
Μάκετε τι ιςχφει για όλεσ τισ άδειεσ των εκπαιδευτικϊν 2016-17 

Μάκετε τι ιςχφει για τθν κανονικι άδεια, τισ ειδικζσ άδειεσ, τισ άδειεσ για γζννθςθ τζκνου, 

για άςκθςθ εκλογικοφ δικαιϊματοσ, για ςυμμετοχι ςε δίκθ, τθν άδεια νοςιματοσ, 

αναπθρίασ, αιμοδοςίασ, μθτρότθτασ. Μάκετε για τισ άδειεσ άνευ αποδοχϊν, τισ άδειεσ 

ανατροφισ τζκνων, τθν χοριγθςθ αναρρωτικισ άδειασ, τισ άδειεσ για επιςτθμονικοφσ και 

επιμορφωτικοφσ λόγουσ, τισ άδειεσ εξετάςεων και άλλα 

Δείτε αναλυτικά 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Με τθν τροποποίθςθ των διατάξεων του Ν. 3528/2007 από τον Ν.4210/2013, τθν 

ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2010/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου ςτθν εκνικι νομοκεςία 

με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Σ’ του Ν. 4075/2012, ςασ παρακζτουμε τισ άδειεσ που 

δικαιοφνται οι εκπαιδευτικοί τθσ δθμόςιασ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, κακϊσ και το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο των αδειϊν αυτϊν. 

Επιςθμαίνουμε ότι, όλεσ οι άδειεσ για τισ οποίεσ δεν απαιτείται γνϊμθ υπθρεςιακοφ 

ςυμβουλίου χορθγοφνται από τθν Τπθρεςία ςτθν οποία υπθρετεί ο εκπαιδευτικόσ, είτε 

οργανικά είτε με απόςπαςθ. τθν περίπτωςθ απόςπαςθσ, θ Τπθρεςία, ςτθν οποία είναι 

αποςπαςμζνοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεοφται να κοινοποιιςει τθν απόφαςθ, με τθν οποία 

χορθγείται θ άδεια, ςτθν οργανικι τουσ κζςθ.  

Οι άδειεσ για τισ οποίεσ απαιτείται γνϊμθ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου εξετάηονται από το 

υπθρεςιακό ςυμβοφλιο τθσ οργανικισ κζςθσ. 

τθν περίπτωςθ αποςπαςμζνου εκπαιδευτικοφ, o φορζασ απόςπαςθσ ζχει τθ δυνατότθτα 

να ειςθγθκεί κετικά ι αρνθτικά για τισ άδειεσ οι οποίεσ εξετάηονται από το υπθρεςιακό 

ςυμβοφλιο τθσ οργανικισ κζςθ. Οι διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (N.3528/2007), 

άρκρα 48 ζωσ 53 για τισ κανονικζσ και λοιπζσ άδειεσ, κακϊσ και άρκρα 54 ζωσ 56 για τθ 

διάρκεια των αναρρωτικϊν αδειϊν όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν, εφαρμόηονται και 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου του 

δθμοςίου, βάςει των προβλζψεων του Ν. 2839/2000 (άρκρο 4 παρ. 5) και του Ν. 3230/2004 

(άρκρο 12 παρ. 6 και 7), με τισ οποίεσ επεκτάκθκε θ ιςχφσ των ανωτζρω άρκρων και ςτο 

προςωπικό αυτό. Αναφορικά με τθν εφαρμογι τθσ υπ’ αρικμ.Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-

9-2014/Φ.Ε.Κ.2648τ.Β’/7-10-2014  Τπουργικισ Απόφαςθσ, με τθν οποία μεταβιβάςτθκε 

ςτουσ Διευκυντζσ χολικϊν Μονάδων θ αρμοδιότθτα χοριγθςθσ των κανονικϊν αδειϊν, 

ειδικϊν αδειϊν, παρακολοφκθςθσ ςχολικισ επίδοςθσ, αναρρωτικϊν και αδειϊν εξετάςεων 

ςτο εκπαιδευτικό και διοικθτικό προςωπικό τθσ χολικισ Μονάδασ που προΐςτανται, 

αναφζρουμε τισ παρακάτω διευκρινιςεισ: 

• Θ ςυγκεκριμζνθ αρμοδιότθτα αφορά επίςθσ ςτουσ αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιουσ 

εκπαιδευτικοφσ, για τθ χοριγθςθ του ίδιου τφπου άδειασ. Σο κεςμικό πλαίςιο χοριγθςθσ 

των αδειϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν περιγράφεται λεπτομερϊσ ςτθν 

υπ’ αρικμ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκφκλιο τθσ Τπθρεςίασ μασ. 

ε περίπτωςθ που εκπαιδευτικόσ υπθρετεί ςε περιςςότερα του ενόσ ςχολεία, θ άδεια 



χορθγείται από τον Δ/ντι του ςχολείου όπου ο εκπαιδευτικόσ υπθρετεί τισ περιςςότερεσ 

ϊρεσ, ο οποίοσ ενθμερϊνει ςχετικά τουσ Διευκυντζσ των υπολοίπων ςχολείων. 

