
 

 

Άδεια Μητρότητας 

∆Ι∆Α∆/Φ.53α/1667/οικ/22-12-2009  Υπ.Εσ. 
 
Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα 
 

Με αφορµή ερωτήµατα υπηρεσιών σχετικά µε τη χορήγηση των διευκολύνσεων των 
αδειών λοχείας και ανατροφής, των άρθρων 52 και 53 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός 
Κώδικας), σε περιπτώσεις όπου για την εγκυµοσύνη και τον τοκετό υπάρχει παρένθετη 
µητέρα που είναι δηµόσιος υπάλληλος, σας ενηµερώνουµε τα ακόλουθα:  

Σύµφωνα µε την αριθµ. 361/2009 γνωµοδότηση του Γ' Τµήµατος του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους, που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό, διατυπώθηκε η άποψη 
ότι:  

α) η παρένθετη µητέρα (φέρουσα ή κυοφόρος) δηµόσιος υπάλληλος δικαιούται την 
προβλεπόµενη από το άρθρο 52 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα άδεια µητρότητας µε 
πλήρεις αποδοχές, δύο (2) µήνες πριν και τρεις (3) µήνες µετά τον τοκετό. ∆ε δικαιούται, 
όµως, και την προβλεπόµενη από το άρθρο 53 παρ. 2 του Υ.Κ. µείωση του χρόνου εργασίας 
ή την εννεάµηνη άδεια µε αποδοχές.  

β) Η νόµιµη µητέρα δηµόσιος υπάλληλος δικαιούται τµήµα της προβλεπόµενης από 
την παρ. 1 του άρθρου 52 του Υ.Κ. άδειας µητρότητας, και συγκεκριµένα την άδεια λοχείας, 
ήτοι τρεις (3) µήνες άδεια µε πλήρεις αποδοχές µετά τον τοκετό της παρένθετης µητέρας. 
Επίσης, δικαιούται τη διευκόλυνση του άρθρου 53 παρ. 2 του Υ.Κ., ήτοι τη µείωση του χρόνου 
εργασίας κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας έως δύο (2) ετών και 
κατά µία (1) ώρα, εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών, ή 
εναλλακτικά την εννεάµηνη άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού.  

Παρακαλούνται τα υπουργεία να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου που εποπτεύουν, και οι Περιφέρειες στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού που 
εποπτεύουν, αντίστοιχα.  

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (www.gspa.gr) στην ενότητα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση - 
Επικαιρότητα. 
   
   

Η Γενική Γραµµατέας  

∆2/35758/29-03-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

∆ιευκολύνσεις εκπαιδευτικών µε οικογενειακές υποχρεώσεις  

Σας γνωρίζουµε ότι δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ο Νέος ∆ηµοσιοϋπαλληλικός 
Κώδικας (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007), ο οποίος εφαρµόζεται και στους µονίµους εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκτός από τα θέµατα που ρυθµίζονται από ειδικές γι` 
αυτούς διατάξεις.  
Επίσης σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9-2-
2007), για τους µόνιµους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 
οικογενειακές υποχρεώσεις προβλέπονται οι ακόλουθες διευκολύνσεις:  

1. Αν και οι δύο γονείς είναι εκπαιδευτικοί, µε κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους 
καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση µειωµένου ωραρίου, ή της άδειας ανατροφής τέκνου, 
µέχρι αυτό να συµπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του, εκτός εάν µε την ανωτέρω κοινή τους 
δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήµατα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικά και 
µέχρι το παιδί να συµπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του.  

2. 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 των διευκολύνσεων του µειωµένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής τέκνου, 
κατά το µέρος που ένας από τους δύο γονείς δεν κάνει χρήση των δικών του δικαιωµάτων ή κατά το 
µέρος που αυτά υπολείπονται των προηγούµενων διευκολύνσεων.  



 

 

3. Αν η σύζυγος του εκπαιδευτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελµα, ο σύζυγος δεν 
δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων του µειωµένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής τέκνου, 
εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιµετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής του 
παιδιού, σύµφωνα µε βεβαίωση της ∆ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής, στην αρµοδιότητα της 
οποίας υπάγεται ο εκπαιδευτικός.  

4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου, ο άλλος δεν έχει δικαίωµα 
να κάνει χρήση των προηγούµενων διευκολύνσεων για το ίδιο διάστηµα.  

5. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάµο των γονέων του, την 
άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου ή τις προηγούµενες διευκολύνσεις (µειωµένο ωράριο ή 
εννεάµηνη ανατροφή τέκνου) δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιµέλεια.  

6. ∆ιευκρινίζουµε τέλος 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).  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

∆2/43237/03-05-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Άδειες εκπαιδευτικού προσωπικού  

Με αφορµή ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µας σχετικά µε άδειες εκπαιδευτικού 
προσωπικού πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µετά την αρ. 546/2005 Γνωµοδότηση 
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ε` Τµήµα), αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουµε, σας 
ενηµερώνουµε τα εξής:  

1. α. Οι µητέρες εκπαιδευτικοί, σύµφωνα µε το άρθρο 53, παρ. 2, του Ν. 2683/1999 µετά την άδεια 
τοκετού και την άδεια λοχείας, εφόσον δεν κάνουν χρήση µειωµένου ωραρίου, δικαιούνται να πάρουν 
άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) µηνών, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζει ο 
νόµος, ήτοι µέχρι το τέκνο να συµπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του και όχι απαραιτήτως-µετά τη 
λήξη της άδειας λοχείας. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εννιάµηνη αυτή άδεια να εξαντληθεί 
σε συνεχές χρονικό διάστηµα.  

2. β. Οι µητέρες εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν πάρουν την εννιάµηνη άδεια ανατροφής τέκνου, µπορούν να 
κάνουν χρήση µειωµένου ωραρίου δύο (2) ωρών εβδοµαδιαίως, µέχρι το τέκνο τους να γίνει δύο (2) 
ετών (παρ. 8, του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985 και παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.2723/1999). Η χρήση 
του ενός εκ των δύο ευεργετηµάτων αποκλείει αυτοµάτως τη χρήση του άλλου.  
γ. Τα ευεργετήµατα αυτά ισχύουν και για τις θετές µητέρες, εφόσον ο νόµος δεν κάνει διάκριση φυσικής 
ή θετής µητέρας. Στους εκπαιδευτικούς, που είναι αποσπασµένοι σε πολιτικά γραφεία υπουργών, 
βουλευτών, .φορείς του ΥΠΕΠΘ (Κ. Υ., Γραφεία Εκπ/σης κ.λπ.), δεν είναι δυνατή η χορήγηση κανονικής 
άδειας του άρθρου 48, παρ. 1. του Ν. 2683/1999. εφόσον λήξη η απόσπαση τους και επανέλθουν στην 
εκπαιδευτική µονάδα, όπου υπηρετούν.  

Η χορήγηση του πέµπτου (5ου) έτους για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης µε αποδοχές δύναται να 
χορηγείται από την υπηρεσία, κατ` εξαίρεση και κατά διακριτική ευχέρεια αυτής, και µόνο στην 
περίπτωση που εκπαιδευτικός ζητήσει την άδεια αυτή για πρόσθετη επιστηµονική εκπαίδευση ή 
περαιτέρω µεταπτυχιακές σπουδές. Το πέµπτο (5°) έτος δεν δύναται να δοθεί για «µεταδιδακτορική 
έρευνα», δεδοµένου ότι ο νόµος δεν προβλέπει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης µε αποδοχές για τον εν 
λόγω τοµέα σπουδών.  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

∆2/6362/22-01-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε άδεια κυοφορίας  



 

 

Σε απάντηση του αριθµ. 71147/11-1-2007 εγγράφου σας σχετικά µε τη χορήγηση κανονικής άδειας 
κυοφορίας µε αποδοχές, σας ενηµερώνουµε ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 52 παρ. 3 του ν. 2683/1999 η εν 
λόγω άδεια χορηγείται µετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή 
µαιευτικής κλινικής ή τµήµατος δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος. Έχετε τη δυνατότητα να διαβιβάσετε 
τη βεβαίωση στην οικεία πρωτοβάθµια υγειονοµική επιτροπή προκειµένου να γνωµατεύσει σχετικά.  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

N. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄  

Άρθρο 52  
Άδειες µητρότητας  

1. Στις υπαλλήλους 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, η µετά 
τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) µήνες. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται 
ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούµενο χρόνο τοκετού.  

2. Όταν ο τοκετός πραγµατοποιείται σε χρόνο µεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, 
η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται µέχρι την πραγµατική ηµεροµηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η 
παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη µείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται 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.  

3. 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 διευθυντή γυναικολογικής ή µαιευτικής κλινικής ή τµήµατος δηµόσιου 
νοσηλευτικού ιδρύµατος.  

4. 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.  

5. Επιδόµατα λόγω τοκετού, που καταβλήθηκαν στην υπάλληλο νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου 
λόγω υποχρεωτικής ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, εκπίπτουν από τις αποδοχές που 
καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της άδειας µητρότητας, εφόσον η ασφάλιση θεµελιώνεται και σε 
συνεισφορά του νοµικού προσώπου.  

