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Άδειες Μονίµων Εκπαιδευτικών
Κανονική άδεια
Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, µπορούν να πάρουν κανονική
άδεια µε αποδοχές έως δέκα (10) ηµέρες κατά ηµερολογιακό έτος (άρθρο 48, παρ. 4 του Ν. 3528/07).
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Η άδεια ζητείται µε αίτηση προς τον Προϊστάµενο που είναι και ο µόνος αρµόδιος να
εγκρίνει ή όχι την άδεια αυτή. Είναι αυτονόητο ότι η κανονική άδεια ζητείται εκ των προτέρων και δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δικαιολογηθεί - εκ των υστέρων - απουσία εκπαιδευτικού από το
σχολείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
o Οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί σε πολιτικά γραφεία, στο Υ.Π.∆.Β.Μ.Κ.Θ, στις ∆ιευθύνσεις και
Γραφεία Εκπαίδευσης κ.τ.λ., δικαιούνται την προβλεπόµενη από το άρθρο 48, παρ. 2 του
Υπαλληλικού Κώδικα, κανονική άδεια.
o Οι ως άνω εκπαιδευτικοί που δεν έχουν κάνει χρήση της κανονικής τους άδειας και
επιστρέφουν στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα δεν µπορούν να κάνουν χρήση της άδειας
αυτής (546/2005 Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.).

Μηχανογραφική άδεια
Υπάλληλος 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, µετά πλήρων αποδοχών, µιας (1) ηµέρας ανά
δίµηνο. Η 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
(άρθρο 50, παρ. 6 του Ν. 3528/07).

Ειδικές άδειες
1. Για γέννηση τέκνου
Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η
άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο
έτος της ηλικίας του (άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 3801/09).

2. Για γάµο
Οι εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωµα άδειας µε αποδοχές πέντε (5) εργάσιµων ηµερών σε περίπτωση
γάµου (άρθρο 50, παρ. 1 του Ν. 3528/07).
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3. Για θάνατο συζύγου ή συγγενούς έως β’ βαθµού
Οι εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωµα άδειας µε αποδοχές τριών (3) εργάσιµων ηµερών σε περίπτωση
θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β΄ βαθµού (άρθρο 50, παρ. 1 του Ν. 3528/07).
Συγγενείς β' βαθµού θεωρούνται: οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι πάπποι τόσο
εξ αίµατος όσο και εξ αγχιστείας.

4. Για νόσηµα που χρήζει περιοδικής νοσηλείας
Υπάλληλοι που πάσχουν 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 (άρθρο 50, παρ. 2 του Ν. 3528/07). Η
άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:
 Γνωµάτευση της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής, µε την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογηµένα
ότι η πάθηση, από την οποία πάσχει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ή κάποιο τέκνο του, χρήζει τακτικών
µεταγγίσεων αίµατος ή περιοδικής νοσηλείας σε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυµα.
 Προσδιορισµός του χρονικού διαστήµατος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η άδεια χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική
υστέρηση ή σύνδροµο Down ανεξάρτητα αν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας (άρθρο 50, παρ. 3
του Ν. 3528/07). Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσκοµίσει σχετική
γνωµάτευση από δηµόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τµήµα ∆ηµόσιου
Νοσοκοµείου.

5. Ειδική άδεια αιρετών οργάνων ΟΤΑ
(άρθρο 139 του Ν. 3463/2006)

 Στους ∆ηµάρχους όλων των ∆ήµων, στους Προέδρους των Κοινοτήτων άνω των δύο χιλιάδων
(2.000) κατοίκων, στους Αντιδηµάρχους και Προέδρους δηµοτικών συµβουλίων ∆ήµων που
είναι πρωτεύουσες νοµών ή έχουν πληθυσµό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων,
στους Προέδρους δηµοτικών διαµερισµάτων, καθώς και στους Προέδρους Συνδέσµων
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα µέλη των οποίων είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) κατοίκων - που είναι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι - χορηγείται από την υπηρεσία της
οργανικής τους θέσης ειδική άδεια για όλο το διάστηµα που ασκούν τα καθήκοντά τους.
 Στους Προέδρους Κοινοτήτων κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων - που είναι ∆ηµόσιοι
Υπάλληλοι - χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα
(60) εργάσιµων ηµερών κατ’ έτος, επιπλέον της κανονικής.
 Στους Αντιδηµάρχους και Προέδρους δηµοτικών συµβουλίων ∆ήµων που έχουν πληθυσµό
κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων - που είναι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι - χορηγείται
από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα (60) εργάσιµων
ηµερών κατ’ έτος, επιπλέον της κανονικής.
 Στους Προέδρους και τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και
Κοινοτήτων, καθώς και στους Προέδρους των Συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων µε την
προϋπόθεση ότι δεν είναι ∆ήµαρχοι, Αντιδήµαρχοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων - που είναι
∆ηµόσιοι Υπάλληλοι - χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια
τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών κατ’ έτος, επιπλέον της κανονικής.
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Άδειες µητρότητας
1.