• Κατά τθ διαδικαςία χοριγθςθσ των αναρρωτικϊν αδειϊν, τθρείται Πρωτόκολλο, με 

ευκφνθ του Διευκυντι τθσ χολικισ Μονάδασ. Ο εκπαιδευτικόσ υποβάλλει το αίτθμα με τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά, το οποίο πρωτοκολλείται ςτο Πρωτόκολλο τθσ χολικισ 

Μονάδασ. Ο Δ/ντισ τθσ χολικισ Μονάδασ εκδίδει απόφαςθ χοριγθςθσ αναρρωτικισ 

άδειασ, τθν οποία κοινοποιεί ςτον ενδιαφερόμενο εκπ/κό και ςτθν οικεία Δ/νςθ Εκπ/ςθσ. 

ε περίπτωςθ που για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ χρειάηεται γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Τγειονομικισ 

Επιτροπισ (Α.Τ.Ε., Β.Τ.Ε., ΚΕ.Π.Α., ΕΙΔΙΚΘ Τ.Ε. κλπ. ), ο Δ/ντισ τθσ χολικισ Μονάδασ 

διαβιβάηει αντίγραφο τθσ αίτθςθσ του εκπαιδευτικοφ με ςυνθμμζνα τα πρωτότυπα 

παραςτατικά ςτθν οικεία Δ/νςθ Εκπ/ςθσ, θ οποία ςτθ ςυνζχεια τα διαβιβάηει ςτθν αρμόδια 

Τγειονομικι Επιτροπι. Θ Απόφαςθ τθσ Τγειονομικισ Επιτροπισ μαηί με τα παραςτατικά 

φυλάςςονται ςτον ατομικό φάκελο του εκπαιδευτικοφ που τθρείται ςτθ Δ/νςθ Εκπ/ςθσ, 

ενϊ αντίγραφο τθσ Απόφαςθσ διαβιβάηεται ςτον Δ/ντι τθσ χολικισ Μονάδασ προκειμζνου 

να προβεί ςτθ χοριγθςθ τθσ άδειασ, κατά τα διαλαμβανόμενα ςτθν Απόφαςθ τθσ 

Τγειονομικισ Επιτροπισ. ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ κρικεί ανίκανοσ για κάκε 

εργαςία από τθν αρμόδια Τγειονομικι Επιτροπι, γνωμοδοτεί το Περιφερειακό Τπθρεςιακό 

υμβοφλιο Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε. ι Π.Τ..Δ.Ε.) για τθν 

απόλυςθ λόγω νόςου του εκπαιδευτικοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ςχετικϊν άρκρων 

του Ν.3528/2007/Φ.Ε.Κ.26 τ. Αϋ /9-2-2007 και ςτθ ςυνζχεια διαβιβάηεται θ Πράξθ αυτι 

ςτον αρμόδιο Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ προκειμζνου να εκδϊςει τθν 

απόφαςθ απόλυςθσ του εν λόγω εκπαιδευτικοφ. 

• Οι άδειεσ των Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων χορθγοφνται από τον οικείο Διευκυντι 

Εκπ/ςθσ, ενϊ των Αναπλθρωτϊν Διευκυντϊν και Τποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων από 

τον Διευκυντι τθσ χολικισ Μονάδασ. Μόνο ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο 

Αναπλθρωτισ Διευκυντισ ι ο Τποδιευκυντισ χολικισ Μονάδασ αςκεί κακικοντα ςτθ κζςθ 

ελλείποντοσ Διευκυντι, άδεια χορθγείται από τον οικείο Διευκυντι Εκπ/ςθσ. 

• Οι άδειεσ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε Κζντρα Πλθροφορικισ και Νζων 

Σεχνολογιϊν (ΠΛΘΝΕΣ), Εργαςτθριακά Κζντρα Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ΕΚΦΕ), 

υμβουλευτικοφσ τακμοφσ Νζων (Ν), Κζντρα υμβουλευτικισ και Προςανατολιςμοφ 

(ΚΕΤΠ), χορθγοφνται από τον οικείο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. 

Ι. ΑΔΕΙΕ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ  

Α. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (άρκρο 48 του Τ.Κ.). Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςε ςχολικζσ 

μονάδεσ εντάςςονται ςτουσ υπαλλιλουσ που ζχουν διακοπζσ εργαςίασ και για το λόγο 

αυτό μποροφν, εφόςον ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι ανάγκθσ, να παίρνουν ζωσ δζκα (10) 

εργάςιμεσ θμζρεσ κανονικι άδεια με αποδοχζσ κατά θμερολογιακό ζτοσ (παρ. 4). Σο ίδιο 

ιςχφει και για τουσ εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν με διάκεςθ ζωσ τθ λιξθ του διδακτικοφ 

ζτουσ ςε Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ. Θ άδεια χορθγείται ανεξάρτθτα από το χρόνο 

προχπθρεςίασ του εκπαιδευτικοφ. Οι εκπαιδευτικοί που αποςπϊνται ςτθν Κεντρικι 

Τπθρεςία του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ςε Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, ςε 

εποπτευόμενουσ φορείσ, ςε πολιτικά γραφεία υπουργϊν, βουλευτϊν, κακϊσ και ςε άλλεσ 

Τπθρεςίεσ, για κάκε ζτοσ απόςπαςθσ, μποροφν να κάνουν χριςθ τθσ άδειασ που 



προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 1 ζωσ 3 του άρκρου 48 του Τ.Κ. Δθλαδι, μποροφν να 