Άρθρο 53  
∆ιευκολύνσεις υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις  

1. Η προβλεπόµενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς 
γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών.  
∆ιάστηµα τριών (3) µηνών της άδειας αυτής χορηγείται µε πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης 
τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.  

2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου µειώνεται κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως εφόσον έχει τέκνα 
ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά µία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) 
ετών.  
Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν 
κάνει χρήση του κατά το προηγούµενο εδάφιο µειωµένου ωραρίου.  
Για το γονέα που είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά µία ώρα 
µειωµένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούµενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι 
(6) µήνες ή ένα (1) µήνα αντίστοιχα.  
Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το µειωµένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόµα 
έτη.  



 

 

3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, µε κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους 
καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, 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 της προηγούµενης παραγράφου.  
Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον 
δικαιούται όµοιων ολικώς ή µερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να 
κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 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 διευκολύνσεων της παραγράφου  
Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελµα, ο σύζυγος δεν 
δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή 
βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιµετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύµφωνα µε βεβαίωση της 
∆ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.  

4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 του παρόντος, ο άλλος δεν έχει δικαίωµα να κάνει 
χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το ίδιο διάστηµα.  

5. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάµο των γονέων του, την 
άδεια της παρ. 1 και τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου δικαιούται ο γονέας που ασκεί 
την επιµέλεια.  

6. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία 
παρακολουθούν µαθήµατα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το 
σχολείο των παιδιών τους, µε σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.  

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθµίζονται οι 
λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου και καθορίζεται το ανώτατο 
όριο ηµερών απουσίας.  

 

∆Ι∆ΑΧ/Φ51/538/12254/14-05-2007 ΥΠ. ΕΣ.  

∆ιευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δηµοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου 
Υπαλληλικού Κώδικα  

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.35.14/916/4084/15-2-2007 εγκυκλίου της υπηρεσίας µας για την 
εφαρµογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.) και αναφορικά µε τις νέες ρυθµίσεις για τις άδειες των 
δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίες σύµφωνα και µε το άρθρο δεύτερο του ν. 3528/2007 εφαρµόζονται και 
στο µόνιµο προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, σας γνωρίζουµε τα εξής:  

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 υπαλλήλους 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 κάθε φορά κατά δύο (2) µήνες.  
Η προσαύξηση αυτή χορηγείται και στις µητέρες µε τέσσερα και άνω παιδιά, οι οποίες κατά την 9η 
Φεβρουαρίου 2007 (ηµέρα δηµοσίευσης του ν. 3528/2007) δεν είχαν εξαντλήσει την τρίµηνη άδεια 
λοχείας.  

2. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου 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.  
∆ιάστηµα τριών (3) µηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον µε πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση 
γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.  
Την άδεια αυτή δικαιούνται και γονείς των οποίων το 3ο τέκνο και άνω γεννήθηκε πριν την 9η 
Φεβρουαρίου 2007 (ηµέρα δηµοσίευσης του ν. 3528/2007) και εφόσον κατά την ηµεροµηνία αυτή το 
τέκνο δεν είχε συµπληρώσει την ηλικία των έξι ετών.  
Για παράδειγµα:  
Υπάλληλος που κατά την 9η Φεβρουάριου 2007 είχε τρία τέκνα εκ των οποίων το τελευταίο ήταν ηλικίας 
κάτω των έξι (6) ετών, δικαιούται να κάνει χρήση ολικώς ή µερικώς 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.  

2. O χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου µειώνεται κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως εφόσον έχει τέκνα 
ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά µία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) 
ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον 
δεν κάνει χρήση του προαναφερθέντος µειωµένου ωραρίου.  
Ειδικά για το γονέα που είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά µία 
ώρα µειωµένο ωράριο ή η συνεχόµενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνονται κατά έξι (6) µήνες ή 
ένα (1) µήνα αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται στους δικαιούχους γονείς 
εφόσον κατά την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ηµέρα δηµοσίευσης του ν. 3528/2007) δεν είχαν εξαντλήσει τις 
εν λόγω διευκολύνσεις.  
Επίσης, στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, όπως και για κάθε τέκνο πέραν του 4ου, το µειωµένο 
ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόµα έτη. Κατά τη διάρκεια της παράτασης αυτής ο χρόνος 
εργασίας του γονέα υπαλλήλου µειώνεται κατά µία (1) ώρα.  
Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω παράταση αφορά αποκλειστικά τη διευκόλυνση του µειωµένου ωραρίου και 
ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί ως συνεχόµενη άδεια ανατροφής.  
Η ανωτέρω προσαύξηση δίδεται και στους γονείς υπαλλήλους που κατά την 9η Φεβρουαρίου 2007 
είχαν τέσσερα τέκνα και άνω και εφόσον το ένα τουλάχιστον εξ αυτών δεν είχε συµπληρώσει την ηλικία 
των έξι ετών.  
Για παράδειγµα:  
Υπάλληλος που κατά την 9η Φεβρουάριου 2007 είχε τέσσερα τέκνα εκ των οποίων το ένα ήταν ηλικίας 
κάτω των έξι (6) ετών, δικαιούται να κάνει χρήση της παράτασης του µειωµένου ωραρίου κατά το 
χρονικό διάστηµα που υπολείπεται έως τη συµπλήρωση της ηλικίας των έξι ετών.  

3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, µε κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους 
καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου ή της συνεχόµενης άδειας 
ανατροφής, 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 που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ.  
Αλλαγή της δήλωσης επιτρέπεται να γίνεται άπαξ και µόνο για ιδιαίτερα σηµαντικούς λόγους.  

4. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον 
δικαιούται όµοιων ολικώς ή µερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος 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).  
Ο υπάλληλος που δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου ή της άδειας 
ανατροφής πρέπει να προσκοµίζει από τον οικείο εργοδότη καθώς και τον αντίστοιχο ασφαλιστικό 
φορέα σχετική βεβαίωση, από όπου θα προκύπτει ρητώς η ιδιωτική εργασία που ασκεί η σύζυγός του, 
καθώς και το εάν έχει ήδη κάνει ολικώς ή µερικώς χρήση των δικών της δικαιωµάτων.  
Στην περίπτωση που ο ένας γονέας εργάζεται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, τότε ο άλλος γονέας 
(δηµόσιος υπάλληλος) δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου ή της άδειας 
ανατροφής κατά το ήµισυ των προβλεποµένων.  

5. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου 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 εννιάµηνης 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 εννιάµηνη 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 πρωτοβάθµιας ή 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 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, ήτοι:  

• 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.  
• 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.  
• Η άδεια πρέπει να χορηγείται για ορισµένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την 
ηµέρα, σε καµιά όµως περίπτωση πάνω από µια ηµέρα συνεχώς. Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν 
εξαντλείται υποχρεωτικά.  
• Για τη χορήγησή της, ο δικαιούχος υπάλληλος πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία του σχετική 
αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, στην περίπτωση που και οι δύο 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.  
• ∆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.  

 

Ν. 2721/1999 ΦΕΚ 112 τ.Α΄  

Άρθρο 53  
Άδειες µητέρων εκπαιδευτικών  

Παρ. 2. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και της εκκλησιαστικής 
εκπαίδευσης, υπάγονται στις διατάξεις του ν.2683/1999 <<Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων 
Πολιτικών ∆ιοικητικών και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. και άλλες διατάξεις>> (ΦΕΚ 19 Α) από την ηµεροµηνία 
ισχύος του µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων των επόµενων περιπτώσεων και µε εξαίρεση τα θέµατα τα 
οποία ρυθµίζονται από ειδικές γι` αυτούς διατάξεις:  

α) Οι µητέρες τακτικοί εκπαιδευτικοί µπορούν να επιλέγουν τη χορήγηση άδειας εννέα (9) µηνών µε 
αποδοχές για ανατροφή παιδιού του άρθρου 53 ή τις διευκολύνσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 
του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α`) και του άρθρου 30 παρ. 14 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α`).  
β) Οι κατά το άρθρο 156 απολύσεις λόγω συµπληρώσεως του ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς 
υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
πραγµατοποιούνται στο τέλος του διδακτικού έτους από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας και της 
τριακοπενταετούς υπηρεσίας.  
γ) Στο δευτεροβάθµιο υπηρεσιακό συµβούλιο του άρθρου 160 µετέχουν ως αιρετοί εκπρόσωποι των 
εκπαιδευτικών οι εκλεγµένοι αιρετοί εκπρόσωποι του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου 



 

 

Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, αναπληρούµενοι σε περίπτωση κωλύµατός 
τους, από τους νόµιµους αναπληρωτές τους.  
δ) Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
των ιδιωτικών σχολείων.  

 

546/06-12-2005 Γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ.  

……………………………….  