Για προγεννητικό έλεγχο

Άδεια για προγεννητικό έλεγχο δίνεται αν οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια
του χρόνου εργασίας (Π.∆. 176/97).

2.

Άδεια κύησης

Στις υπαλλήλους που κυοφορούν χορηγείται άδεια µητρότητας δύο (2) µήνες πριν τον τοκετό. Η
άδεια χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούµενο χρόνο
τοκετού.

Επαπειλούµενη κύηση
Σε περίπτωση επαπειλούµενης κύησης, χορηγείται αναρρωτική άδεια µε πλήρεις αποδοχές,
ύστερα από βεβαίωση ∆ηµόσιου Νοσοκοµείου ή Ιδιωτικής Κλινικής εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία
σε αυτή και η οποία αποδεικνύεται µε σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.τ.λ.) (Ν.
3205/03).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, µετά την εξάντληση της
αναρρωτικής άδειας µε αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας µε αποδοχές, µετά από
βεβαίωση θεράποντος ιατρού και ∆ιευθυντή γυναικολογικής ή µαιευτικής κλινικής ή τµήµατος
δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος (άρθρο 52, παρ. 3 του Ν. 3528/07).

3.
•






Άδεια λοχείας

Στις υπαλλήλους που κυοφορούν χορηγείται άδεια µητρότητας τρεις (3) µήνες µετά τον
τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά
πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί
συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) µηνών (άρθρο 52, παρ. 2 του Ν 3528/07).
Σε περίπτωση πρώιµου ή πρόωρου τοκετού που πραγµατοποιείται µετά την 24η εβδοµάδα της
εγκυµοσύνης και πριν την έναρξη της άδειας κύησης – και ανεξάρτητα από την έκβαση του
εµβρύου - πρέπει να χορηγείται η τρίµηνη άδεια λοχείας. Η απώλεια του νεογνού που
πραγµατοποιείται µετά την έναρξη της άδειας κύησης δεν επηρεάζει τη συνολική πεντάµηνη
άδεια µητρότητας (79034/∆2/18-06-08, έγγραφο του Υ.Π.∆.Β.Μ.Κ.Θ.)
Σε περίπτωση πολύδυµης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά έναν (1) µήνα για κάθε
τέκνο πέραν του ενός (άρθρο 18, παρ. 1 του Ν. 3801/09).
Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου (4ο και άνω), η µετά τον τοκετό άδεια
προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο µήνες (άρθρο 52, παρ. 1 του Ν. 3528/07).

4.

Άδεια ανατροφής παιδιού

♦ Ο γονέας υπάλληλος - εκπαιδευτικός - δικαιούται άδεια εννέα µηνών µε αποδοχές (άρθρο
53, παρ. 2 του Ν. 3528/07) ή τις διευκολύνσεις: α) µείωση του διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2)
ώρες εβδοµαδιαίως για δύο έτη (Ν. 2083/92) και β) απαλλαγή από τις πρόσθετες εξωδιδακτικές
εργασίες για δύο έτη (άρθρο 13 του Ν. 1566/85).
♦ Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, µε κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες
τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής ή του µειωµένου
ωραρίου, εκτός αν µε την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήµατα που ο
καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και µέσα στα χρονικά όρια.
♦ Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάµο των γονέων
του, την άδεια ή τις διευκολύνσεις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιµέλεια.
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•

•
•
•

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η άδεια εννέα µηνών µπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε κατά τη διαδροµή της ηλικίας του τέκνου
µέχρι τεσσάρων ετών (άρθρο 53, παρ. 2 του Ν. 3528/07 και 625/1999, 521/2000, 546/2005
Γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους).
Την άδεια εννέα (9) µηνών δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός που έχει υιοθετήσει τέκνο
(582/2004 Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.).
Για το γονέα που είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η
συνεχόµενη άδεια ανατροφής προσαυξάνεται κατά ένα (1) µήνα.
Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ως αναπληρωτές έχουν κάνει χρήση µειωµένου ωραρίου
κατά δύο ώρες την εβδοµάδα, δικαιούνται τµήµα της εννεάµηνης άδειας ανατροφής τέκνου που
αναλογεί (91623/∆2/12-9-06, έγγραφο του Υ.Π.∆.Β.Μ.Κ.Θ.) Το τµήµα της δικαιούµενης άδειας σε
µήνες προκύπτει από τον τύπο:
9 – 0,375 × µήνες µειωµένου ωραρίου που έκανε χρήση.