παίρνουν κανονικι άδεια με αποδοχζσ, διάρκειασ από 20 ζωσ 25 ι 30 θμζρεσ (για 

πενκιμερθ ι εξαιμερθ εβδομάδα εργαςίασ αντίςτοιχα), βάςει των ετϊν δθμόςιασ 

υπθρεςίασ. Μετά τθν επιςτροφι ςτα εκπαιδευτικά τουσ κακικοντα, παφει να ιςχφει το 

δικαίωμα χοριγθςθσ τθσ άδειασ αυτισ, ακόμθ και αν αποδεδειγμζνα δεν ζχουν κάνει 

χριςθ (αρ. 546/2005 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ). Σζλοσ, θ 

προςαφξθςθ των τεςςάρων εργάςιμων θμερϊν τθσ κανονικισ άδειασ ςε όςουσ υπθρετοφν 

ςε παραμεκόριεσ περιοχζσ εφαρμόηεται μόνο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που αποςπϊνται ςε 

φορείσ (άρκρο 48 παρ.3). 

Β. ΕΙΔΙΚΕ ΑΔΕΙΕ (άρκρο 50 του Τ.Κ.). Β1. ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΤ – ΘΑΝΑΣΟΤ (πρϊτο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 1). Οι εκπαιδευτικοί ζχουν δικαίωμα άδειασ απουςίασ με αποδοχζσ πζντε (5) 

εργάςιμων θμερϊν ςε περίπτωςθ γάμου (εργάςιμεσ νοοφνται όλεσ οι μζρεσ εκτόσ από τισ 

επίςθμεσ αργίεσ: θ 25θ Μαρτίου, θ 28θ Οκτωβρίου, θ πρϊτθ του ζτουσ, τα Θεοφάνεια, θ 

εορτι των Σριϊν Ιεραρχϊν για τουσ εκπαιδευτικοφσ, θ Κακαρά Δευτζρα, θ Μεγάλθ 

Παραςκευι, το Μζγα άββατο, θ Δευτζρα του Πάςχα, θ 1θ Μαΐου, θ εορτι του Αγίου 

Πνεφματοσ (Δευτζρα τθσ Πεντθκοςτισ) θ Κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου, θ 17θ Νοεμβρίου για τα 

Α.Ε.Ι. και τισ Ανϊτερεσ χολζσ, θ πρϊτθ και δεφτερθ θμζρα των Χριςτουγζννων και όλεσ 

οι Κυριακζσ.). Θ άδεια αυτι χορθγείται αμζςωσ πριν ι μετά τθν τζλεςθ του γάμου και όχι 

άλλθ χρονικι περίοδο εντόσ του θμερολογιακοφ ζτουσ. ε περίπτωςθ κανάτου ςυηφγου 

τουσ ι και ςυγγενοφσ ζωσ και βϋ βακμοφ, οι εκπαιδευτικοί δικαιοφνται άδεια απουςίασ 

τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν ςυνεχόμενα με το γεγονόσ. Συγγενείσ ζωσ και βϋ βακμοφ 

κεωροφνται οι γονείσ, τα τζκνα, τα αδζλφια, τα εγγόνια και οι πάπποι, τόςο οι εξ αίματοσ 

όςο και οι εξ αγχιςτείασ.Για τισ δφο αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ οι εκπαιδευτικοί οφείλουν 

να προςκομίςουν ςχετικι λθξιαρχικι πράξθ και ςυγκεκριμζνα για τθν άδεια κανάτου, 

εφόςον δεν προκφπτει ο βακμόσ ςυγγζνειασ, μπορεί να ςυνυποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ. 

Β2. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΗ ΣΕΚΝΟΤ (παρ. 1, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 18 παρ. 2 του 

Ν.3801/2009). τον πατζρα εκπαιδευτικό χορθγείται άδεια δφο (2) εργάςιμων θμερϊν ςε 

περίπτωςθ γζννθςθσ τζκνου. Θ άδεια αυτι χορθγείται και ςε περίπτωςθ υιοκεςίασ, εφόςον 

το τζκνο δεν ζχει υπερβεί το 2ο ζτοσ τθσ θλικίασ του. Θ χοριγθςθ αφορά ςε ςυνεχόμενεσ 

θμζρεσ με το γεγονόσ τθσ γζννθςθσ ι υιοκεςίασ του τζκνου και όχι ςε άλλθ χρονικι 

περίοδο. ε κάκε περίπτωςθ, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προςκομίςουν λθξιαρχικι 

πράξθ γζννθςθσ ι δικαςτικι απόφαςθ αντίςτοιχα. 

Β3. ΑΔΕΙΑ ΑΚΗΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ (παρ. 1 δεφτερο εδάφιο. Κατά τθ διενζργεια 

των βουλευτικϊν ι αυτοδιοικθτικϊν  εκλογϊν,  ιςχφουν τα εξισ:  

1. Όςοι εκπαιδευτικοί μετακινοφνται ςε απόςταςθ 200-400 χιλιομζτρων λαμβάνουν 

άδεια μιασ (1) εργάςιμθσ θμζρασ. 

