, 

πεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δηµόσιου 

κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου 

σιου τοµέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους. 

πόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής 

ης του υπαλλήλου και σύµφωνης γνώµης του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου. Αρνητική γνωµοδότηση 

λογείται µόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το 

σιακό συµβούλιο. 

ΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

µόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, διανύουν διετή δοκιµαστική υπηρεσία κατά τη 

εια της οποίας απολύονται για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους µόνο µετά από απόφαση του 

Ε. 

κιµοι υπάλληλοι παρακολουθούν υποχρεωτικά προγράµµατα εισαγωγικής εκπ/σης . 



σε τρεις µήνες από τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας το ΠΥΣ∆Ε υποχρεούται να αποφασίσει αν 

µος υπάλληλος είναι κατάλληλος για µονιµοποίηση. Για το σκοπό αυτό συνεκτιµά τα προσόντα του 

ηλου όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού µητρώου. 

άλληλος που κρίνεται κατάλληλος για µονιµοποίηση µονιµοποιείται. 

άλληλος που κρίνεται ακατάλληλος απολύεται. 

νέο κώδικα δηµοσίων υπαλλήλων, στο άρθρο 40 απλουστεύεται η διαδικασία µονιµοποίησης των 

ήλων. Ειδικότερα, η µονιµοποίηση πραγµατοποιείται αυτοδικαίως µε τη συµπλήρωση διετούς υπηρεσίας, 

και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. πειθαρχική ποινή, πειθαρχική εκκρεµότητα και δυσµενής έκθεση 

όγησης), οπότε για τη µονιµοποίηση αποφαίνεται το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο. 

ΕΣ 

ς µονίµων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης βάσει του νέου 

ληλικού Κώδικα 

εκπαιδευτικοί µπορούν να παίρνουν ως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες κανονική άδεια µε αποδοχές 

τος, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης. Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο 

πηρεσίας του εκπαιδευτικού. 

υς αποσπασµένους εκπαιδευτικούς σε πολιτικά γραφεία υπουργών, βουλευτών, στο ΥΠΕΠΘ 

ρική Υπηρεσία, Γραφεία Εκπαίδευσης, εποπτευόµενους φορείς κ.λπ.) εφαρµόζεται η παρ. 1 του 

ου 48 του 3528/2007. Από τη στιγµή που θα επιστρέψουν στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, ακόµη 

ν αποδεδειγµένα δεν έχουν κάνει χρήση, για οποιονδήποτε λόγο, της κανονικής τους άδειας της 

1 του άρθρου 48, δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αυτής (αρ. 546/2005 γνωµοδότηση του 

κού Συµβουλίου του Κράτους). ∆ιευκρινίζουµε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε ολική 

ική διάθεση σε ∆/νση ή Γραφείο Β/θµιας Εκπ/σης, έως τη λήξη του διδακτικού έτους, δικαιούνται να 

υν χρήση δέκα (10) ηµερών κανονικής άδειας, κατά τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο αυτής της 

γράφου. Τέλος, επισηµαίνεται ότι στους εκπαιδευτικούς δεν εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 48 

Κ. 

εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα άδειας απουσίας µε αποδοχές πέντε (5) εργασίµων ηµερών σε 

πτωση γάµου. Η άδεια αυτή χορηγείται αµέσως πριν ή µετά την τέλεση του γάµου και όχι άλλη 

κή περίοδο εντός του ηµερολογιακού έτους. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς 

αι β΄ βαθµού δικαιούνται άδεια απουσίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών (πρώτο εδάφιο της 



γράφου 1 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Συγγενείς έως και β΄ βαθµού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα 

φια, τα εγγόνια και οι πάπποι, τόσο οι εξ αίµατος όσο και οι εξ αγχιστείας. 

εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσηµα, το οποίο 

εί τακτικές µεταγγίσεις αίµατος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια µε 

οχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο (παράγραφος 2 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). 

την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του 

για τον καθορισµό των ανωτέρω νοσηµάτων, η εν λόγω άδεια θα πρέπει να χορηγείται στους 

ούχους, εφόσον υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

ωµάτευση της πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, µε την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογηµένα 

πάθηση, από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών 

γίσεων αίµατος ή περιοδικής νοσηλείας σε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυµα. 

οσδιορισµός του χρονικού διαστήµατος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή. 