•

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, που έχουν κάνει χρήση εννεαµήνου σε άλλο φορέα του δηµοσίου,
πριν από το διορισµό τους στην εκπαίδευση, δεν δικαιούνται εκ νέου χορήγηση του εννεαµήνου
για το ίδιο τέκνο (91623/∆2/12-9-06, έγγραφο του Υ.Π.∆.Β.Μ.Κ.Θ.). Εφόσον, όµως, έχουν κάνει
χρήση µειωµένου ωραρίου µέχρι και δύο (2) έτη, τότε το τµήµα της δικαιούµενης άδειας σε µήνες
προκύπτει από τον τύπο:
9 – 0,25 × µήνες µειωµένου ωραρίου που έκανε χρήση.
Σε περίπτωση που έκανε χρήση µειωµένου ωραρίου πέραν των δύο (2) ετών, τότε το τµήµα της
δικαιούµενης άδειας σε µήνες προκύπτει από τον τύπο:
6 – 0,125 × µήνες µειωµένου ωραρίου που έκανε χρήση.

•

•

Εκπαιδευτικός του οποίου η σύζυγος εργάζεται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου (π.χ.
αναπληρώτρια) δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων για όσο διάστηµα αυτή εργάζεται,
µε την προϋπόθεση ότι αυτή δεν κάνει χρήση ανάλογων διευκολύνσεων. Αν, όµως, η σύζυγος
εργάζεται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης (π.χ. ωροµίσθια) και δεν κάνει χρήση
διευκολύνσεων, τότε ο σύζυγος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου
ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το ήµισυ (1/2) των προβλεποµένων. Εφόσον η
σύζυγος του πατέρα εκπαιδευτικού στον οποίο έχουν χορηγηθεί οι προηγούµενες διευκολύνσεις
σταµατήσει να εργάζεται, τότε αυτός επιστρέφει στην υπηρεσία του και δεν διατηρεί το δικαίωµα
χρήσης των τυχόν υπολειπόµενων διευκολύνσεων (54501/∆2/24-4-08, έγγραφο του
Υ.Π.∆.Β.Μ.Κ.Θ).
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 προβλεποµένων στην παρ. 2
του άρθρου 53 του Ν. 3528/07. Ως εργασία στον ιδιωτικό τοµέα νοείται η εξαρτηµένη
µισθωτή εργασία, καθώς και η άσκηση κάποιου ελευθέριου επαγγέλµατος (άρθρο 48,
παρ. 1 του Ν. 2238/1994): ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου,

ψυχολόγου, µαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συµβολαιογράφου, άµισθου υποθηκοφύλακα,
δικαστικού επιµελητή, αρχιτέκτονα, µηχανικού, τοπογράφου, χηµικού, γεωλόγου, γεωπόνου,
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.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων, ελευθέρια επαγγέλµατα
θεωρούνται και το αγροτικό επάγγελµα, καθώς και η άσκηση ατοµικής επιχειρηµατικής
δραστηριότητας (ατοµική επιχείρηση). Για τη διαπίστωση της ατοµικής επιχειρηµατικής
δραστηριότητας είναι απαραίτητη και η προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης από την οικεία ∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία ή το οικείο Επιµελητήριο (79034/∆2/18-6-08, έγγραφο του Υ.Π.∆.Β.Μ.Κ.Θ.).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση 64/2008 του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε
αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, ο γονέας υπάλληλος που λαµβάνει ήδη τη
διευκόλυνση του µειωµένου ωραρίου ή της εννεάµηνης άδειας ανατροφής τέκνου και πριν την
εξάντλησή τους αποκτά νέο τέκνο, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο των
διευκολύνσεων για το πρώτο τέκνο αργότερα, αθροιστικά µε τις διευκολύνσεις που
αντιστοιχούν στο νέο τέκνο (∆Ι∆Α∆/Φ.51/590/οικ.14346, εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.).
Παραδόξως, το Υ.Π.∆.Β.Μ.Κ.Θ. αρνείται – µέχρι τώρα - να συµµορφωθεί µε την
παραπάνω γνωµοδότηση η οποία ισχύει για όλους τους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους. (Η
εν λόγω εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://users.sch.gr/dimitrako)
 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 διατροφής του παιδιού, σύµφωνα µε βεβαίωση της δευτεροβάθµιας
υγειονοµικής επιτροπής στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.
 Τις διευκολύνσεις του µειωµένου ωραρίου ή την άδεια ανατροφής δικαιούται η µητέρα
υπάλληλος ανεξαρτήτως αν εργάζεται ή όχι ο σύζυγός της.
 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.