Ο νόµος δεν αναφέρει αν την προαναφερόµενη άδεια των εννέα (9) µηνών για την ανατροφή του τέκνου 
θα πρέπει η εκπαιδευτικός να την πάρει αµέσως µετά την λήξη της άδειας λοχείας.  
Στην συγκεκριµένη σχέση εργασίας, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, οι µητέρες εκπαιδευτικοί 
δύνανται να παίρνουν την άνω εννιάµηνη άδεια, οποτεδήποτε εντός του άνω χρονικού διαστήµατος από 
την γέννηση του τέκνου τους και όχι αµέσως µετά την λήξη της άδειας λοχείας, (υπό την προϋπόθεση 
όµως ότι η εννιάµηνη αυτή άδεια θα εξαντληθεί σε συνεχές χρονικό διάστηµα) καθόσον, άλλως, σε 
περίπτωση που συµπέσουν οι διακοπές εργασίας, (που δικαιούνται κατά τ` άνω οι εκπαιδευτικοί), µε 
την άδεια των εννέα (9) µηνών, (και κυρίως οι θερινές διακοπές εργασίας), τότε οι εκπαιδευτικοί χάνουν, 
κατά ένα µεγάλο µέρος, την εν λόγω εννιάµηνη άδεια. Κατ` αυτόν τον τρόπον ανατρέπεται, εν µέρει, ο 
σκοπός για τον οποίο ο νοµοθέτης θέσπισε την συγκεκριµένη άδεια, (προστασία της µητρότητας και 
"της παιδικής ηλικίας) και οι µητέρες εκπαιδευτικοί τίθενται σε µειονεκτικότερη θέση, ως προς το θέµα 
αυτό, σε σχέση µε τις άλλες µητέρες δηµοσίους υπαλλήλους.  
Ενόψει των παραπάνω η γνώµη του Τµήµατος επί του τρίτου ερωτήµατος είναι ότι οι µητέρες 
εκπαιδευτικοί δύνανται να παίρνουν την άδεια των εννέα (9) µηνών για την ανατροφή του τέκνου τους, 
οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζει ο νόµος και όχι αµέσως µετά τη λήξη της 
άδειας λοχείας υπό την προϋπόθεση όµως ότι η εννιάµηνη αυτή άδεια θα εξαντλείται σε συνεχές 
χρονικό διάστηµα.  

 

∆2/91623/12-09-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

∆ιευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου  

Σε συνέχεια της αρ. 43237/∆2/3-5-2006 εγκυκλίου και µε αφορµή ερωτήµατα που τέθηκαν στην 
υπηρεσία µας, σας διευκρινίζουµε τα ακόλουθα:  

1. Η εννεάµηνη άδεια ανατροφής χορηγείται µέχρι τη συµπλήρωση του τέταρτου έτους του τέκνου. 
Εφόσον το τέκνο έχει υπερβεί το χρονικό αυτό όριο, η µητέρα εκπαιδευτικός δεν δικαιούται την άδεια 
αυτή. (Σε κάθε περίπτωση η έναρξη της άδειας ανατροφής µπορεί να γίνει µέχρι το τέκνο να 
συµπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του και λήγει υποχρεωτικά µε τη συµπλήρωση του ορίου 
αυτού.)  

2. Την εννεάµηνη άδεια ανατροφής τέκνου, πλήρη και όχι µέρος της, σύµφωνα µε το άρθρο 53, παρ. 2, 
του Ν. 2683/1999, δικαιούνται και οι νεοδιόριστες µητέρες εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν κάνουν χρήση 
µειωµένου ωραρίου, οποτεδήποτε εντός του χρονικούς διαστήµατος που ορίζει ο νόµος, ήτοι µέχρι το 
τέκνο να συµπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
εννεάµηνη αυτή άδεια να εξαντληθεί σε συνεχές χρονικό διάστηµα.  

3. α)Νεοδιόριστες µητέρες εκπαιδευτικοί, οι οποίες ως αναπληρώτριες έχουν κάνει χρήση µειωµένου 
ωραρίου κατά δύο ώρες την εβδοµάδα, δικαιούνται τµήµα της εννεάµηνης άδειας ανατροφής τέκνου 
που αναλογεί Το τµήµα της δικαιούµενης άδειας σε µήνες προκύπτει από τον τύπο:  
9 - 0,375 Χ µήνες µειωµένου ωραρίου που έκανε χρήση.  
β) Οι νεοδιόριστες µητέρες 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. 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 χ 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 χ µήνες µειωµένου ωραρίου που έκανε χρήση.  



 

 

4. Μητέρες εκπαιδευτικοί, οι οποίες έλαβαν µέρος της εννεάµηνης άδειας ανατροφής, σύµφωνα µε ό,τι 
ίσχυε πριν από την αρ. 43237/∆2/3-5-2006, δικαιούνται να λάβουν και το υπόλοιπο της σχετικής άδειας, 
µέχρι να συµπληρωθεί το εννεάµηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση και στην περίπτωση αυτή είναι να µην 
έχει υπερβεί το τέκνο την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.  

5. Νεοδιόριστες εκπαιδευτικοί, µητέρες δύο ή περισσοτέρων τέκνων, µικρότερων των τεσσάρων (4) 
ετών, οι οποίες δεν έχουν κάνει χρήση της εννεάµηνης άδειας ανατροφής τέκνου, είτε επειδή δεν είχαν 
την υπαλληλική ιδιότητα είτε επειδή εργάζονταν ως αναπληρώτριες, δικαιούνται, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, τη χορήγηση άδειας ανατροφής µόνο για το ένα τέκνο.  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

∆2/107014/22-10-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Πληροφορίες σχετικά µε άδειες  

Αναφερόµενοι στο µε αρ. πρωτ. Φ.32.5/4334/26-9-2003 έγγραφο σας, που αφορά ερωτήµατα σχετικά 
µε άδειες.  

1. Η 9/µηνη άδεια ανατροφής παιδιού µε αποδοχές χορηγείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 
53 παρ. 2α του Ν.2721/1999 και 53 του Ν.2683 / 1999) και τα αρ. ∆2/15084/21-4-1999 και ∆2/21151/2-
8-1999 έγγραφα της Υπηρεσίας µας.  
Σε περίπτωση που η εκπαιδευτικός µε έγγραφα στοιχεία αποδείξει ότι έχουν µεταβληθεί αιφνιδίως οι 
καταστάσεις που αντιµετωπίζει και φυσικά όχι για την περίοδο των διακοπών και των αργιών των 
σχολείων είναι δυνατό να χορηγηθεί το υπόλοιπο του εννεάµηνου οποτεδήποτε η υπάλληλος υποβάλλει 
τη σχετική αίτηση και πάντως πριν την συµπλήρωση από το παιδί της ηλικίας των δύο ετών ή 
αντίστροφα να κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου.  

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.2721/1999, προβλέπεται οι εκπαιδευτικοί Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπ/σης υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2683/1999 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. και άλλες διατάξεις”, από την 
ηµεροµηνία ισχύος του µε εξαίρεση τα θέµατα τα οποία ρυθµίζονται από ειδικές γι` αυτούς διατάξεις.  

Συνεπώς στις κυοφορούσες τακτικούς εκπαιδευτικούς, 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 διευθυντή. 

∆5/62262/14-06-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

∆ικαιολογητικά για τη χορήγηση εννιάµηνης άδειας ανατροφής παιδιού  

Σας πληροφορούµε ότι, επειδή τα δικαιολογητικά που συνόδευαν τις µέχρι τώρα αιτήσεις για τη 
χορήγηση εννιάµηνης άδειας ανατροφής παιδιού ήταν ελλιπή, εφεξής οι αναφερόµενες αιτήσεις θα 
πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1) Αίτηση της ενδιαφερόµενης  

2) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι η ενδιαφερόµενη θα κάνει χρήση της εννιάµηνης 
άδειας και όχι του µειωµένου ωραρίου.  

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού  

4) Απόφαση διορισµού ή ανανέωση σύµβασης  

5) Εντολή πληρωµής επιδόµατος κυοφορίας και λοχείας από το Ι.Κ.Α..  
Σηµειώνεται ότι η διακοπή της εννιάµηνης άδειας ανατροφής παιδιού θα γίνεται για σοβαρούς λόγους 
και θα ισχύει από την ηµεροµηνία που εκδίδεται η απόφαση του Υπουργείου.  

∆5/19228/25-02-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  



 

 

Έγκαιρη υποβολή δικαιολογητικών εννιάµηνης άδειας ανατροφής παιδιών  

Επειδή παρατηρήθηκε, αδικαιολόγητη καθυστέρηση διαβίβασης αιτήσεων και δικαιολογητικών. που 
αφορούν στη χορήγηση εννιάµηνης άδειας ανατροφής παιδιού του ν. 2683. άρθρο 53. παρ. 2 µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα ως προς την καταβολή από τον Ε.Λ.Ι.Γ.Ε των µηνιαίων 
αποδοχών τους παρακαλούµε στο εξής και για την αποφυγή παρόµοιων περιπτώσεων τα 
δικαιολογητικά, µε τη φροντίδα σας, να αποστέλλονται εγκαίρως στην υπηρεσία µας.  