περίπτωση πάθησης του τέκνου µπορούν και οι δύο γονείς να κάνουν χρήση της άδειας αυτής, 

ρίζοντας µε κοινή τους δήλωση ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο 

κό διάστηµα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν µπορεί να υπερβεί τις είκοσι δύο (22) 

σιµες ηµέρες ετησίως και για τους δύο. Επιπλέον, ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα 

φορά στη σχετική αίτηση χορήγησης πόσες ηµέρες της δικαιούµενης από κοινού άδειας των 22 

ών έχει κάνει ήδη χρήση ο ή η σύζυγός του στην υπηρεσία όπου εργάζεται. 

ρίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάµο των γονέων του, την εν 

άδεια δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιµέλεια του τέκνου που χρήζει τακτικής µετάγγισης ή 

δικής νοσηλείας. 

ηµαίνεται ότι η ανωτέρω άδεια των είκοσι δύο (22) εργάσιµων ηµερών χορηγείται και σε 

δευτικούς που έχουν τέκνα τα οποία πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδροµο Down, 

ρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας (παράγραφος 3 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Στην 

πτωση αυτή οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκοµίζουν σχετική γνωµάτευση από 

σιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τµήµα δηµοσίου νοσοκοµείου. 

κπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιµοληψίας για κάλυψη έκτακτης 

κης, καθώς και ο εκπαιδευτικός που µετέχει σε οργανωµένη οµαδική αιµοληψία, δικαιούται ειδική 

απουσίας, µε πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ηµερών (παράγραφος 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). 

ο αυτές ηµέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ηµέρας αιµοδοσίας και µπορούν να ληφθούν είτε 

χόµενα µε το χρόνο της αιµοδοσίας ή οποτεδήποτε µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. Σε κάθε 

πτωση δεν µεταφέρονται στο επόµενο ηµερολογιακό έτος. 

ης, την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οιοδήποτε κέντρο 



ηψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίµα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να 

κοµίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύµατος, στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η 

ηψία. Σηµειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιµοπεταλίων. 

αποσπασµένος εκπαιδευτικός σε ∆/νση ή Γραφείο, ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

χολείται µπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) 

ν του ηµερήσιου ωραρίου εργασίας, δικαιούται µηχανογραφική άδεια, µε πλήρεις αποδοχές, µιας 

έρας ανά δίµηνο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά µέσα στο δίµηνο το οποίο αφορά. Εφόσον η 

αυτή δεν εξαντληθεί στο διάστηµα αυτό, δεν µεταφέρεται ούτε καταβάλλεται αποζηµίωση στον 

ληλο (παράγραφος 6 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). 

ΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 52 του Υ.Κ.) 

διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα: 

κπαιδευτικούς, οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια µητρότητας µε πλήρεις αποδοχές δύο (2) 

ς πριν και τρεις (3) µήνες µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου (δηλαδή 

αι άνω), η µετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται για κάθε κύηση κατά δύο (2) µήνες. Η επιπλέον 

άδεια χορηγείται συνεχόµενη, αµέσως µετά το τέλος της άδειας λοχείας. 

δεια κύησης και λοχείας χορηγείται και στις µητέρες εκπαιδευτικούς που γέννησαν πρόωρα και το 

ό απεβίωσε, µε την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τοκετό και όχι για αποβολή. 

ν παράγραφο 4 του άρθρου 52 του Υ.Κ. προβλέπεται ότι στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο 

γείται άδεια τριών (3) µηνών µε πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαµήνου µετά την περαίωση 

αδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηµένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας µήνας 

ην άδεια αυτή µπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστηµα. 

νας αυτός µπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε κατά το προ της υιοθεσίας διάστηµα κατόπιν σχετικής 

ης της ενδιαφερόµενης υπαλλήλου, η οποία πρέπει να προσκοµίσει στην υπηρεσία σχετική 

ωση από τις αρµόδιες αρχές για την έναρξη της διαδικασίας της υιοθεσίας. 

ΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

ο 53 του Υ.Κ.) 

ιατάξεις του άρθρου 53 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα: 

δεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας δύο ετών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. 

γείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού 

ας έως και έξι (6) ετών. ∆ιευκρινίζεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται µε βάση την ανωτέρω διάταξη του 

και όχι το άρθρο 16, περ.Ε, του 1566/1985, το οποίο ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις: θεραπεία 



των ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των µελών της οικογένειάς του, αντιµετώπιση 

ολων περιπτώσεων εγκυµοσύνης και ολοκλήρωση µεταπτυχιακών σπουδών. 

ηµα τριών (3) µηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον εφάπαξ µε πλήρεις αποδοχές στην 

πτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω, ανεξάρτητα εάν ο εκπαιδευτικός έχει κάνει χρήση της 

ς άνευ αποδοχών της προηγούµενης παραγράφου και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή. Για το ίδιο 

δικαίωµα χρήσης της άδειας αυτής έχει ο ένας από τους δύο γονείς. 

δεια της προηγούµενης παραγράφου δικαιούνται και γονείς, των οποίων το 3ο τέκνο και άνω 

θηκε πριν από την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ηµέρα δηµοσίευσης του Υ.Κ.) και εφόσον κατά την 

οµηνία αυτή το τέκνο δεν είχε συµπληρώσει την ηλικία των έξι ετών. 

αράδειγµα: 

ιδευτικός που κατά την 9η Φεβρουάριου 2007 είχε τρία τέκνα, από τα οποία το τελευταίο ήταν 

ας κάτω των έξι (6) ετών, δικαιούται να κάνει χρήση εφάπαξ της άδειας των τριών (3) µηνών µε 

εις αποδοχές, εφόσον βέβαια δεν έχει ήδη εξαντλήσει το δικαίωµα της άδειας άνευ αποδοχών της 

γράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. και ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται, έως ότου 

νο συµπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας του. 

ονέας εκπαιδευτικός δικαιούται εννέα (9) µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον 

άνει χρήση του µειωµένου ωραρίου. Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός, ο 

ς έχει υιοθετήσει τέκνο (αρ. 582/2004 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους). 

ά για το γονέα που είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η 

χόµενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνεται κατά ένα (1) µήνα. Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω 

αύξηση χορηγείται στους δικαιούχους γονείς, εφόσον κατά την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ηµέρα 

σίευσης του Υ.Κ.) δεν είχαν εξαντλήσει την εν λόγω διευκόλυνση. 

όνος εργασίας του γονέα εκπαιδευτικού, εάν δεν κάνει χρήση της εννεάµηνης άδειας ανατροφής 

υ, µειώνεται κατά δύο (2) ώρες την εβδοµάδα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών. 

ρινίζουµε ότι οι γονείς εκπαιδευτικοί έχουν µειωµένο ωράριο µέχρι το παιδί τους να συµπληρώσει 

ύτερο έτος της ηλικίας του, σύµφωνα µε την ειδική νοµοθετική ρύθµιση που ισχύει γι’ αυτούς (παρ. 

υ άρθρου 30 του Ν. 2083/1992, ΦΕΚ 159Α/21-9-1992). 

και οι δύο γονείς δικαιούνται τις διευκολύνσεις των προηγούµενων παραγράφων, µε κοινή τους 

ση του Ν. 1599/1986 που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει 

η του µειωµένου ωραρίου ή της συνεχόµενης άδειας ανατροφής, εκτός αν µε την ανωτέρω κοινή 

δήλωση καθορίσουν χρονικό διάστηµα που θα κάνουν χρήση, άπαξ για τον καθένα, πάντοτε 

χικώς και µέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. Αλλαγή 

ήλωσης αυτής δεν επιτρέπεται µετά την έναρξη των διευκολύνσεων. 



η σύζυγος του εκπαιδευτικού ή ο σύζυγος της εκπαιδευτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, 

ον δικαιούται όµοιων ολικώς ή µερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος εκπαιδευτικός 

ούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το 

ς που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του 

ωµάτων ή κατά το µέρος που αυτά υπολείπονται των προβλεπόµενων από την παράγραφο 2 του 

ου 53 του Υ.Κ. διευκολύνσεων. 