Τρίµηνη άδεια µε αποδοχές
Στις µητέρες που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών, χορηγείται υποχρεωτικά, ύστερα
από αίτησή τους και χωρίς γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, άδεια χωρίς αποδοχές µέχρι δύο
(2) έτη. ∆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 του προηγούµενου εδαφίου και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή.
Για το ίδιο παιδί δικαίωµα χρήσης της άδειας αυτής έχει ο ένας από τους δύο γονείς και για
µία φορά στη διάρκεια της σταδιοδροµίας του. Την άδεια της παραγράφου αυτής 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. Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από αίτηση του εκπαιδευτικού υποχρεωτικά
είτε αµέσως µετά τη λήξη της άδειας λοχείας είτε µε την έναρξη του σχολικού έτους. Η αίτηση για
τη χορήγηση της άδειας αυτής θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστο ένα µήνα πριν από την έναρξή
της (Φ.351.5/65/84800/∆1/30-06-08).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισηµαίνεται ότι το σύνολο της εν λόγω άδειας άνευ αποδοχών,
συµπεριλαµβανοµένων πλέον και των τριών µηνών µε πλήρεις αποδοχές, δύναται να χορηγηθεί τόσο
συνεχόµενα όσο και τµηµατικά. Ωστόσο, στην περίπτωση της τµηµατικής χορήγησης και προκειµένου
να αποτραπούν τυχόν καταχρηστικές συµπεριφορές, καθώς και να διασφαλιστεί ο σκοπός για τον
οποίο θεσπίστηκε η εν λόγω άδεια, που δεν είναι άλλος από την αποτελεσµατική ανατροφή του
τέκνου, η συγκεκριµένη άδεια δεν θα πρέπει να χορηγείται για διάστηµα µικρότερο του ενός
µηνός. Εάν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω, οι
τρεις µήνες µε πλήρεις αποδοχές, χορηγούνται εναλλακτικά είτε µόνο στον ένα γονέα υπάλληλο,
ή και στους δύο από κοινού µε κατανοµή του τριµήνου µεταξύ τους βάσει κοινής δήλωσης που
καταθέτουν στην υπηρεσία τους, ποτέ όµως ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Σηµειώνεται
ότι οι ανωτέρω τρεις µήνες µε αποδοχές αποτελούν χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας για όλα
τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης, σε αντίθεση µε τους λοιπούς µήνες της 24µηνης άδειας που
είναι άνευ αποδοχών (∆Ι∆Α∆/Φ.51/590 /οικ. 14346/29-5-2008, έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.).
http://users.sch.gr/dimitrako

5

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 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 (άρθρο 52, παρ. 4 του Ν.
3528/07).

Αναρρωτικές άδειες
 Η αναγνώριση συνεχόµενης ή τµηµατικής προϋπηρεσίας, στον ίδιο ή άλλο φορέα του
∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ ή σε ΟΤΑ, ως χρόνου πραγµατικής ∆ηµόσιας υπηρεσίας, κατοχυρώνει
δικαίωµα λήψης αναρρωτικής άδειας αµέσως µετά το διορισµό (∆Ι∆Α∆/Φ.51/590/οικ.14346,
εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.).
 Στον τακτικό δηµόσιο υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται
αναρρωτική άδεια µε αποδοχές τόσων µηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την
οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει µέσα στην
προηγούµενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούµενη χωρίς διακοπή δεν µπορεί να υπερβεί
τους δώδεκα (12) µήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) µηνών θεωρείται ως πλήρες
έτος (άρθρο 54 του Ν. 3528/07).

Χορήγηση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας
(άρθρο 55 του Ν. 3528/07)
Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται:
♦ Με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωµάτευση θεράποντος ιατρού έως δύο (2) ηµέρες κάθε
φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) κατ΄ έτος.
♦ Με γνωµάτευση ιατρού έως τρεις (3) ηµέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ΄
έτος.
♦ Με γνωµάτευση διευθυντή κλινικής δηµόσιου νοσοκοµείου έως πέντε (5) ηµέρες κάθε φορά και
όχι περισσότερες από δέκα (10) κατ΄ έτος.
Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των παραπάνω περιπτώσεων που
χορηγούνται χωρίς γνωµάτευση υγειονοµικής επιτροπής δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10)
ηµέρες το χρόνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 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.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τις ανωτέρω βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες δικαιούνται και οι υπάλληλοι που
δεν έχουν συµπληρώσει έξι (6) µήνες υπηρεσία. Σε περίπτωση, που ο υπάλληλος εξαντλήσει τις
παραπάνω άδειες πριν από τη συµπλήρωση εξάµηνης συνολικής υπηρεσίας, λαµβάνει άδεια «άνευ
αποδοχών» µέχρι ένα µήνα και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν (άρθρο 30, παρ. 1
του Ν. 3731/08).