∆2/2897/03-04-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Πληροφορίες σχετικά µε την 9µηνη άδεια ανατροφής παιδιού µε αποδοχές  

Αναφερόµενοι στην από 19.3.2001 αίτηση σας, που αφορά ερώτηση σχετικά µε τις άδειες µητρότητας, 
σας πληροφορούµε ότι το υπόλοιπο από την 9µηνη άδεια ανατροφής παιδιού µε αποδοχές χορηγείται 
σύµφωνα µε τις διατάξέις του άρθρου 53 παρ. 2(α) του ν. 2721/19991 του άρθρου 53 του ν. 2683/1999 
και του αρ. ∆2/21151/2.8.99 εγγράφου της υπηρεσίας µας, και η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί 
από τις ενδιαφερόµενες στη ∆/νση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης που ανήκουν.  
Μητέρα εκπαιδευτικός που διορίζεται, κατά τη διάρκεια ή αφού λήξει η άδεια λοχείας και εφόσον το παιδί 
είναι µέχρι δύο (2) ετών, σε περίπτωση που δικαιούται υπόλοιπο από το εννεάµηνο βρίσκεται από τη 
σχέση [24 µήνες - (ηλικία τέκνου σε µήνες - ηλικία τέκνου σε µήνες όταν έληξε η άδεια λοχείας) Χ 11,25 
= χρόνος άδειας (σε ηµέρες) από το εννεάµηνο].  
Ως εκ τούτου οι µητέρες εκπαιδευτικοί δικαιούνται, βάσει του άρθρου 53 παρ. 3 του ν. 2683/99, να 
κάνουν χρήση τις άδειας των 9 µηνών µε αποδοχές για χρόνο ίσο µε το χρονικό διάστηµα που θα 
προκύψει µετά την αφαίρεση από τους 9 µήνες του χρόνου που αναλογεί στο µειωµένο ωράριο των 
µηνών που µεσολάβησαν από τη συµπλήρωση τριµήνου από τη γέννηση του τέκνου τους, ηµεροµηνία 
που αποτελεί αφετηρία του δικαιώµατός τους για µειωµένο ωράριο, ως την ηµεροµηνία του διορισµού 
τους.  

∆2/21151/02-08-1999 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Πληροφορίες σχετικά µε άδειες 9 (εννεάµηνες)  

Σε συνέχεια του αριθµ ∆2/15084/21-4-99 εγγράφου µας και σε απάντηση ερωτηµάτων που τέθηκαν 
στην υπηρεσία µας σχετικά µε άδειες εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης σας γνωρίζουµε 
τα εξής :  
Από τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2721/3-6-1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α/99) προβλέπεται ότι οι 
εκπαιδευτικοί Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης υπάγονται στις διατάξεις του Ν 2683/1999 (ΦΕΚ 19 τ 
Α/1999) <<Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. και άλλες διατάξεις>>, από την ηµεροµηνία ισχύος του µε εξαίρεση τα θέµατα τα 
οποία ρυθµίζονται από ειδικές γι΄ αυτούς διατάξεις. Οι µητέρες εκπαιδευτικοί µπορούν να επιλέξουν την 
άδεια των εννέα (9) µηνών µε αποδοχές (άρθρο 53 παρ 2 του Ν 2683/99) ή τις διευκολύνσεις που 
προβλέπονται για τις µητέρες εκπαιδευτικούς από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν 1566/85 
(ΦΕΚ 167 τ.Α/85) και του άρθρου 30 παρ. 14 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.Α/92).  
Η σχετική αίτηση για χορήγηση των εννέα (9) µηνών θα πρέπει να υποβληθεί από τις ενδιαφερόµενες 
στη ∆/νση ή Γραφείο Εκπ/σης που ανήκουν, τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη λήξη της άδειας λοχείας 
προκειµένου να δοθεί η χρονική δυνατότητα της αναπλήρωσης.  
Ύστερα από το αριθ ∆2/15084/21-4-99 έγγραφό µας και την αριθµ ∆Ι∆Α∆/Φ 53/319/5667/26-4-99 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, οι µητέρες εκπαιδευτικοί 
των οποίων η άδεια λοχείας έληξε προ της ισχύος των διατάξεων του νέου κώδικα, δηλαδή πριν την 10η 
Απριλίου 1999, εφόσον επιθυµούν τη λήψη αδείας µε αποδοχές, θα πρέπει να υποβάλουν στη ∆/νση ή 
το Γραφείο Εκπαίδευσης που ανήκουν σχετική αίτηση.  
Ο υπολογισµός του χρόνου άδειας µε αποδοχές που δικαιούνται κατά περίπτωση θα γίνει µε βάση την 
αναλογία : 9 µήνες άδεια : 24 µήνες µειωµένου ωραρίου = 0,375 µήνες άδειας ανά µήνα. ∆ηλαδή 0,375 
x 30 ηµέρες ανά µήνα = 11 25 ηµέρες άδειας ανά µήνα Άρα Ζητούµενο διάστηµα (σε µήνες) x 11.25 = 
χρόνος άδειας (σε ηµέρες) από το 9/µηνο.  
Οι µητέρες εκπαιδευτικοί που έχουν υιοθετήσει παιδί και έχουν λάβει την προβλεπόµενη από τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν 2527/1997 άδεια του ενός µηνός δικαιούνται το υπόλοιπο διάστηµα µέχρι 
τη συµπλήρωση των τριών (3) µηνών, καθώς και µέρος άδειας λόγω µη χρήσεως του µειωµένου 
ωραρίου, εφόσον στις 10-4-1999 δεν έχει λήξει το εξάµηνο από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
υιοθεσίας  
Οι µητέρες εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασµένες εκτός εκπαίδευσης και εργάζονται µε ωράριο 
διοικητικού υπαλλήλου δικαιούνται τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 
του υπαλληλικού κώδικα (Ν.2683/99).  
Ο χρόνος της κατά τις προηγούµενες παραγράφους, χορηγούµενες παραγράφους, χορηγούµενης 



 

 

άδειες δεν διακόπτεται λόγω των διακοπών και των αργιών των σχολείων (Χριστούγεννα, Πάσχα κ.λ.π.) 
δηλαδή οι ηµέρες αυτές υπολογίζονται στο χρόνο της άδειας.  
Για τις άδειες χωρίς αποδοχές εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1566/85.  
Για τις λοιπές άδειες ισχύει ως έχει ο ν. 2683/99.  

∆2/15084/21-04-1999 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Άδειες µητέρων  

Ύστερα από ερωτήµατα που τέθηκαν στην υπηρεσία µας σχετικά µε τις άδειες κύησης και λοχείας και 
άδειας εννέα (9) µηνών για την ανατροφή παιδιού, σε εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 52 παρ 1 
και 53 παρ 2 του ν 2683/99 σας γνωρίζουµε τα εξής:  
Στις υπαλλήλους - εκπαιδευτικούς - οι οποίες κυοφορούν χορηγείται άδεια µητρότητας µε πλήρεις 
αποδοχές δύο (2) µήνες πριν και τρεις (3) µήνες µετά τον τοκετό.  
Οι µητέρες υπάλληλοι - εκπαιδευτικοί - δικαιούνται εννέα (9) µήνες άδεια µε αποδοχές για την ανατροφή 
παιδιού εφόσον δεν κάνουν χρήση του µειωµένου ωραρίου (δυο ώρες εβδοµαδιαίως).  
Στις µητέρες υπάλληλους - εκπαιδευτικούς που υιοθετούν παιδί χορηγείται άδεια τριών (3) µηνών µε 
πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαµήνου µετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας, εφόσον 
το υιοθετηµένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.  
Ο ως άνω νόµος δηµοσιεύθηκε στις 9-2-1999 (ΦΕΚ 19 Τ Α.) και σύµφωνα µε το άρθρο πέµπτο η ισχύς 
του αρχίζει δύο µήνες µετά την δηµοσίευσή του στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Εποµένως οι 
ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται στις περιπτώσεις των µητέρων εκπαιδευτικών:  

Α. Που θα γεννήσουν µετά την 9η-4-1999 και  
Β. Όσων η άδεια λοχείας των δύο µηνών λήγει από την 9η-4-1999 και µετά.  
Γ. Όσες υιοθετούν παιδί, και όσες έχουν υιοθετήσει, µε την προϋπόθεση ότι µέχρι 10-4-99 (εφαρµογής 
του ως άνω νόµου) δεν έχει λήξει το εξάµηνο.  

∆ιευκρινίζουµε ότι οι εννέα (9) µήνες χορηγούνται συνεχόµενες την εποµένη της λήξης άδειας λοχείας 
ύστερα από υπεύθυνη δήλωση της µητέρας ότι δεν θα κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου.  

∆2/18537/14-07-1999 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Άδειες µητρότητας  

Ύστερα από ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µας σχετικά µε εάν δικαιούνται της 5/µηνης 
άδειας µητρότητας (κύηση - λοχεία) και της 9/µηνης για ανατροφή παιδιού, οι καθηγήτριες που 
υπηρετούν στα σχολεία ως αναπληρώτριες ή ωροµίσθιες σας γνωρίζουµε τα εξής:  
Οι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 των Ν. 2683/99 και Ν. 2721/99 µε τις οποίες προβλέπονται οι ως 
άνω άδειες, εφαρµόζονται µόνο στους δηµοσίους υπαλλήλους εκπαιδευτικούς.  
Οι αναπληρώτριες και ωροµίσθιες υπάγονται στις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.  

2/11046/0022/25-06-2002 Γ.Λ.Κ.  