2. Όςοι μετακινοφνται ςε απόςταςθ 401 χιλιομζτρων και πάνω λαμβάνουν άδεια δφο 

(2) εργαςίμων θμερϊν, εφόςον κινοφνται εξ ολοκλιρου οδικϊσ με βάςθ τθν 

υπεφκυνθ διλωςι τουσ.  

3. Όςοι μετακινοφνται ςε νθςιά ι από νθςιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδικι 

πρόςβαςθ, ο αρικμόσ των θμερϊν άδειασ που λαμβάνουν, εξετάηεται κατά 



περίπτωςθ από τον αρμόδιο Διευκυντι τθσ Εκπαίδευςθσ, ανάλογα με τθν 

απόςταςθ και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ μετακίνθςθσ, χωρίσ ωςτόςο ςτισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ, θ άδεια να ξεπερνά τισ τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ.  

Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ, οι οποίεσ ορίηονται εκλογικά 

τμιματα και παραμζνουν κλειςτζσ τθν Παραςκευι και τθ Δευτζρα, οι θμζρεσ αυτζσ 

κεωροφνται ωσ μζροσ τθσ άδειασ. Επομζνωσ, ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που εμπίπτουν ςτθν 

περίπτωςθ 3, είναι δυνατό να χορθγείται μόνο μία (1) μζρα άδεια, είτε τθν Πζμπτθ πριν 

από τισ εκλογζσ, είτε τθν Σρίτθ μετά τισ εκλογζσ. Επιςθμαίνουμε ότι, ςε κάκε περίπτωςθ 

διενζργειασ εκλογϊν εκδίδεται εγκφκλιοσ ςχετικά με τισ διευκολφνςεισ των εκπαιδευτικϊν 

για τθν άςκθςθ του εκλογικοφ τουσ δικαιϊματοσ. 

Β4. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΗ (παράγραφοσ 1 τελευταίο εδάφιο). Χορθγείται άδεια 

μιασ (1) ζωσ τριϊν (3) θμερϊν για ςυμμετοχι του εκπαιδευτικοφ ςε δίκθ. Θ ςυμμετοχι 

νοείται με όλεσ τισ ιδιότθτεσ: ενάγοντα ι εναγόμενου, μθνυτι ι μθνυκζντοσ, αιτοφντοσ ι 

αιτουμζνου, μάρτυρα ι πραγματογνϊμονα και φυςικά του ενόρκου. Θ ειδικι άδεια 

απουςίασ για ςυμμετοχι ςε δίκθ χορθγείται ςτον εκπαιδευτικό για ειδικό λόγο, ο οποίοσ 

αφορά τον ίδιο προςωπικά και όχι άλλο πρόςωπο, όπωσ το ςφηυγο ι το τζκνο του 

υπαλλιλου. Μαηί με τθν αίτθςθ υποβάλλεται και φωτοτυπία τθσ κλιςθσ από το 

δικαςτιριο, ενϊ αφοφ επιςτρζψει ο εκπαιδευτικόσ, υποχρεοφται να προςκομίςει βεβαίωςθ 

του δικαςτθρίου ότι παρουςιάςτθκε ςε αυτό. Ο αρικμόσ των θμερϊν τθσ ανωτζρω άδειασ 

προςδιορίηεται ανάλογα με τθ χιλιομετρικι απόςταςθ και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ 

μετακίνθςθσ, ςφμφωνα με τα κριτιρια που εφαρμόηονται ωσ ςιμερα για τθν χοριγθςθ 

άδειασ για τθν άςκθςθ εκλογικοφ δικαιϊματοσ, χωρίσ ωςτόςο ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ 

άδεια αυτι να υπερβαίνει κάκε φορά τισ τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ. Θ ειδικι άδεια 

χορθγείται και για πεικαρχικζσ υποκζςεισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 136 του Ν. 

3528/2007, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο Δεφτερο του Ν.4057/2012 (54 Α’). 

Β5. ΑΔΕΙΑ ΝΟΗΜΑΣΟ (παράγραφοσ 2 του Υ.Κ και επιπλζον παρ 1 του άρκρου 51 Ν. 

4075/2012). Οι εκπαιδευτικοί που πάςχουν οι ίδιοι ι ζχουν ςφηυγο ι τζκνο που πάςχει από 

νόςθμα, το οποίο απαιτεί τακτικζσ μεταγγίςεισ αίματοσ ι χριηει περιοδικισ νοςθλείασ, 

δικαιοφνται ειδικι άδεια με αποδοχζσ ζωσ είκοςι δφο (22) εργάςιμεσ θμζρεσ το χρόνο. Ζωσ 

τθν ζκδοςθ του προεδρικοφ διατάγματοσ, που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 

50 του Τ.Κ. για τον κακοριςμό των ανωτζρω νοςθμάτων, θ εν λόγω άδεια κα πρζπει να 

χορθγείται ςτουσ δικαιοφχουσ, εφόςον υπάρχουν οι εξισ προχποκζςεισ: α. Γνωμάτευςθ τθσ 

πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ επιτροπισ, με τθν οποία κα πιςτοποιείται αιτιολογθμζνα ότι θ 

πάκθςθ, από τθν οποία πάςχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ι κάποιο τζκνο τουσ, χριηει 

τακτικϊν μεταγγίςεων αίματοσ ι περιοδικισ νοςθλείασ ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό νοςθλευτικό 