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας (άρθρο 56 του Ν. 3528/07)
 Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθενείας 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
http://users.sch.gr/dimitrako
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ασθενείας. 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 χορήγησης της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις µπορεί να
κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως.
Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ηµερών κατ` έτος χορηγείται ύστερα από γνωµάτευση
της οικείας υγειονοµικής επιτροπής, µε εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει
γνωµάτευσης του ∆ιευθυντή κλινικής δηµόσιου νοσοκοµείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία
επτά (7) ηµερών τουλάχιστον, ή κατόπιν χειρουργικής επέµβασης.
Άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) µηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται αν δεν έχει προηγηθεί
νοσηλεία σε δηµόσιο νοσοκοµείο. Παράταση της ή χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει,
συνολικώς ή τµηµατικώς, τον έναν (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.
Το αρµόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια
που προτείνει η πρωτοβάθµια υγειονοµική επιτροπή ή, εάν κρίνει τη γνωµάτευσή της ως
αναιτιολόγητη, παραπέµπει τον ενδιαφερόµενο για εξέταση στη δευτεροβάθµια υγειονοµική
επιτροπή. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της
γνωµάτευσης της πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής να ζητήσει µε ένστασή του νέα εξέταση
από την οικεία δευτεροβάθµια επιτροπή, όταν η πρωτοβάθµια έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου ή
εγκρίνει λιγότερο από το ήµισυ της αναρρωτικής άδειας. Η αναρρωτική άδεια που προτείνεται από
τη δευτεροβάθµια υγειονοµική επιτροπή χορηγείται υποχρεωτικά.
Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το αργότερο µέσα στο
τελευταίο δεκαπενθήµερο του χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί.
Ύστερα από κάθε εξέταση, καθώς και µετά τη λήξη του ανωτάτου χρονικού ορίου αναρρωτικής
άδειας, οι υγειονοµικές επιτροπές γνωµοδοτούν εάν η νόσος είναι ιάσιµη ή όχι. Στη δεύτερη
περίπτωση και αφού η γνωµάτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος απολύεται. Οι προϊστάµενες αρχές
της οικείας υπηρεσίας µπορούν να παραπέµπουν και αυτεπαγγέλτως υπαλλήλους στις
δευτεροβάθµιες υγειονοµικές επιτροπές για απόλυσή τους, εάν κρίνουν ότι δεν µπορούν να
εκτελούν τα καθήκοντα τους λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας και πριν χορηγηθεί
αναρρωτική άδεια ή µετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας.
Κατά της γνωµοδότησης αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής για απαλλαγή εκ της υπηρεσίας λόγω
ασθένειας, δικαιούται ο ενδιαφερόµενος να ασκήσει προσφυγή σε αποκλειστική προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης της υγειονοµικής επιτροπής. Ο υπάλληλος
είναι υποχρεωµένος να παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, εφόσον το ζητήσει η
επιτροπή. Αν δεν παρουσιαστεί, δεν χορηγείται αναρρωτική άδεια.
Ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται δικαιολογηµένα εκτός της έδρας του, υποχρεούται, αµέσως
µόλις ασθενήσει, να υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη
υγειονοµική επιτροπή. Αν η υγειονοµική επιτροπή δεν εξετάσει για οποιονδήποτε λόγο τον
υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην έδρα του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση µε τα
σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονοµική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου.
Αν η αρµόδια υγειονοµική επιτροπή κρίνει ότι για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας είναι αναγκαία
η παρακολούθηση του υπαλλήλου για ορισµένο διάστηµα σε νοσηλευτικό ίδρυµα, η άδεια δεν
χορηγείται χωρίς την παρακολούθηση αυτή.

Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης
(άρθρο 58 του Ν. 3528/07)
Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συµµετοχή του σε
προγράµµατα:
♦ µετεκπαίδευσης ή
♦ κύκλους µεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που αποµένει µετά το πέρας της
άδειας είναι µικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω
άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει συµπληρώσει τη δοκιµαστική υπηρεσία (2 έτη).
Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυµα Κρατικών
Υποτροφιών. Υποτροφία από άλλο ίδρυµα ή οργανισµό ηµεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή
κυβέρνηση για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόµενη µε το αντικείµενο της
υπηρεσίας του υπαλλήλου συνεκτιµάται για τη χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορήγησης της
άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.
Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν µπορεί να υπερβεί τη διετία. Σε περίπτωση φοίτησης σε
προγράµµατα ή κύκλους µεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών ή εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν µπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ή τα
τέσσερα (4) χρόνια αντίστοιχα. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου δεν µπορεί
να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πέρα των πέντε (5) ετών.
Ο υπάλληλος στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης λαµβάνει τις αποδοχές του.
Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή
εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξηµένες κατά 20%. Αν η
µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται εκτός της περιοχής του δήµου που εδρεύει η
υπηρεσία του υπαλλήλου, µπορεί να ορίζεται προσαύξηση έως και 40% µε απόφαση του
υπηρεσιακού συµβουλίου (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.).
Σε περίπτωση τµηµατικής χορήγησης της άδειας για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή
εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται, για το χρονικό διάστηµα της εκπαιδευτικής άδειας,
αποδοχές αυξηµένες κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Αν η µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή
εκπαίδευση γίνεται σε εκπαιδευτικό ίδρυµα το οποίο βρίσκεται εκτός της περιοχής του ∆ήµου που
εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, µπορεί να ορίζεται προσαύξηση αποδοχών έως και τριάντα
τοις εκατό (30%) µε απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 17 του Ν. 3801/09).
Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση στο
εξωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξηµένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση των αποδοχών
µειώνεται κατά το µέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηµατική αµοιβή ή
αποζηµίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ο υπάλληλος
δικαιούται, επίσης, οδοιπορικά έξοδα µετάβασης και επιστροφής.
Ο εκπαιδευτικός µετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειάς του υποχρεούται να προσφέρει τις
υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθµίδας που ανήκει ή άλλης βαθµίδας για χρονικό διάστηµα
τριπλάσιο του χρόνου της εκπαιδευτικής άδειάς του και πάντως όχι µεγαλύτερο των δέκα (10)
ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστηµα πέντε (5) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην
εκπαιδευτική βαθµίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της
εκπαιδευτικής άδειας. Για εξαιρετικούς λόγους που ανάγονται στο δηµόσιο συµφέρον µπορεί ο
εκπαιδευτικός να απαλλαγεί µερικά από την υποχρέωση προσφοράς των υπηρεσιών του στην ίδια
εκπαιδευτική βαθµίδα, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του
οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 9 του Ν 2986/02).
Στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης της υποχρέωσης
επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζηµιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές
ολικά ή µερικά, κατά τα οριζόµενα µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών
υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 4, παρ. 4 του Ν. 3687/08).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή
Εκπαίδευσης µετά από σύµφωνη γνώµη του ΑΠΥΣΠΕ (για την Πρωτοβάθµια) ή του ΑΠΥΣ∆Ε (για
τη ∆ευτεροβάθµια).
Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης χορηγείται µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από σύµφωνη γνώµη του
ΚΥΣΠΕ (για την Πρωτοβάθµια) ή του ΚΥΣ∆Ε για τη ∆ευτεροβάθµια (άρθρο 9, παρ. 10 του Ν.
3391/05).
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•