Καταβολή επιδόµατος δυσµενών συνθηκών  

Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία µας αναφορικά µε τη χορήγήση επιδόµατος 
δυσµενών συνθηκών του άρθρου 35 του Ν.1566/85 σε εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται σε εκπαιδευτική 
άδεια. σας πληροφορούµε τα εξής :  
Με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 10 του Ν.2470/97 τα ειδικά επιδόµατα του εκπαιδευτικού 
προσωπικού µειονοτικών σχολείων και σχολείων ειδικής αγωγής (στα οποία περιλαµβάνεται το 
ανωτέρω επίδοµα), διατηρούνται στο ύψος που έχουν διαµορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόµου 
αυτού.  
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόµου, σε περίπτωση αποµάκρυνσης των υπαλλήλων 
για οποιοδήποτε λόγο (µετακίνηση, απόσπαση, µετάθεση, διάθεση) από τα καθήκοντα τις θέσεις και τις 
συνθήκες οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των επιδοµάτων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η 
καταβολή των ως άνω επιδοµάτων, µε ευθύνη του οικείου προϊσταµένου.  
Η Υπηρεσία µας, σε προηγούµενα έγγραφα της αναφορικά µε την καταβολή του επιδόµατος δυσµενών 
συνθηκών, στην περίπτωση απουσίας των εκπαιδευτικών εξ αιτίας διαφόρων λόγων (όπως 
εκπαιδευτική άδεια, αναρρωτική άδεια, άδεια µητρότητας κ.λ.π) αποφάνθηκε κατά περίπτωση.  
Στη συνέχεια και επειδή, κατόπιν αλληλογραφίας µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες (Υπ. Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκ/των) διαπιστώθηκε ότι η διάρκεια απουσίας ορισµένων εκπαιδευτικών ένεκα των 
προαναφεροµένων λόγων, είναι δυνατόν να φθάσει µέχρι και πέντε (7) έτη (όπως σε περίπτωση 



 

 

απουσίας µε εκπαιδευτική άδεια), η Υπηρεσία µας. ανεξάρτητα από τις µέχρι τώρα απόψεις της (θετικές 
ή αρνητικές ανάλογα) στο εν λόγω θέµα, κρίνει, µετά από νέα εκτίµηση, ότι το ανωτέρω επίδοµα θα 
καταβάλλεται µόνο στις περιπτώσεις απουσίας των εκπαιδευτικών, µικρής χρονικής διάρκειας, όπως 
κανονική άδεια (παρ. 3 άρθρο 48 του ν.2683/99), βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες (παρ. 2 άρθρου 55 
ν.2683/99), άδειες για επιµορφωτικούς ή επιστηµονικούς λόγους (σχ. άρθρο 59 Ν. 2683/99), άδειες 
εξετάσεων (σχ. άρθρο 60 του Ν. 2683/99), συνδικαλιστικές άδειες (σχ. άρθρο 14 του ν.2085/92 ) κ.λ.π.  
Εξαίρεση από την έννοια της άδειας µικρής χρονικής διάρκειας, για την χορήγηση του εν λόγω 
επιδόµατος, αποτελεί η άδεια µητρότητας των πέντε (5) µηνών (σχ. άρθρο 52 ν.2683/99 ), κατά την 
διάρκεια της οποίας κρίνεται, ότι µπορεί να καταβληθεί. στα πλαίσια προστασίας της µητρότητας.  
∆εν είναι δυνατή η καταβολή του επιδόµατος αυτού κατά την διάρκεια απουσίας των εκπαιδευτικών, σε 
εκπαιδευτική άδεια δηλ. σε άδεια που δεν εµπίπτει στην έννοια των προαναφεροµένων αδειών, στην 
ειδική άδεια της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.2623/98, στην άδεια άνευ αποδοχών, απόσπαση, 
.µετάταξη, αργία, διάθεση, µετακίνηση κ.λ.π.  
Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, δεν θα πρέπει να καταβάλλουν εφεξής το εν λόγω επίδοµα, στις περιπτώσεις απουσίας 
εκπαιδευτικών σε άδειες µακράς διάρκειας.  

∆2/24077/13-12-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Μοριοδότηση άδειας κυοφορίας για κάθε συνέπεια  

Απαντώντας στην από 24.11.1993 αίτησή σας, σας πληροφορούµε ότι ο χρόνος των κανονικών αδειών 
κυοφορίας µε µισές αποδοχές, που χορηγήθηκαν µε το άρθρο 15 του Ν.2085/92 πέραν του ορίου 
αναρρωτικής άδειας µε αποδοχές ή χωρίς αποδοχές µε τα άρθρα 108 και 112 του Π.∆.611/77, 
θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση για κάθε συνέπεια.  

∆2/732/31-01-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Γoνική άδεια σε εκπαιδευτικούς  

Με αφορµή ερωτήµατα που στάλθηκαν στην υπηρεσία µας, σχετικά µε το αν δικαιούνται οι γονείς νέα 
γονική άδεια µετά παρέλευση ενός έτους από τη λήξη της προηγούµενης γονικής άδειας για το ίδιο 
παιδί. σας πληροφορούµε τα εξής:  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1483/84 και του άρθρου 3 του Π.∆/τος 193/88 προκύπτει 
ότι: Η διάρκεια της γονικής άδειας µπορεί να φθάσει µέχρι τρεις (3) µήνες για κάθε γονέα και χορηγείται 
οπό τη λήξη της άδεια µητρότητας µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει ηλικία 2 1/2 ετών. Η άδεια αυτή 
χορηγείται µόνο για µία φορά κατά το αναφερόµενο διάστηµα. ∆εν δικαιούνται οι γονείς άλλης γονικής 
άδειας για το ίδιο παιδί.  

Ζ/1625/15-03-1990 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Χορήγηση αναρρωτικών αδειών και αδειών κύησης και λοχείας  

Σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα εξής:  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16, Κεφ. Γ` παράγραφος 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α`) , οι 
Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί Πρωτοβάθµιας και Β/θµιας Εκπ/σης, που αποσπώνται σε σχολεία του 
εξωτερικού, τίθενται στη διάθεση της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, από την οποία αποσπάστηκαν, οι 
οργανικές θέσεις τους θεωρούνται κενές και η ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης είναι αρµόδια για τη ρύθµιση 
θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης για το χρονικό διάστηµα της απόσπασης των εκπαιδευτικών αυτών.  
Με τις διατάξεις των άρθρων 105, 108, 109, 110, 111 , 112 και 113 του Υπαλληλικού Κώδικα Π.∆. 
611/1977 (ΦΕΚ 198 τ. Α`) ορίζονται οι διαδικασίες, οι περιορισµοί και ο τρόπος για τη χορήγηση 
αναρρωτικών αδειών και αδειών κύησης και λοχείας.  
Όπως είναι γνωστό η Υπηρεσία µας, για λόγους καθαρά διαδικαστικούς, έχει αναλάβει την όλη 
διαδικασία έγκρισης και χορήγησης στους Εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν µε απόσπαση σε σχολεία 
του εξωτερικού, των αναρρωτικών αδειών και των αδειών κύησης και λοχείας κατά περίπτωση και 
επαφίεται στη δήλωση των αιτούντων για τη διασφάλισή της από τους περιορισµούς του άρθρου 108 
παράγραφος 2 του Υπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή ότι η αναρρωτική άδεια δεν δύναται να υπερβεί τον 
αριθµό τόσων µηνών, όσα τα έτη της πραγµατικής υπηρεσίας του υπαλλήλου, αφαιρουµένης κάθε φορά 
της χορηγηθείσης, εντός της προηγούµενης πενταετίας αναρρωτικής άδειας.  
Επειδή οι διαδικαστικοί λόγοι έχουν ήδη εκλείψει, επειδή η έγκριση και χορήγηση των παραπάνω 
αδειών είναι ένας από τα θέµατα της υπηρεσιακής κατάστασης και η άσκηση της σχετικής αρµοδιότητας 
έχει, εδώ και πολύ καιρό, µεταβιβασθεί στα καθ` ύλην αρµόδια περιφερειακά όργανα ( ∆ιευθύνσεις και 
Γραφεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης ), επειδή οι περιορισµοί των προαναφερθέντων άρθρων του 
Υπαλληλικού Κώδικα διασφαλίζονται καλύτερα από τις περιφερειακές υπηρεσίες, στις οποίες υπάγονται 



 

 

οι εκπαιδευτικοί και στις οποίες τηρούνται οι ατοµικοί υπηρεσιακοί φάκελοι αυτών, παρακαλούµε, στο 
εξής, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για χορήγηση αναρρωτικής άδειας ή άδειας κύησης και λοχείας, 
κατά περίπτωση, να απευθύνονται στις αρµόδιες διευθύνσεις ή Γραφεία Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπ/σης, 
έσω της υπηρεσίας µας.  
Οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης, παρακαλούνται να φροντίζουν για την 
προώθηση των αιτήσεων αυτών στις κατά τόπους αρµόδιες Υγειονοµικές Επιτροπές για τις σχετικές 
γνωµατεύσεις και για την έκδοση της σχετικής απόφασης, την οποία θα πρέπει να κοινοποιούν στον 
ενδιαφερόµενο, πάντα µέσω της Υπηρεσίας µας.  

Ν. 1483/1984 ΦΕΚ 153 τ. Α΄  

Άρθρο 7  
Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτώµενων µελών  

Οι εργαζόµενοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν πλήρη απασχόληση, δικαιούνται, 
ανεξάρτητα από δικαιώµατα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαµβάνουν, µε αίτησή τους, άδεια 
χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη τους, που δεν θα είναι µεγαλύτερη από έξι (6) εργάσιµες ηµέρες 
κάθε ηµερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών ή άλλων µελών της 
οικογένειας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ 
ή τµηµατικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και 
σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο.  
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, η άδεια αυτή χορηγείται στον καθένα από αυτούς 
χωριστά.  