γασία στον ιδιωτικό τοµέα νοείται η εξαρτηµένη µισθωτή εργασία, καθώς και η άσκηση κάποιου 

έριου επαγγέλµατος από αυτά που ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία περί φορολογίας 

ήµατος (παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994). Πιο συγκεκριµένα ελευθέρια επαγγέλµατα είναι 

ατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, µαίας, δικηγόρου, 

άβου, συµβολαιογράφου, άµισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιµελητή, αρχιτέκτονα, 

νικού, τοπογράφου, χηµικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, 

σιογράφου, συγγραφέα, διερµηνέα, ξεναγού, µεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη, 

τη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή µουσικών έργων ή µουσουργού, 

τεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, 

µατολόγου, διακοσµητή, οικονοµολόγου, αναλυτή, προγραµµατιστή, ερευνητή ή συµβούλου 

ρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και εµπειρογνώµονα. 

παιδευτικός, ο οποίος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου ή της 

ς ανατροφής, πρέπει να προσκοµίζει στην υπηρεσία του τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

ξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου. 

εύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά µε το ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση του 

ένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής. Στην ίδια δήλωση θα καθορίζεται το χρονικό διάστηµα που 

ένας από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση διαδοχικά και συνεχόµενα. Εάν η σύζυγος έχει κάνει 

η, θα δηλώνεται το είδος της διευκόλυνσης (µειωµένο ωράριο ή εννεάµηνη άδεια ανατροφής), 

ς και το συνολικό χρονικό διάστηµα, που αυτή έκανε χρήση. Τέλος στην ίδια δήλωση θα 

έρεται ότι, εφόσον η σύζυγος σταµατήσει να εργάζεται, η άδεια θα διακόπτεται και ο σύζυγος 

δευτικός αµέσως θα επιστρέφει στην εργασία του. 

βαίωση του οικείου εργοδότη σχετικά µε το αν η σύζυγος έχει ήδη κάνει ολικώς ή µερικώς χρήση 

ικαιωµάτων της και αν εργάζεται µε καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης. 

βαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα προκύπτει ρητά η ιδιωτική εργασία που ασκεί η 

γος και το καθεστώς απασχόλησης. 

ρινίζεται ότι ο εκπαιδευτικός, του οποίου η σύζυγος εργάζεται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου (π.χ. 

αναπληρώτρια εκπαιδευτικός Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπ/σης), δικαιούται να κάνει χρήση των 



λεποµένων διευκολύνσεων για όσο διάστηµα αυτή εργάζεται, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν 

χρήση ανάλογων διευκολύνσεων. Αν όµως η σύζυγος εργάζεται µε καθεστώς µερικής 

χόλησης (π. χ ωροµίσθια εκπαιδευτικός Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπ/σης) και δεν κάνει χρήση 

ολύνσεων , τότε ο σύζυγος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου ή 

δειας ανατροφής κατά το ήµισυ των προβλεποµένων. 

η σύζυγος του εκπαιδευτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελµα, ο σύζυγος δεν 

ούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν 

σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιµετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, 

ωνα µε βεβαίωση της δευτεροβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής στην αρµοδιότητα της οποίας 

εται ο υπάλληλος. 

αν ο ένας γονέας λάβει την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, ο άλλος δεν έχει δικαίωµα 

νει χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου ή της εννεάµηνης άδειας ανατροφής για το 

ρονικό διάστηµα. 

ης σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάµο 

ονέων του, τόσο την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, όσο και τη διευκόλυνση του 

ένου ωραρίου ή την εννεάµηνη άδεια ανατροφής τη δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιµέλεια. 

µφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 53 του Υ.Κ. οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν 

υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν µαθήµατα Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπ/σης, για 

ισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, µε σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους 

σης. 

την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

έντρωσης, µε την οποία θα ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της ανωτέρω διάταξης και θα 

ρίζεται το ανώτατο όριο ηµερών απουσίας του υπαλλήλου, η προβλεπόµενη διευκόλυνση 

λουθεί να χορηγείται όπως µέχρι σήµερα, δηλαδή: 

υπάλληλοι δικαιούνται να απουσιάζουν ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία 

µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργασίµων ηµερών, µέσα στο ηµερολογιακό έτος, 

α επισκεφθούν το δηµόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυµα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 

δευσης των παιδιών τους και να ενηµερωθούν για την επίδοσή τους. 

άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, 

ασίζουν µε κοινή συµφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για 

χρονικό διάστηµα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν µπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις 

ρις (4) ηµέρες και για τους δύο γονείς. Η άδεια χορηγείται στον υπάλληλο γονέα, ανεξάρτητα αν ο 

ς γονέας δεν εργάζεται. 