•
•
•

Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για µεταπτυχιακές
σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, αν προηγουµένως δεν υποβάλλουν αίτηση
απαλλαγής από τα καθήκοντά τους (άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 3467/06).
Συντάξιµος χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης
µε αποδοχές µέχρι µια πενταετία (άρθρο 4, παρ. 6 του Ν. 3620/07).
Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης µε αποδοχές δεν χορηγείται για µεταδιδακτορική έρευνα
(546/2005 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους).
Για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης µε αποδοχές χορηγείται
µόνο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Υπηρεσιακό καθεστώς µετεκπαιδευοµένων: "Απόσπαση" ή "άδεια υπηρεσιακής
εκπαίδευσης";
Νοµικό πλαίσιο
Η µετεκπαίδευση στο Μ.∆.∆.Ε. και κατ' επέκταση στα υπόλοιπα ∆ιδασκαλεία (∆ασκάλων και
Νηπιαγωγών) ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2327/95. Στο νόµο, όµως, αυτό ουδεµία αναφορά
γίνεται στο καθεστώς των µετεκπαιδευοµένων που φοιτούν σ' αυτά. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 5,
παρ. 4 ορίζεται ότι: "Οι µετεκπαιδευόµενοι απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά
τους καθήκοντα". Σχετικές αναφορές για τους µετεκπαιδευόµενους υπάρχουν και στο νόµο πλαίσιο (1566/85):
 "Η µετεκπαίδευση πραγµατοποιείται στα πλαίσια των µεταπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.Ι…"
(άρθρο 30, παρ. 2).
 "Η µετεκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα ειδικής αγωγής γίνεται µε εκπαιδευτικές άδειες
για φοίτηση σε ΑΕΙ της ηµεδαπής" (άρθρο 35, παρ. 14).
Ο ∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ορίζει ότι: "Για συµµετοχή σε προγράµµατα
µετεκπαίδευσης ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης…" (άρθρο 58,
παρ. 1 του Ν. 3528/07).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα, οι εκπαιδευτικοί υπάγονται στις διατάξεις του,
αφού:
"Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά
συνταγµατική ή νοµοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέµατα
δεν ρυθµίζονται από τις ειδικές γι` αυτούς διατάξεις" (άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 3258/07).
Συνεπώς, κατά τη γνώµη του γράφοντος, στους εκπαιδευτικούς που εγγράφονται στα
∆ιδασκαλεία, αφού οι ειδικές διατάξεις δεν προβλέπουν διαφορετικά, πρέπει να χορηγείται
υποχρεωτικά άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης και να τους καταβάλλονται αυξηµένες αποδοχές,
όπως προβλέπει το άρθρο 58, παρ. 5 του Ν. 3528/07. Απέναντι στην εµµονή της Πολιτείας για
χορήγηση "απόσπασης" στους µετεκπαιδευόµενους, ένας δρόµος υπάρχει: η συνδικαλιστική
διεκδίκηση και - παράλληλα - η αγωγή (για την καταβολή του επιδόµατος) στα αρµόδια
δικαστήρια…

Άδειες για επιµορφωτικούς ή επιστηµονικούς λόγους
(άρθρο 59 του Ν. 3528/07)

 Άδειες µικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, µετά από αίτησή τους, σε
υπαλλήλους που µετέχουν σε διαγωνισµούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην
Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού
Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε
κύκλους µεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείµενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.
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 Όµοιες άδειες µπορεί να χορηγούνται για συµµετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεµινάρια
και κάθε είδους συναντήσεις επιστηµονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η
συµµετοχή κρίνεται συµφέρουσα για την υπηρεσία.