ίδρυμα. β. Προςδιοριςμόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ για το οποίο απαιτείται θ νοςθλεία 

αυτι. τθν περίπτωςθ πάκθςθσ του τζκνου μποροφν και οι δφο γονείσ να κάνουν χριςθ τθσ 

άδειασ αυτισ, κακορίηοντασ με κοινι τουσ διλωςθ ποιοσ από τουσ δφο κα κάνει χριςθ τθσ 

άδειασ και για πόςο χρονικό διάςτθμα, που πάντωσ θ ςυνολικι διάρκειά τθσ δεν μπορεί να 

υπερβεί τισ είκοςι δφο (22) εργάςιμεσ θμζρεσ ετθςίωσ και για τουσ δφο. Επιπλζον, ο 

δικαιοφχοσ κα πρζπει να δθλϊνει υπεφκυνα κάκε φορά ςτθ ςχετικι αίτθςθ χοριγθςθσ 

πόςεσ θμζρεσ τθσ δικαιοφμενθσ από κοινοφ άδειασ των 22 θμερϊν ζχει κάνει ιδθ χριςθ 

ο/θ ςφηυγόσ του ςτθν υπθρεςία όπου εργάηεται. ε περίπτωςθ διάςταςθσ, διαηυγίου, 



χθρείασ ι γζννθςθσ τζκνου χωρίσ γάμο των γονζων του, τθν εν λόγω άδεια δικαιοφται ο 

γονζασ που αςκεί τθν επιμζλεια του τζκνου που χριηει τακτικισ μετάγγιςθσ ι περιοδικισ 

νοςθλείασ. Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω άδεια των είκοςι δφο (22) εργάςιμων θμερϊν 

χορθγείται και ςε εκπαιδευτικοφσ που ζχουν τζκνα τα οποία πάςχουν από βαριά νοθτικι 

ςτζρθςθ ι ςφνδρομο Down, ανεξαρτιτωσ του εάν χριηουν ι όχι περιοδικισ 

νοςθλείασ (παράγραφοσ 3). τθν περίπτωςθ αυτι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κα 

πρζπει να προςκομίηουν ςχετικι γνωμάτευςθ από δθμόςιο Ιατροπαιδαγωγικό Κζντρο ι 

παιδοψυχιατρικό τμιμα δθμοςίου νοςοκομείου. 

τον εκπαιδευτικό, φυςικό, ι κετό γονζα παιδιοφ θλικίασ ζωσ και 18 

ετϊν ςυμπλθρωμζνων, το οποίο πάςχει από νόςθμα που απαιτεί μεταγγίςεισ αίματοσ και 

παραγϊγων του ι αιμοκάκαρςθ, από νεοπλαςματικι αςκζνεια, ι χριηει μεταμόςχευςθσ, 

χορθγείται, επιπλζον των 22 θμερϊν και εφόςον τισ ζχει εξαντλιςει, ειδικι γονικι άδεια 

διάρκειασ δζκα εργάςιμων θμερϊν κατά θμερολογιακό ζτοσ, με αποδοχζσ, ζπειτα από 

αίτθςι του, κατά απόλυτθ προτεραιότθτα. Διευκρινίηουμε ότι τθν άδεια αυτι των 

10 εργάςιμων θμερϊν τθ δικαιοφται και εκπαιδευτικόσ ανάδοχοσ γονζασ παιδιοφ το οποίο 

πάςχει από τα ςυγκεκριμζνα νοςιματα. (άρκρο 51 παρ 1 του Ν. 4075/2012 ΦΕΚ 89 τϋΑϋ). 

Σζλοσ, ςε περίπτωςθ νοςθλείασ τζκνου ζωσ και 18 ετϊν, χορθγείται άδεια χωρίσ αποδοχζσ 

για όςο διάςτθμα διαρκεί θ νοςθλεία και όχι πζραν των τριάντα (30) εργάςιμων θμερϊν 

ανά ζτοσ, εφόςον ο φυςικόσ, κετόσ ι ανάδοχοσ γονζασ εκπαιδευτικόσ ζχει εξαντλιςει τθν 

τετράμθνθ άδεια ανατροφισ χωρίσ αποδοχζσ, τθσ παραγράφου Δ2 τθσ παροφςθσ, ςε 

περίπτωςθ που τθ δικαιοφται. Οι ανωτζρω δφο άδειεσ (των δζκα θμερϊν και θ άδεια ςε 

περίπτωςθ νοςθλείασ του τζκνου) αποτελοφν ατομικό δικαίωμα του κάκε γονζα. 

Β6. ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (παράγραφοσ 4). Εκπαιδευτικοί με ποςοςτό αναπθρίασ πενιντα τοισ 

εκατό (50%) και άνω δικαιοφνται κάκε θμερολογιακό ζτοσ άδεια με αποδοχζσ ζξι (6) 

εργάςιμων θμερϊν επιπλζον τθσ κανονικισ τουσ άδειασ. Για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ 

απαιτείται πιςτοποιθτικό από τα Κζντρα Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.) όπου κα 

αναγράφεται το ποςοςτό αναπθρίασ και το χρονικό διάςτθμα για το οποίο ιςχφει το 

πιςτοποιθτικό. 