Π.∆. 193/1988  

Άρθρο 10  
Χρόνος απουσίας  

1. Ο χρόνος απουσίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1483/84 και του παρόντος Π.∆. 
λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια, εκτός από την καταβολή 
αποδοχών, µε εξαίρεση την άδεια του άρθρου 6 του παρόντος που είναι µε αποδοχές.  

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο διάστηµα της απουσίας των υπαλλήλων σ` εφαρµογή 
των ανωτέρω διατάξεων, παρακρατούνται από τις αποδοχές των εποµένων, από την επάνοδό τους 
στην Υπηρεσία µηνών.  

Η/2811/12-04-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης παιδιών (N.1483/84)  

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153/α/8.10. 84), οι εργαζόµενοι µε 
πλήρη απασχόληση και σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ( άρθρο 6 παρ. 1 ν.1256/82), που 
έχουν παιδιά ηλικίας µέχρι 16 ετών, τα oποία παρακολουθούν µαθήµατα στοιχειώδους ή µέσης 
εκπαίδευσης, 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 σχολείο των παιδιών τους και να ενηµερωθούν για την επίδοσή τους.  
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 τις 4 ηµέρες και 
για τους δύο γονείς. Η άδεια χορηγείται στον εργαζόµενο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν 
εργάζεται.  
Η άδεια χορηγείται για τις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις και δεν αποτελεί δικαίωµα απουσίας για 
κάθε εργαζόµενο σε κάθε περίπτωση. Σε καµιά περίπτωση δεν θεωρείται δεδοµένη εκ των προτέρων 
και δίχως ιδιαίτερο λόγο η εξάντληση του συνολικού χρόνου της άδειας. Η άδεια πρέπει να χορηγείται 
για ορισµένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ηµέρα, σε καµιά όµως περίπτωση 
πάνω από µία ηµέρα συνεχώς.  
∆ια τη χορήγηση της παραπάνω άδειας, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία του σχετική 
αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, 
πόσες ηµέρες ( ή ώρες) της δικαιούµενης από κοινού άδειας των 4 ηµερών έχει κάνει ήδη χρήση ο 
άλλος γονέας στην υπηρεσία όπου εργάζεται.  
Ο Ν. 1566/85 "∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις" (ΦΕΚ 167/Α/30.9.1985), στο άρθρο 2 παρ. 1 αναφέρει, ότι η πρωτοβάθµια εκπαίδευση 



 

 

παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δηµοτικά σχολεία (πρβλ. και ν. 4397/1929, Α.Ν.128/1967 κ.α., όπου 
ο όρος "στοιχειώδης εκπαίδευση" περιλαµβάνει και τα νηπιαγωγεία).  
Σκοπός της άδειας που χορηγείται στους εργαζόµενους γονείς σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις του 
Ν.1483/84, είναι να παρακολουθούν την σχολική κατάσταση και επίδοση των παιδιών τους και να 
επιβλέπουν τη µόρφωση και την εκπαίδευσή τους, που είναι συγχρόνως και καθήκον τους. Η γονική 
αυτή µέριµνα πρέπει να προσφέρεται και στα παιδιά µικρής σχολικής ηλικίας και ιδιαίτερα στα νήπια 
που φοιτούν στο νηπιαγωγείο.  
Συνεπώς, οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.1483/1984 πρέπει να τύχουν εφαρµογής και στους 
εργαζόµενους γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  
Εξ άλλου, τα νηπιαγωγεία µπορεί να εντάσσονται και σε κέντρα στα οποία λειτουργούν µαζί µε 
κρατικούς παιδικούς σταθµούς (παιδικά κέντρα). Συνεπώς, εφόσον το παιδί πηγαίνει σε Κρατικό Παιδικό 
Σταθµό, ο οποίος εφαρµόζει πλήρες πρόγραµµα νηπιαγωγείου, έχουν επίσης εφαρµογή οι διατάξεις του 
άρθρου 9 του ν.1483/84.  

Η/84/16-01-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆.193/88 και του Ν. 1483/84 ( γονικές άδειες )  

Με αφορµή διάφορα ερωτήµατα που απευθύνονται στην υπηρεσία µας, σχετικά µε την εφαρµογή των 
διατάξεων του Π.∆. 193/1988 σε συνδυασµό µε τις δαπάνες του ν.1483/84 "διευκόλυνση των 
υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις ", διευκρινίζουµε συµπληρωµατικά τα εξής:  

1) Για τη χορήγηση γονικής άδειας απουσίας µέχρι 3 µήνες για κάθε γονέα.  
α) απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιδί να είναι ηλικίας µέχρι 2.1/2 ετών. Η άδεια µπορεί να 
χορηγηθεί εφάπαξ ή τµηµατικά µέχρι το παιδί να συµπληρώσει την ηλικία των 2,1/2 ετών.  
β) Ο αριθµός των εκατό (100) ατόµων που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Π.∆. 193/88 εννοείται στο 
σύνολο του προσωπικού των υπηρεσιακών µονάδων ή αποκεντρωµένων δηµοσίων υπηρεσιών που 
εξυπηρετούνται από την ίδια Υπηρεσία ∆ιοικητικού.  
γ) Αν και οι δύο γονείς έχουν το δικαίωµα να πάρουν την άδεια αυτή. αποφασίζουν µε κοινή συµφωνία 
ποιος θα κάνει πρώτη χρήση και για πόσο διάστηµα.  
δ) Η φράση " για κάθε ηµερολογιακό έτος " του άρθρου 5 παρ. 1 του ν.1483/84 αναφέρεται στο 
ποσοστό 8% των εργαζοµένων που έχουν δικαίωµα να παίρνουν την άδεια αυτή κάθε ηµερολογιακό 
έτος.  
ε) Τέλος, ως προς το αρµόδιο όργανο χορήγησης της άδειας αυτής: Επειδή σύµφωνα µε τη διάταξη του 
άρθρου 5 του ν. 1483/84 σε συνδυασµό µε την παρ. 1. του άρθρου 3 του Π.∆. 193/88, η άδεια αυτή 
χορηγείται σε ποσοστό 8% επί του συνόλου των απασχολουµένων στις υπηρεσιακές µονάδες ή 
αποκεντρωµένες υπηρεσίες που εξυπηρετούνται από την ίδια Υπηρεσία ∆ιοικητικού ή ∆ιεύθυνση 
Προσωπικού, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδεια αυτής είναι ο 
Υπουργός ή το εξουσιοδοτηµένο απ` αυτόν όργανο της κεντρικής υπηρεσίας προκειµένου να 
παρακολουθείται η κάλυψη του ποσοστού αυτού.  

2) Σχετικά µε τη διαδικασία χορήγησης της άδειας του άρθρου 7 του ν. 1483/84. σε συνδυασµό µε το 
άρθρο 4 του Π.∆.193/88, παρατηρούµε ότι: Από το άρθρο 7 του ν. 1483/84 προβλέπεται η χορήγηση 
άδειας άνευ αποδοχών για ασθένεια εξαρτώµενων παιδιών ή άλλων µελών της οικογένειας του 
εργαζοµένου. όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 1483/84. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 4 του 
Π.∆.193/88, η άδεια αυτή χορηγείται πέρα από την άδεια χωρίς αποδοχές που προβλέπει η παρ. 4 του 
όρθρου 101 του Π.∆. 611/77, και πέρα από κάθε άλλη άδεια που χορηγείται µε άλλες ειδικές διατάξεις.  
Από τη διατύπωση των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι δεν γίνεται παραποµπή στις διατάξεις του 
άρθρου 2 του Π.∆. 193/88 που ορίζει τα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ στο άρθρο 5 παρ. 1 του Π∆ 193/88, 
στο οποίο προβλέπεται η χορήγηση µειωµένου ωραρίου σε γονείς που έχουν παιδιά µε πνευµατική 
ψυχική ή σωµατική αναπηρία, γίνεται παραποµπή στα αποδεικτικά στοιχεία του άρθρου 2.  
Εξ αντιδιαστολής λοιπόν συνάγεται ότι σε περίπτωση απλής ασθένειας εξαρτώµενου µέλους της 
οικογένειας, για την οποία χορηγείται η άδεια άνευ αποδοχών του άρθρου 7 του ν.1483/84 , δεν 
χρειάζονται άλλα αποδεικτικά στοιχεία εκτός από βεβαίωση του θεράποντα γιατρού.  

3) Σχετικά µε τη χορήγηση της άδειας απουσίας του άρθρου 9 του ν.1483/84 (άρθρο 6 Π.∆.193/88) για 
την επίσκεψη του σχολείου των παιδιών, ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. 4 της εγκυκλίου µας 
Φ.332/34/5949/20.6.1988, πλην της υποβολής βεβαίωσης υπογραµµένης από τον προϊστάµενο του 
Σχολείου το οποίο επισκέπτεται ο υπάλληλος η οποία εφεξής δεν απαιτείται.  

∆2/3807/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Άδειες διδακτικού προσωπικού ∆.Ε.  



 

 

Σας γνωρίζουµε τα εξής αναφορικά µε τις άδειες των εκπ/κών της Β/θµιας Εκπ/σης και παρακαλούµε να 
ενηµερώσετε τους ∆/ντές των σχολείων οι οποίοι στην συνέχεια να ενηµερώσουν τους εκπ/κούς.  