Άδειες εξετάσεων (άρθρο 60 του Ν. 3528/07)
Στους υπαλλήλους που είναι σπουδαστές, φοιτητές προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί, χορηγείται
άδεια εξετάσεων µε αποδοχές. Η άδεια εξετάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιµες
ηµέρες κατά ηµερολογιακό έτος και χορηγείται συνεχώς ή τµηµατικώς κατά την εξεταστική περίοδο
που τη ζητά ο ενδιαφερόµενος. Η άδεια χορηγείται για το χρόνο φοίτησης και για δύο το πολύ
εξάµηνα µετά τη λήξη του. Για κάθε ηµέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο ηµερών (η
προηγούµενη και η ηµέρα της εξέτασης, εφόσον καµία από τις δύο δεν είναι αργία).
♦ Οι υπάλληλοι που παρακολουθούν µεταπτυχιακά προγράµµατα του ΕΑΠ µπορούν να λάβουν
την εν λόγω άδεια ασχέτως εάν οι εξετάσεις διεξάγονται το Σαββατοκύριακο
(∆Ι∆Α∆/Φ.51/590/οικ.14346, εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.).
♦ 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. Η άδεια αυτή 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 ΥΠ.ΕΣ.).
♦ Άδεια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκωµοσία των εκπαιδευτικών µετά την ολοκλήρωση των
σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι προβλεπόµενες ηµέρες άδειας έχουν εξαντληθεί τότε
χορηγείται για το σκοπό αυτό κανονική άδεια.

Άδεια διευκόλυνσης
•

•

I.
II.




Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα στην
Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους µε
σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης (άρθρο 53, παρ. 6 του Ν. 3528/07 ).
Οι γονέας δηµόσιος υπάλληλος δικαιούται - ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι - να
απουσιάζει ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία του για να επισκεφτεί το
εκπαιδευτικό ίδρυµα των τέκνων του (Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο) και να
ενηµερωθεί για την επίδοσή τους. Η συνολική διάρκεια της δικαιούµενης άδειας
καθορίζεται ως εξής (αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ.53/1262/οικ.23684):
Γονέας µε ένα (1) παιδί δικαιούται έως τέσσερις (4) ηµέρες - µε αποδοχές - ετησίως.
Γονέας µε δύο (2) παιδιά και άνω δικαιούται έως πέντε (5) ηµέρες - µε αποδοχές - ετησίως.
Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν µαθήµατα σε ιδρύµατα διαφορετικής
εκπαιδευτικής βαθµίδας (Πρωτοβάθµια - ∆ευτεροβάθµια) η δικαιούµενη άδεια αυξάνεται κατά
µία (1) ηµέρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή εκτός γάµου γέννησης η άδεια χορηγείται στο γονέα που
έχει την επιµέλεια του παιδιού.
Η άδεια χορηγείται και σε γονείς - υπαλλήλους - που το τέκνο τους είναι εγγεγραµµένο σε παιδικό
σταθµό µε την προϋπόθεση εκεί να εφαρµόζεται πλήρες πρόγραµµα Νηπιαγωγείου και να είναι
τεσσάρων (4) ετών ή να συµπληρώνει την ηλικία αυτή την 31η ∆εκεµβρίου του έτους εγγραφής
(79034/∆2/18-06-08, έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

Άδειες άνευ αποδοχών
 Ο υπάλληλος δικαιούται να λάβει άδεια µέχρι έξι (6) εργάσιµες ηµέρες, που προσαυξάνονται
σε 8 για δύο τέκνα και σε 10 για περισσότερα από δύο, κατ΄ έτος χωρίς αποδοχές σε
περίπτωση ασθενείας εξαρτώµενων παιδιών (ηλικίας έως 16 ετών) ή άλλων µελών της οικογένειας
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(Ν.1483/84). Ο χρόνος απουσίας λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας (άρθρο
10 του Π.∆τος 193/88).
 Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, ύστερα από αίτησή του, άδειας άνευ αποδοχών - µέχρι
ένα µήνα εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους - εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το
επιτρέπουν (άρθρο 51, παρ. 1 του Ν. 3528/07). Ο χρόνος απουσίας λογίζεται ως χρόνος
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας.
 Υπάλληλος του οποίου ο/η σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή
σε Ν.Π.∆.∆. ή σε άλλο φορέα του ∆ηµοσίου Τοµέα ή σε υπηρεσία της Ε.Ε., δικαιούται να πάρει
άδεια άνευ αποδοχών µέχρι έξι (6) έτη, εφόσον έχει συµπληρώσει διετή πραγµατική υπηρεσία
(άρθρο 51, παρ. 3 του Ν. 3528/07). Ο χρόνος αυτός δεν λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας.
 Με απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του αρµόδιου
υπηρεσιακού συµβουλίου (ΑΠΥΣΠΕ, Π.∆. 1/2003), µπορεί να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές µέχρι τη λήξη του
σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου
του εκπαιδευτικού ή των µελών της οικογένειάς του, αντιµετώπιση δύσκολων περιπτώσεων
εγκυµοσύνης, τοκετού και µητρότητας, ολοκλήρωση µεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη
προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό. Άδεια χωρίς αποδοχές, που χορηγείται για τους
παραπάνω λόγους, δε µπορεί σε καµία περίπτωση να παραταθεί πέρα από τρία σχολικά
έτη (άρθρο 16, Περ. Ε΄, παρ. 1, 2 του Ν. 1566/85).