Β7. ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΙΑ (παράγραφοσ 5). Ο εκπαιδευτικόσ που ανταποκρίνεται ςε 

πρόςκλθςθ από υπθρεςία αιμολθψίασ για κάλυψθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, μετζχει ςε 

οργανωμζνθ ομαδικι αιμολθψία, προςζρχεται ςε οποιοδιποτε κζντρο αιμολθψίασ από 

δικι του πρωτοβουλία, για να προςφζρει αίμα κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ λιψθσ 

αιμοπεταλίων, δικαιοφται ειδικι άδεια απουςίασ δφο (2) θμερϊν πζραν τθσ θμζρασ 

αιμοδοςίασ, με πλιρεισ αποδοχζσ. ε κάκε περίπτωςθ ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να 

προςκομίςει ςχετικι βεβαίωςθ του νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ, ςτο οποίο πραγματοποιικθκε 

θ αιμολθψία. Οι δφο αυτζσ θμζρεσ άδειασ μποροφν να λθφκοφν είτε ςυνεχόμενα με το 

χρόνο τθσ αιμοδοςίασ, είτε οποτεδιποτε μζςα ςτο ίδιο και δεν μεταφζρονται ςτο επόμενο 

θμερολογιακό ζτοσ. 

Γ. ΑΔΕΙΑ ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ (άρκρο 52 του Υ.Κ. όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 18 του 

Ν.3801/2009) 



1. τισ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίεσ κυοφοροφν, χορθγείται άδεια μθτρότθτασ με πλιρεισ 

αποδοχζσ δφο (2) μινεσ πριν και τρεισ (3) μινεσ μετά τον τοκετό. Θ άδεια κφθςθσ 

χορθγείται φςτερα από βεβαίωςθ του κεράποντα γιατροφ για τον πικανολογοφμενο χρόνο 

τοκετοφ. Όταν ο τοκετόσ πραγματοποιείται ςε χρόνο μεταγενζςτερο από αυτόν που είχε 

πικανολογθκεί αρχικά, θ άδεια που είχε χορθγθκεί, παρατείνεται μζχρι τθν πραγματικι 

θμερομθνία του τοκετοφ, χωρίσ αυτι θ παράταςθ να ςυνεπάγεται αντίςτοιχθ μείωςθ του 

χρόνου τθσ άδειασ λοχείασ που χορθγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετόσ 

πραγματοποιθκεί ςε χρόνο προγενζςτερο από αυτόν που είχε αρχικά πικανολογθκεί, το 

υπόλοιπο τθσ άδειασ χορθγείται μετά τον τοκετό, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ςυνολικόσ χρόνοσ 

άδειασ πζντε (5) μθνϊν. ε περίπτωςθ γζννθςθσ παιδιοφ πζραν του τρίτου, (δθλαδι 4ου 

και άνω) θ άδεια λοχείασ προςαυξάνεται κατά δφο (2) μινεσ. ε περίπτωςθ πολφδυμθσ 

κφθςθσ, θ άδεια λοχείασ αυξάνεται κατά ζνα (1) μινα για κάκε τζκνο πζραν του ενόσ. Και 

ςτισ δφο περιπτϊςεισ, θ επιπλζον άδεια χορθγείται ςυνεχόμενθ, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ 

τρίμθνθσ άδειασ λοχείασ.  

2. ε περίπτωςθ απϊλειασ του εμβρφου μζχρι τθν 24θ εβδομάδα τθσ εγκυμοςφνθσ πρζπει 

να χορθγείται ςτθν γυναίκα υπάλλθλο αναρρωτικι άδεια ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ του 

κεράποντοσ ιατροφ και τθ διαδικαςία που προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Τ.Κ. 

ε περίπτωςθ πρϊιμου ι πρόωρου τοκετοφ που πραγματοποιείται μετά τθν 24θ εβδομάδα 

τθσ εγκυμοςφνθσ και πριν τθν ζναρξθ τθσ άδειασ κφθςθσ, πρζπει να χορθγείται τρίμθνθ 

άδεια λοχείασ, ανεξάρτθτα από τθν ζκβαςθ του εμβρφου. Σζλοσ, θ απϊλεια του νεογνοφ 

που πραγματοποιείται μετά τθν ζναρξθ τθσ άδειασ μθτρότθτασ (κφθςθσ και λοχείασ) δεν 

επθρεάηει τθ ςυνολικι πεντάμθνθ διάρκεια αυτισ.  

3. τισ μθτζρεσ εκπαιδευτικοφσ που υιοκετοφν τζκνο χορθγείται άδεια τριϊν (3) μθνϊν με 

πλιρεισ αποδοχζσ εντόσ του πρϊτου εξαμινου μετά τθν περαίωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ 

υιοκεςίασ (δθλαδι τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ), εφόςον το υιοκετθμζνο τζκνο είναι 

θλικίασ ζωσ ζξι (6) ετϊν. Ζνασ μινασ από τθν άδεια αυτι μπορεί να καλφπτει απουςία τθσ 

εκπαιδευτικοφ κατά το προ τθσ υιοκεςίασ διάςτθμα. Ο μινασ αυτόσ μπορεί να λθφκεί 

οποτεδιποτε κατά το προ τθσ υιοκεςίασ διάςτθμα, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ τθσ 

ενδιαφερόμενθσ εκπαιδευτικοφ, θ οποία πρζπει να προςκομίςει ςτθν Τπθρεςία ςχετικι 

βεβαίωςθ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ τθσ υιοκεςίασ.  