δεια χορηγείται είτε για ορισµένες ώρες είτε για ολόκληρη την ηµέρα, σε καµιά όµως περίπτωση 

από µία ηµέρα συνεχώς. 

τη χορήγησή της ο δικαιούχος υπάλληλος πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, 

νοντας συγχρόνως υπεύθυνα, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, πόσες 

ς (ή ώρες) της δικαιούµενης από κοινού άδειας των 4 ηµερών έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος 

ας στην υπηρεσία που εργάζεται. 

δοµένου ότι τα νηπιαγωγεία αποτελούν πλέον µέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και µπορεί να 

υργούν µαζί µε παιδικούς σταθµούς (παιδικά κέντρα), η ανωτέρω άδεια δίδεται και στους γονείς 

ο παιδί τους πηγαίνει σε παιδικό κέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρµόζει πλήρες 

ραµµα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το παιδί πρέπει να διαθέτει την προβλεπόµενη ηλικία, για 

αρακολουθεί το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 

ΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ (άρθρο 55 του Υ.Κ.) 

υχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται α) µε υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωµάτευση 

ποντος γιατρού έως δύο (2) ηµέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ηµέρες κατ’ 

β) µε γνωµάτευση του θεράποντα γιατρού έως τρεις (3) ηµέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες 

ξι (6) κατ’ έτος, γ) µε γνωµάτευση του διευθυντή κλινικής δηµόσιου νοσοκοµείου έως πέντε (5) 

ς κάθε φορά και όχι πέραν των δέκα (10) ηµερών κατ’ έτος. 

νολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των περ. (α), (β) και (γ) που χορηγούνται χωρίς 

άτευση υγειονοµικής επιτροπής, δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ηµέρες το χρόνο. 

ρίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή µετά από αργία ή ανάµεσα σε δύο (2) αργίες, ο 

ληλος παραπέµπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονοµική επιτροπή. 

διες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας µε υπεύθυνη δήλωση του 

λήλου. 

ώνεται ότι ως αργίες για την εφαρµογή της διάταξης αυτής νοούνται οι οριζόµενες από τις σχετικές 

ξεις επίσηµες αργίες (άρθρο 1 του Ν. 1157/1981). Συγκεκριµένα, επίσηµες αργίες είναι οι εξής: Η 25η 

ίου, η 28η Οκτωβρίου, η εορτή των Τριών Ιεραρχών, η Καθαρά ∆ευτέρα, η 1η Μαΐου, η εορτή του 

Πνεύµατος (∆ευτέρα της Πεντηκοστής) και όλες οι Κυριακές. 

Α∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ (άρθρο 56 του Υ.Κ.) 

πάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθένειας ενηµερώνει την υπηρεσία για την 



µία αυτή την ίδια ηµέρα. 

ρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια 

άλλεται εντός επτά (7) ηµερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθένειας. Σε περίπτωση 

ολόγητης καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της 

ωτικής άδειας µε ευθύνη του οργάνου που είναι αρµόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησής της. Η 

σία σε όλως ειδικές περιπτώσεις µπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας 

αγγέλτως. Οι όλως ειδικές περιπτώσεις εκτιµώνται από την οικεία υπηρεσία βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών 

υντρέχουν (π.χ. ύπαρξη µεταδοτικής ασθένειας ή άρνησης του ασθενούντος υπαλλήλου να ζητήσει να 

αναρρωτική άδεια). 

ια διάρκειας πέραν του ενός (1) µηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται, αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε 

σιο νοσοκοµείο. Παράτασή της ή χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τµηµατικώς, τον 

) µήνα µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος χορηγείται ύστερα από αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και 

η εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς, το περιεχόµενο των οποίων καθορίζεται µε κοινή απόφαση των 

ργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την 

πόφαση ορίζονται τα όργανα που δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση λειτουργικότητας του ασθενούς 

ς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 

ην έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η παράταση ή η χορήγηση της άδειας για ψυχική νόσο γίνεται µε ειδική 

ογηµένη απόφαση της οικείας ειδικής υγειονοµικής επιτροπής του άρθρου 167 του Υ.Κ., όπως προβλέπεται 

η µεταβατική διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 169 του ίδιου Κώδικα. 