Α. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ  

1. Σύµφωνα µε τις διατάξει του άρθρου 101 του Π.∆. 611/77, (ΦΕΚ198 τ.Α`) σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του Ν. 1288/82 (ΦΕΚ 120 τ.Α`) το Ν. 1157/81, (ΦΕΚ 126 τ. Α`) καθιέρωση πενθήµερης 
εβδοµάδας και της Ζ/332/1741/2.2.81 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 87 
τ.Β`/10.2.81): Οι εκπ/κοί που έχουν συµπληρώσει τριετή πραγµατική δηµόσια υπηρεσία δύνανται να 
τύχουν κανονικής άδειας, κάθε ηµερολογιακό έτος, επτά (7) εργάσιµων ηµερών για λόγους εξαιρετικής 
ανάγκης.  
Πραγµατική δηµόσια υπηρεσία σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρ.264 του Π.∆. 611/77 είναι κάθε 
υπηρεσία που διανύθηκε στο ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α. µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, εφόσον λήφθηκε υπόψη ή προσµετρήθηκε κατά τον διορισµό, την ένταξη, την µονιµοποίηση, 
την απόκτηση βαθµού και µισθολογικού κλιµακίου.  

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας επιτρέπουν, µπορεί να χορηγείται 
σε κάθε εκπ/κό κατόπιν αιτήσεώς του για κάθε σχολ. έτος (ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας), κανονική 
άδεια απουσίας άνευ αποδοχών µέχρι ένδεκα (11) εργάσιµες ηµέρες και µετά σύµφωνη γνώµη 
υπηρεσιακού συµβουλίου (ΠΥΣ∆Ε) άλλες ένδεκα (11) ηµέρες εργάσιµες, στο σύνολο είκοσι δύο (22) 
(αριθµ. 101 παρ. 4 Π.∆. 611/77, Ν. 1157/81).  

3. (1). Οι άδειες κύησης και λοχείας ρυθµίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 105 του Π.∆. 611/77, της 
παρ. 2 άρ. 15 του Ν. 2085/92 και του άρθρου 3 της διεθνούς σύµβασης 103/1952, η οποία κυρώθηκε µε 
το Ν. 1302/1982 (ΦΕΚ 133 Α`), κατά τις οποίες καθιερώνεται η παράταση της άδειας κύησης, χωρίς 
όµως να ορίζεται ανώτατο όριο ηµερών παράτασης.  
(2) Η υπέρβαση του αριθµού των ηµερών, που δικαιολογείται να παραταθεί η κύηση είναι θέµα που θα 
κριθεί από την υγειονοµική επιτροπή σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρ. 15 του Ν.1199/81, εν γένει η 
σχετική παραποµπή από την υπηρεσία (είναι στην κρίση της υπηρεσίας να χορηγήσει την παράταση 
των ηµερών, από την πιθανή ηµεροµηνία του τοκετού µέχρι την ηµέρα γέννησης του παιδιού ή να γίνει 
παραποµπή στην υγειονοµική υπηρεσία). Σε περίπτωση παραποµπής, οι ηµέρες που θα εγκριθούν 
από την υγειονοµική επιτροπή και µόνον αυτές αποτελούν παράταση της άδειας κύησης.  
Με τις παραπάνω διατάξεις σε κάθε γυναίκα υπάλληλο του δηµοσίου που θα γεννήσει προβλέπεται 
συνολικά άδεια κύησης και λοχείας τεσσάρων (4) µηνών, δύο (2) µήνες υποχρεωτικά πριν τον τοκετό 
και δύο (2) µήνες µετά, ανεξάρτητα αν το παιδί ζει ή όχι).  
Σε περίπτωση : α) που ο τοκετός πραγµατοποιείται σε χρόνο µεταγενέστερο από αυτόν που είχε 
πιθανολογηθεί αρχικά η άδεια που είχε ληφθεί προηγουµένως παρατείνεται σε κάθε περίπτωση, µέχρι 
την πραγµατική ηµεροµηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται την αντίστοιχη µείωση 
του χρόνου της άδειας που πρέπει να λαµβάνεται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό και β) αν ο τοκετός 
πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο της πιθανής ηµεροµηνίας, οι υπόλοιπες ηµέρες κύησης 
µεταφέρονται στην άδεια λοχείας µέχρι συµπλήρωσης των τεσσάρων (4) µηνών.  

3. Σε περίπτωση που ο χρόνος αυτός έχει διάρκεια πολλών ηµερών απαιτείται βεβαίωση της µαιευτικής 
κλινικής ότι ο τοκετός ήταν πρόωρος.  
Οι άδειες κύησης και λοχείας χορηγούνται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή ιατρού 
διευθυντού µαιευτικής κλινικής.  
Άδεια λοχείας δικαιούται και η µη φυσική µητέρα από την ηµεροµηνία που γίνεται τελεσίδικος η 
δικαστική απόφαση υιοθεσίας, εφόσον δεν έχει παρέλθει το δίµηνο από τη γέννηση του παιδιού.  
Στις περιπτώσεις που η άδεια κύησης ή λοχείας συµπέσει µε τις ηµέρες των διακοπών του σχολείου, η 
ως άνω άδεια λογίζεται κανονική άδεια κύησης και λοχείας και δεν µεταφέρεται.  

4. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2085/92, σε κυοφορούσες µονίµους εκπ/κούς που 
έχουν ανάγκη ειδικής κατ` οίκον θεραπείας πέραν του ορίου αναρρωτικής άδειας µε αποδοχές, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 108 και 112 του Υπαλλ. Κώδικα χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας µε µισές 
1/2 αποδοχές, µετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή µαιευτικής 
κλινικής ή τµήµατος δηµοσίου νοσηλευτικού ιδρύµατος. Περαιτέρω χορηγείται και η προβλεπόµενη 
κανονική άδεια κύησης και λοχείας.  

ΟΡΓΑΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ  

Ο κανονικές άδειες χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 17 του Π.∆. 340/83 (ΦΕΚ 
120 τ.Α`) από τον οικείο Νοµάρχη, ο οποίος µε σχετικές διατάξεις µπορεί να µεταβιβάσει στα 
υφιστάµενά του κλιµάκια την αρµοδιότητα υπογραφής των σχετικών διοικητικών πράξεων.  



 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω :  
α) Οι κανονικές άδειες και οι χωρίς αποδοχές που αναφέρθηκαν, των εκπαιδευτικών που υπηρετούν 
στην περιοχή της τέως διοικήσεως της πρωτεύουσας χορηγούνται από τον προϊστάµενο διεύθυνσης ή 
γραφείου.  
β) Για τους εκπ/κούς που υπηρετούν εκτός διοικήσεως της πρωτεύουσας µε Α` βαθµό οι ως άνω άδειες 
χορηγούνται από τον Νοµάρχη ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο, ενώ για τους µε βαθµό Β` και 
Γ` από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας (∆/ντή Γυµνασίου ή Λυκείου) εφόσον έχει µεταβιβασθεί η 
αρµοδιότητα.  
γ) Για τη χορήγηση κανονικής άδειας άρθρου 101 Π.∆. 611/77 σε αποσπασµένους εκπ/κούς, αρµόδια 
είναι η υπηρεσία στην οποία υπηρετούν µε απόσπαση και όχι η υπηρεσία στην οποία ανήκουν 
οργανικά, διότι η χορήγηση κανονικής άδεια από τον υπηρεσία που αποχώρησε ο εκπ/κός χωρίς να 
γνωρίζει αυτή την έκταση των αναγκών της υπηρεσίας στην οποία έχει αποσπαστεί δεν συµβαδίζει µε 
τον σκοπό της απόσπασης (ΑΣ∆Υ 33/56). Η σχετική απόφαση θα κοινοποιείται στην οργανική θέση.  

Β. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ  
………………………  

Γ. ΓΟΝΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ  

Σύµφωνα µε το Ν. 1483/84 (ΦΕΚ 153/84) το Π.∆.193/88 (ΦΕΚ 84Α) και την 821/88 ατοµική 
γνωµοδότηση της νοµικής ∆/νσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., "Περί προστασίας και διευκόλυνσης εργαζοµένων µε 
οικογενειακές υποχρεώσεις υπαλλήλων το δηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., παρέχονται οι 
παρακάτω διευκολύνσεις στους εκπ/κούς της δηµόσιας εκπ/σης.  

1. ΓΟΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ διάρκειας µέχρι τρεις (3) µήνες χωρίς αποδοχές για κάθε γονέα και δίνεται µε βάση 
την σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των δικαιούχων µέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8ο/ο του συνόλου 
των απασχολούµενων στο ίδιο Νοµαρχιακό διαµέρισµα. Η ως άνω άδεια χορηγείται από τη λήξη της 
άδειας λοχείας µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει ηλικία 2,1/2 ετών. Η άδεια αυτή χορηγείται µόνο για 
µία φορά κατά το αναφερόµενο διάστηµα και δεν δικαιούνται οι γονείς άλλης γονικής άδειας για το ίδιο 
παιδί. ∆ικαίωµα γονικής άδειας έχουν και όσοι εργαζόµενοι έχουν υιοθετήσει παιδί.  
`Οταν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωµα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα απ` αυτά, 
εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούµενο παιδί µεσολάβησε ένας (1) χρόνος 
πραγµατικής απασχόλησης.  
Αν και οι δύο γονείς έχουν το δικαίωµα για την άδεια αυτή, αποφασίζουν µε κοινή συµφωνία ποιος από 
τους δύο θα κάνει χρήση του δικαιώµατος και για πόσο διάστηµα.  
Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή χηρείας ή γέννησης τέκνου εκτός γάµου, τη γονική άδεια και 
µέχρι έξι (6) µήνες δικαιούται ο γονέας που έχει την επιµέλεια του παιδιού.  

Βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας αυτής είναι:  
α) να έχει συµπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στην υπηρεσία ή οποία θα του χορηγήσει την άδεια 
(ίδιο Νοµαρχιακό διαµέρισµα).  
Για τον υπολογισµό του ελάχιστου ορίου του ενός έτους υπηρεσίας, θα υπολογισθεί και ο χρόνος των 
εκπ/κών ως προσωρινών αναπληρωτών µε την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός διανύθηκε στην 
αντίστοιχη υπηρεσιακή µονάδα (ίδιο Νοµαρχιακό διαµέρισµα) στην οποία ο εκπ/κός υπηρετεί και από 
την οποία ζητά την άδεια.  
β) ο άλλος γονέας να εργάζεται "εκτός οικίας". Τις γονικές άδειες χορηγούν οι προϊστάµενοι των 
∆/νσεων.  

2. Χορήγηση άδειας απουσίας για ασθένεια παιδιών ή άλλων εξαρτηµένων µελών της οικογένειας.  
Η άδεια αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 1409/84 δεν µπορεί να υπερβεί τις έξι (6) εργάσιµες 
ηµέρες το χρόνο, για κάθε γονέα είναι χωρίς αποδοχές και χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά. Αυξάνεται σε 
οκτώ (8) ηµέρες αν ο δικαιούχος προστατεύει δύο (2) παιδιά και σε δέκα (10) ηµέρες αν προστατεύει 
περισσότερα από δύο. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του διατάγµατος η άδεια αυτή απουσίας 
χορηγείται πέρα από την άδεια χωρίς αποδοχές που αναφέρεται στο άρθρο 101 του 611/77 ή και από 
κάθε άλλη άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται µε άλλες ειδικές διατάξεις.  

3. Άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης των παιδιών.  
Η ως άνω άδεια χορηγείται σε όσους έχουν παιδία ηλικίας µέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν 
µαθήµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές, χορηγείται 
για ορισµένες ώρες ή ολόκληρη µέρα, µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργάσιµων 
ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος. Αν και ο άλλος σύζυγος εργάζεται στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα και 
έχει το δικαίωµα της άδειας αυτής αποφασίζουν µε κοινή συµφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα 
κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστηµα, που πάντως δεν µπορεί να υπερβεί τις 4 ηµέρες 
το χρόνο και για τους δύο γονείς. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής θα πρέπει ο δικαιούχος να 



 

 

υποβάλλει στην υπηρεσία του σχετική αίτηση δηλώνοντας υπεύθυνα πόσες ηµέρες ( ή ώρες) της 
δικαιούµενης από κοινού άδειας των 4 ηµερών έχει ήδη κάνει χρήση ο σύζυγος του στην υπηρεσία 
όπου εργάζεται.  

Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3 χορηγούνται από τους δ/ντές των σχολείων.  

 

2015226/1320/0022/28-03-1991 Γ.Λ.Κ.  

Έναρξη µισθοδοσίας  

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας και µετά τις πληροφορίες που πήραµε από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε το ∆2/3912/28.2.91 έγγραφό του, σας πληροφορούµε τα εξής:  

1. α) Σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.∆. 611/77) "Η υπαλληλική σχέσις 
καταρτίζεται δια του διορισµού και της αποδοχής αυτού υπό του διοριζοµένου. Η αποδοχή δηλούται δια 
της ορκωµοσίας".  
β) Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 58 του ίδιου Κώδικα "Ανάληψης υπηρεσίας επιτρέπεται προ της 
δόσεως του όρκου. Ο όρκος δίδεται ενώπιον της αρχής, η οποία εξέδωσε το έγγραφον ή ενώπιον του 
εις το έγγραφον του διορισµού οριζοµένου αντιπροσώπου αυτής. Η ορκωµοσία βεβαιούται δια 
πρωτοκόλλου, χρονολογουµένου και υπογραφοµένου υπό του οριζοµένου και των συµπραττόντων 
προσώπων".  
γ) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα "Αι 
κυοφορούσαι υπάλληλοι, µετά βεβαίωσιν της οικείας Πρωτοβαθµίου Υγειονοµικής Επιτροπής, απέχουν 
υποχρεωτικώς της υπηρεσίας από του ογδόου µηνός της κυήσεως, θεωρούµεναι ως εν κανονική 
διµήνω αδεία µετά πλήρων αποδοχών.  
Η άδεια αυτή παρατείνεται επί δύο µήνας µετά τον τοκετό και εφ`όσον το τεχθέν ζει".  
δ) Σύµφωνα, τέλος, µε το άρθρο 112 του Υπαλληλικού Κώδικα ο υπάλληλος σε περίπτωση ασθενείας 
δικαιούται αναρρωτικής αδείας από την εποµένη του διορισµού του, η οποία είναι µε αποδοχές αν έχει 
προϋπηρεσία ή χωρίς αποδοχές σε αντίθετη περίπτωση και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 
αυτό.  

2. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγονται τα εξής:  

α) Επίτοκος υπάλληλος ευρισκοµένη στον όγδοο µήνα της κυήσεως και ορκισθείσα κατά τα ανωτέρω 
εκτεθέντα θεωρείται, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, ότι ανέβαλε υπηρεσία άµα τη 
ορκωµοσία, καθόσον οι δύο αυτές πράξεις ορκωµοσίας και αναλήψεως υπηρεσίας είναι ταυτόχρονοι. Εν 
προκειµένω η διοίκηση δεν δύναται ν`αναβάλει την ορκωµοσία των επιτόκων µέχρις ότου καταστούν 
αυτές ικανές για άµεση προσφορά υπηρεσίας (ΑΣ∆Υ 422, 1888/1966, ∆ΕΑ 1146/87).  
β) Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που υπάλληλος αµέσως µετά την ορκωµοσία του ασθένησε και 
έτυχε αναρρωτικής αδείας.  

3. Με βάση τα προεκτεθέντα η απάντηση της Υπηρεσίας µας στο ερώτηµά σας, σχετικά µε την έναρξη 
µισθοδοσίας της καθηγήτριας ………, η οποία σύµφωνα µε το ∆2/3912/28.2.91 έγγραφο του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και το από 4.9.90 πρωτόκολλο ορκωµοσίας και 
ανάληψης υπηρεσίας, επειδή "ήταν συνέχεια στο κρεβάτι ως εγκυµονούσα" δεν µετέβη στη ∆/νση 
Β/θµιας Εκπ/σης Νοµ. Αρκαδίας, στην οποία είχε διορισθεί, αλλά προσήλθε ενώπιον της αρχής η οποία 
εξέδωσε το έγγραφο διορισµού (Υπουργείο Παιδείας, ∆/νση Πρωτοκόλλου Β/θµιας Εκπαίδευσης) "για 
να ορκισθεί και αναλάβει υπηρεσία" και έδωσε τον κανονισµένο για τις περιπτώσεις αυτές όρκο, έχει ως 
ακολούθως:  

α) Αν για το διάστηµα που µεσολάβησε από την ορκωµοσία της µέχρι της αναλήψεως ενεργού 
υπηρεσίας έτυχε αναρρωτικής αδείας ή αδείας κυήσεως και λοχείας, τότε θεωρείται ότι ανέλαβε 
υπηρεσία από της ορκωµοσίας και δεδοµένου ότι η µη παροχή υπηρεσίας δεν οφείλεται σε δικής της 
υπαιτιότητα, δικαιούται και αποδοχών από την ηµεροµηνία αυτή, εκτός κιαν η αναρρωτική άδεια ήταν 
άνευ αποδοχών, οπότε για το διάστηµα αυτό (της αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών) δεν δικαιούται 
αποδοχών.  
β) Αν, όµως, η απουσία της οφειλόταν σε δικής της υπαιτιότητα και ανέλαβε υπηρεσία µετά πάροδο 
µακρού χρόνου από της ορκωµοσίας, τότε θα θεωρηθεί ότι τελεί σε υπηρεσία από την ηµεροµηνία 
πραγµατικής αναλήψεως υπηρεσίας και από την ηµεροµηνία αυτή δικαιούται αποδοχών (βλ. άρθρο 94 
Υ.Κ.).  
Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να προσκοµίσει, για να πληρωθεί, κυρωµένο αντίγραφο του 



 

 

πρωτοκόλλου ορκωµοσίας - αναλήψεως υπηρεσίας και κυρωµένα αντίγραφα των αποφάσεων 
χορηγήσεως αναρρωτικής αδείας ή αδείας κυήσεως και λοχείας.  
Στη δεύτερη περίπτωση βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας.  
Η πληρωµή θα γίνεται από την υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά.  

∆2/49178/17-05-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Πληροφορίες για χορήγηση αδειών εκπαιδευτικού προσωπικού  

Με αφορµή ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µας σχετικά µε την αρµοδιότητα χορήγησης 
αδειών αποσπασµένων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σας 
πληροφορούµε ότι 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.  

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.  

Τέλος σας πληροφορούµε ότι η υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασµένοι οι εκπαιδευτικοί, 
υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση µε την οποία χορηγείται η άδεια στην οργανική τους θέση.  

 
 