4. τθν περίπτωςθ τοκετοφ με παρζνκετθ μθτζρα, αν θ παρζνκετθ μθτζρα είναι 

εκπαιδευτικόσ, δικαιοφται άδεια μθτρότθτασ με πλιρεισ αποδοχζσ, δφο (2) μινεσ πριν και 

τρεισ (3) μινεσ μετά τον τοκετό. Αν θ νόμιμθ μθτζρα είναι εκπαιδευτικόσ, δικαιοφται τθν 

άδεια λοχείασ, τρεισ (3) μινεσ με πλιρεισ αποδοχζσ, μετά τον τοκετό τθσ παρζνκετθσ 

μθτζρασ (Γνωμοδότθςθ αρ. 361/2009 του Γ’ Σμιματοσ του Ν..Κ., θ οποία ζχει γίνει 

αποδεκτι από τον Τπουργό Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ).  

ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ  (άρθρο 53 του Υ.Κ.) 

Δ1. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΤ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΣΕΚΝΟΤ (παρ.1 πρϊτο εδάφιο). τουσ γονείσ 

εκπαιδευτικοφσ χορθγείται φςτερα από αίτθςι τουσ άδεια άνευ αποδοχϊν ζωσ (3) τρία ζτθ, 

υποχρεωτικά και χωρίσ γνϊμθ του υπθρεςιακοφ τουσ ςυμβουλίου, όταν πρόκειται για 

ανατροφι παιδιοφ θλικίασ ζωσ και ζξι (6) ετϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 51 του 

Τ.Κ. όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 37 του Ν.3986/2011 και ςε ςυνδυαςμό 



με τον Ν.1566/1985 αρκ.16 παρ. Ε περ. 2. Θ άδεια χορθγείται ςυνεχόμενα και όχι 

τμθματικά μζχρι τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ. Θ άδεια χωρίσ αποδοχζσ για ανατροφι τζκνου 

μπορεί να διακόπτεται, μόνον αν ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι (π.χ. άδεια κφθςθσ, λοχείασ, 

εννεάμθνθ άδεια ανατροφισ τζκνου, χοριγθςθ άδειασ υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ με 

αποδοχζσ) και δεν χορθγείται ακροιςτικά για κάκε τζκνο κάτω των ζξι (6) ετϊν. Αυτό 

ςθμαίνει ότι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςιακισ ςταδιοδρομίασ του, ο εκπαιδευτικόσ 

μπορεί να λάβει ζωσ τρία (3) ςχολικά ζτθ άδεια χωρίσ αποδοχζσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 

τθσ άδειασ τριϊν μθνϊν με αποδοχζσ (Δ3), ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των τζκνων του. 

Δ2. ΣΕΣΡΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΑΝΕΤ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (Ν. 4075/2012, άρκρο 50 όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 39 του Ν. 4144/2013) 

o γονικι άδεια ανατροφισ τεςςάρων (4) μθνϊν χωρίσ αποδοχζσ, χορθγείται για τθν 

ανατροφι παιδιοφ θλικίασ ζωσ 6 ετϊν και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάκε γονζα 

εκπαιδευτικοφ.  Για τθ χοριγθςθ τθσ γονικισ άδειασ ανατροφισ, οι εκπαιδευτικοί 

πρζπει να ζχουν ςυμπλθρϊςει ζνα (1) χρόνο ςυνεχόμενθσ ι διακεκομμζνθσ 

εργαςίασ ςτον ίδιο εργοδότθ (δθλαδι ςτο Τπουργείο Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων).  

o γονικι άδεια ανατροφισ χορθγείται είτε ςε ςυνεχζσ χρονικό διάςτθμα μζςα ςτο 

ίδιο ςχολικό ζτοσ, είτε τμθματικά ςε διαφορετικά ςχολικά ζτθ, χωρίσ όμωσ να 

υπερβαίνει ακροιςτικά το ςφνολο των τεςςάρων (4) μθνϊν. Με ςχετικι αίτθςθ του 

εκπαιδευτικοφ, διευκρινίηεται θ επικυμθτι ζναρξθ και λιξθ τθσ και χορθγείται από 

τον οικείο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ με βάςθ τθ ςειρά προτεραιότθτασ για κάκε 

ςχολικό ζτοσ. Για τθν ομαλι λειτουργία των ςχολείων και για τθν ζγκαιρθ κάλυψθ 

των κενϊν από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, οι αιτιςεισ για τθ χοριγθςθ 

τθσ άδειασ υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ που ανικει ο εκπαιδευτικόσ, 

δφο μινεσ νωρίτερα από τθν επικυμθτι θμερομθνία ζναρξθσ τθσ άδειασ. Αιτιςεισ 

χοριγθςθσ γονικισ άδειασ εκπαιδευτικϊν γονζων παιδιϊν με αναπθρία, με 

μακροχρόνια ι αιφνίδια αςκζνεια και μόνων γονζων λόγω κανάτου γονζα, ολικισ 

αφαίρεςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ ι μθ αναγνϊριςθσ τζκνων, ικανοποιοφνται με 

απόλυτθ προτεραιότθτα, θ δε υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ δεν εμπίπτει ςτον 

χρονικό περιοριςμό των δφο μθνϊν.  