∆ΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (άρθρο 60 του Υ.Κ.) 

υς εκπαιδευτικούς που είναι µαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί, σε σχολεία 

ρύµατα και των τριών βαθµίδων εκπαίδευσης, καθώς επίσης και του ΕΑΠ, χορηγείται άδεια εξετάσεων µε 

οχές. Η άδεια αυτή χορηγείται µετά από αίτηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να προσκοµίσει 

ωση της σχολής ότι έλαβε µέρος σε εξετάσεις. 

δεια εξετάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες κάθε έτος και χορηγείται 

ώς ή τµηµατικώς κατά την εξεταστική περίοδο, που ζητά ο ενδιαφερόµενος, µε βάση το πρόγραµµα 

σεων. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και µέχρι δύο το πολύ εξάµηνα µετά τη λήξη 

φόσον ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να φοιτά και να έχει, µε επίσηµη ανανέωση της εγγραφής του, την 

τα του µαθητή, σπουδαστή ή φοιτητή ανεξαρτήτως επιπέδου. Για κάθε ηµέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια 

σεων δύο (2) ηµερών, η προηγουµένη και η ηµέρα της εξέτασης, εφόσον καµία από τις δύο δεν είναι αργία. 

α αυτή χορηγείται µόνο για τη διευκόλυνση και τη συµµετοχή του εκπαιδευτικού στις εξετάσεις και όχι για 

ροετοιµασία του. 



άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, προκειµένου να 

τηθούν µε τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν. 

ένου όµως ότι στην προκείµενη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν συµµετέχουν σε εξετάσεις, η άδεια θα 

είται κάθε φορά µετά από συνεκτίµηση των αναγκών τόσο της υπηρεσίας όσο και της εκπόνησης της 

τορικής διατριβής των ενδιαφεροµένων (αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ. 53.9673/16848/21-4-2003 έγγραφο του ΥΠΕΣΣ∆Α).

ια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκωµοσία των εκπαιδευτικών µετά την ολοκλήρωση των σπουδών 

Σε περίπτωση που οι προβλεπόµενες ηµέρες της παρ. 2 έχουν εξαντληθεί, τότε χορηγείται για το σκοπό 

κανονική άδεια. 

∆ΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι∆ΑΧ) 

τάξεις των άρθρων 48 έως 53 για τις κανονικές και λοιπές άδειες, καθώς και των άρθρων 54 έως 56 για τη 

εια των αναρρωτικών αδειών του Υπαλληλικού Κώδικα εφαρµόζονται και στους εκπαιδευτικούς µε σχέση 

ίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δηµοσίου, βάσει των προβλέψεων του Ν. 2839/2000 (άρθρο 4 

5) και του Ν. 3230/2004 (άρθρο 12 παρ. 6 και 7), µε τις οποίες επεκτάθηκε η ισχύς των ανωτέρω άρθρων 

ο προσωπικό αυτό. 

τέρω πληροφορίες για τη χορήγηση των αδειών στο προσωπικό Ι∆ΑΧ παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση 

ωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

φωνα επικοινωνίας: 210 – 33 93 246, 210 – 33 93 201). 

ΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ (σχετ. 

ρωτ. 49178/∆2/17-5-2006 έγγραφο) 

οι άδειες χορηγούνται από την υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασµένοι οι εκπαιδευτικοί. Εξαιρούνται οι 

εκείνες για τις οποίες απαιτείται γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου και οι οποίες χορηγούνται από την 

ική θέση. 

παιδευτικοί, εφόσον αιτούνται αναρρωτική άδεια, συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, 

οποία αναγράφουν τις ηµέρες αναρρωτικής άδειας, που έλαβαν την τελευταία πενταετία. 

ρεσία, στην οποία είναι αποσπασµένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, µε την 

χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση. 

ΟΛΟΓΙΚΑ 

05/03 ΦΕΚ τ.Α αρ. 297) 



ολογικό κλιµάκιο (άρθρο 5) 

τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο ΜΚ 

είται υπηρεσία ως εξής: 

την απονοµή του αµέσως επόµενου µετά το εισαγωγικό ΜΚ υπηρεσία ενός (1) έτους στο 

ωγικό ΜΚ. 