Συνδικαλιστική άδεια (Ν. 1264/1982)
 Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γ. Γραµµατέα του ∆.Σ. των Πρωτοβάθµιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων παρέχεται άδεια µέχρι πέντε (5) ηµέρες το µήνα, εφόσον τα
µέλη του τοπικού Συλλόγου υπερβαίνουν τα πεντακόσια (500).
 Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γ. Γραµµατέα του ∆.Σ. των Πρωτοβάθµιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων παρέχεται άδεια µέχρι τρεις (3) ηµέρες το µήνα, εφόσον τα
µέλη του τοπικού Συλλόγου είναι λιγότερα από πεντακόσια (500).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανωτέρω άδεια δύναται να χορηγείται είτε τµηµατικά είτε µε τη µορφή
µειωµένου ωραρίου. Η µηνιαία µείωση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των παραπάνω
υπολογίζεται ως εξής (Φ.351.5/27/19630/∆1/29-2-08, έγγραφο του Υ.Π.∆.Β.Μ.Κ.Θ.):
(Ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας χ δικαιούµενες ηµέρες άδειας) : 5 =µηνιαία µείωση ωραρίου (σε ώρες)

Αιµοδοτική άδεια
Ο αριθµός των ηµερών άδειας που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί λόγω αιµοδοσίας είναι οι εξής:
 Εκπαιδευτικός που δίνει αίµα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος, δικαιούται να
απουσιάσει από το σχολείο κατά την ηµέρα αιµοδοσίας (Φ351/5/33/∆1/1207/23-1-1998).
 Εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιµοδοσίας για κάλυψη έκτακτης
ανάγκης, καθώς και εκπαιδευτικός που συµµετέχει σε οργανωµένη οµαδική αιµοληψία, δικαιούται
να απουσιάσει από το σχολείο πέραν της ηµέρας αιµοδοσίας, δύο (2) επιπλέον ηµέρες (άρθρο
50, παρ. 5 του Ν. 3528/07). Την άδεια αυτή δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε
οποιοδήποτε κέντρο αιµοληψίας από δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αίµα. Στην
περίπτωση αυτή οφείλει να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύµατος. Η άδεια
αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιµοπεταλίων.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η άδεια των δύο ηµερών µπορεί να χορηγηθεί είτε συνεχόµενα µε το χρόνο αιµοδοσίας ή
οποτεδήποτε µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος.
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Χορήγηση αδειών σε αποσπασµένους υπαλλήλους





Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι για τη λήψη της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης
(εκπαιδευτική άδεια) υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην υπηρεσία που ανήκουν οργανικά
και ταυτόχρονα την κοινοποιούν στην υπηρεσία στην οποία υπηρετούν µε απόσπαση. Η άδεια
αυτή χορηγείται από το ΑΠΥΣΠΕ.
Οι άδειες άνευ αποδοχών χορηγούνται από την οργανική θέση.
Για τις λοιπές άδειες (π.χ. κανονική, αναρρωτική, µητρότητας, ειδικές άδειες κ.τ.λ.), η
σχετική αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία που υπηρετούν µε απόσπαση, η οποία
αποφαίνεται για τη χορήγησή τους ή µη και γνωστοποιεί την απόφασή της στην υπηρεσία που
ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, εφόσον χορηγεί την αιτούµενη άδεια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κανονική άδεια
Μηχανογραφική άδεια
Ειδικές άδειες
Για γέννηση τέκνου
Για γάµο
Για θάνατο συζύγου ή συγγενούς έως β’ βαθµού
Ειδική άδεια αιρετών οργάνων ΟΤΑ
Άδειες µητρότητας
Για προγεννητικό έλεγχο
Κύησης
Επαπειλούµενη κύηση
Λοχείας
Ανατροφής παιδιού
Τρίµηνη άδεια µε αποδοχές
Αναρρωτικές άδειες
Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης
Άδειες για επιµορφωτικούς ή επιστηµονικούς λόγους
Άδειες εξετάσεων
Άδεια διευκόλυνσης
Άδεια άνευ αποδοχών
Συνδικαλιστική άδεια
Αιµοδοτική άδεια
Χορήγηση αδειών σε αποσπασµένους υπαλλήλους

Νοέµβριος 2009
http://users.sch.gr/dimitrako
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