την απονοµή όλων των επόµενων ΜΚ, υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε ΜΚ. (δηλ. ΜΚ παίρνουµε τα 

έτη υπηρεσίας 1ο, 3ο, … 33ο) 

την, κατά την προηγούµενη παράγραφο, µισθολογική εξέλιξη λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας που 

αι στο άρθρο 15 του νόµου αυτού. 

πηρεσία (άρθρο 15) 

χορήγηση ΜΚ λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία -δεν είναι πάντα ίδια µε τη συνολική εκπαιδευτική– που 

ροσφερθεί: 

∆ηµόσιο, σε ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή 

ένου χρόνου. 

ολουθούν ειδικές περιπτώσεις .…) 

ν εκπ/κών σε σχολεία της Κύπρου και ελληνικά σχολεία του εξωτερικού εφόσον δεν έχει χρησιµοποιηθεί για 

οµή σύνταξης καθώς και η προϋπηρεσία σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης. 

ωση: Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας και η χορήγηση ΜΚ αρχίζει από την ηµεροµηνία κατάθεσης των 

ώσεων προϋπηρεσίας στη ∆/νση ή το Γραφείο που υπάγεται το σχολείο σου. 

µα Μεταπτυχιακών Σπουδών (άρθρο 8 § 1) 

υς κατόχους διδακτορικού διπλώµατος (75 ευρώ). 

υς κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας φοίτησης (45 ευρώ). 

ωση: Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται αν το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές µε το 

ίµενο απασχόλησης του υπαλλήλου. Η καταβολή του επιδόµατος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των 

ών τίτλων στο αρµόδιο όργανο για την αναγνώριση της συνάφειας (δηλ. τη ∆/νση ή το Γραφείο που 

ται το σχολείο σου). 

ενειακή παροχή (Άρθρο 11) 

35 ευρώ (σύνολο 35 ευρώ) 



ιδί 18 ευρώ (σύνολο 53 ευρώ) 

ιδί 18 ευρώ (σύνολο 71 ευρώ) 

ιδί 47 ευρώ (σύνολο 118 ευρώ) 

ιδί 47 ευρώ (σύνολο 165 ευρώ) 

ιδί 73 ευρώ (σύνολο 238 ευρώ) 

ιδί 73 ευρώ (σύνολο 311 ευρώ) 

ωση 1: Το επίδοµα για κάθε παιδί καταβάλλεται µέχρι την 31-12 του έτους που συµπληρώνει το 18ο έτος 

ικίας του ή το 19ο έτος αν φοιτά σε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης. Για παιδί που φοιτά σε ανώτερη ή 

ατη εκπαίδευση ή Ι.Ε.Κ το επίδοµα καταβάλλεται µόνο κατά το χρόνο φοίτησης τους και σύµφωνα µε το 

ισµό κάθε σχολής και σε καµιά περίπτωση πέραν του 24ου έτους. 

ωση 2: Η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται µε την κατάθεση του πιστοποιητικού οικογενειακής 

τασης στον ∆/ντή του σχολείου. 

ΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ € 

ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

ως µετά την ορκωµοσία η ∆/νση Α/θµιας Εκπ/σης ζητά από τον ΟΠΑ∆ Αριθµό Μητρώου (ΑΜ) για κάθε 

ριστο. Οι ΑΜ έρχονται σχετικά σύντοµα. 

σικά δικαιολογητικά είναι: 

ογραφικό δελτίο  

ωτόκολλο Ορκωµοσίας ή ∆ιοριστήριο (να αναφέρεται το ΦΕΚ διορισµού ). 

αίωση διαγραφής από προηγούµενο ταµείο. 

ις φωτογραφίες. 

ακτικό ανάληψης υπηρεσίας 

εύθυνη ∆ήλωση ότι δεν δικαιούται υγειονοµική περίθαλψη από άλλο 

λιστικό φορέα 

αίωση του ∆/ντή του Σχολείου ότι γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις για 

νοµική περίθαλψη ∆ηµοσίου. 



σφαλίζεται και προστατευόµενα µέλη χρειάζεστε επιπλέον: 

τοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

βαίωση διαγραφής από προηγούµενο ταµείο. 

ς φωτογραφίες για κάθε µέλος. 

εύθυνη ∆ήλωση ότι δεν δικαιούται υγειονοµική περίθαλψη από άλλο 

λιστικό φορέα 

∆∆Ε Σάµου 

 

 