Αν υπάρχουν περιςςότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονζων εκπαιδευτικϊν είναι αυτοτελζσ 

για το κακζνα από αυτά, εφόςον από τθ λιξθ τθσ άδειασ που δόκθκε για το ζνα παιδί 

μεςολάβθςε ζνασ (1) χρόνοσ πραγματικισ απαςχόλθςθσ ςτον ίδιο εργοδότθ. Αν και οι δφο 

γονείσ απαςχολοφνται ςτον ίδιο εργοδότθ, αποφαςίηουν με κοινι διλωςι τουσ κάκε φορά, 

ποιόσ από τουσ δφο κα κάνει πρϊτοσ χριςθ αυτοφ του δικαιϊματοσ και για ποιό χρονικό 

διάςτθμα. ε περίπτωςθ κανάτου γονζα, ολικισ αφαίρεςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ ι μθ 

αναγνϊριςθσ τζκνου, θ γονικι άδεια ανατροφισ άνευ αποδοχϊν χορθγείται ςτο διπλάςιο 

ςτον άλλο γονζα. ε περίπτωςθ διάςταςθσ ι διαηυγίου το δικαίωμα είναι αυτοτελζσ για 

κάκε γονζα. Σθ γονικι άδεια ανατροφισ δικαιοφται και ο εκπαιδευτικόσ ο οποίοσ υιοκετεί 

ι αναδζχεται τζκνο θλικίασ ζωσ ζξι (6) ετϊν. τθν περίπτωςθ αυτι, θ άδεια χορθγείται μετά 

τθν περαίωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ υιοκεςίασ ι τθσ αναδοχισ. Σμιμα τθσ άδειασ μπορεί να 

χορθγείται με αίτθςθ του υπαλλιλου ςτο διάςτθμα πριν τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω 



διαδικαςιϊν, ενϊ ςε περίπτωςθ που οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ δεν ολοκλθρωκοφν μζχρι τθν 

θλικία των ζξι (6) ετϊν του παιδιοφ, το δικαίωμα τθσ άδειασ παρατείνεται μζχρι τθν θλικία 

των οκτϊ (8) ετϊν. Διευκρινίηουμε ότι, θ τετράμθνθ άδεια ανατροφισ του Ν.4075/2012 δεν 

προςαυξάνει τθ ςυνολικι διάρκεια των τριϊν ςχολικϊν ετϊν χωρίσ αποδοχζσ για ανατροφι 

παιδιοφ θλικίασ ζωσ και ζξι (6) ετϊν, που προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 

του άρκρου 51 του Τ.Κ. όπωσ ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου Ε’ του 

άρκρου 16 του Ν. 1566/1985. 

Δ3. ΣΡΙΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕ (παρ. 1, τελευταίο εδάφιο). Διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν 

τθσ άδειασ τθσ παραπάνω παραγράφου Δ1. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΤ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΘ 

ΣΕΚΝΟΤ (παρ.1 πρϊτο εδάφιο) και μόνο ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν ζχει εξαντλθκεί ςτο 

ςφνολό τθσ (3 ζτθ), χορθγείται εφάπαξ με πλιρεισ αποδοχζσ ςτθν περίπτωςθ 

γζννθςθσ τρίτου (3ου) παιδιοφ και άνω. Για το ίδιο παιδί δικαίωμα χριςθσ τθσ άδειασ αυτισ 

ζχει ο ζνασ από τουσ δφο γονείσ (δθλαδι αν ςε μια οικογζνεια υπάρχουν π.χ. 4 παιδιά 

μπορεί ο πατζρασ εκπαιδευτικόσ να πάρει τθν τρίμθνθ άδεια για το τρίτο παιδί και θ μθτζρα 

εκπαιδευτικόσ για το τζταρτο). Η τρίμθνθ άδεια χορθγείται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που 

υπθρετοφν ςε ςχολεία τθσ δθμόςιασ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

υποχρεωτικά είτε αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ άδειασ λοχείασ, είτε μετά τθ λιξθ τθσ άδειασ 

ανατροφισ, είτε με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ. Η αίτθςθ για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ κα 

πρζπει να υποβάλλεται τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθν ζναρξθ τθσ. Επιςθμαίνουμε ότι θ 

τρίμθνθ άδεια χορθγείται μζχρι το 6ο ζτοσ θλικίασ του παιδιοφ. 

Δ4. ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΗ – ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ – ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ 

ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΔΙΔΤΜΩΝ κλπ. ΣΕΚΝΩΝ (παρ. 2-5). Ο γονζασ εκπαιδευτικόσ μπορεί να κάνει 

χριςθ των διευκολφνςεων τθσ παρ.2 του αρκ. 53 του Τ.Κ για τθν ανατροφι του παιδιοφ 

του, δθλαδι τθν άδεια εννζα (9) μθνϊν με αποδοχζσ, μζχρι το τζκνο να ςυμπλθρϊςει το 

τζταρτο ζτοσ τθσ θλικίασ του. Σθν άδεια αυτι δικαιοφται και ο γονζασ εκπαιδευτικόσ, ο 

οποίοσ ζχει υιοκετιςει τζκνο (αρ. 582/2004 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του 

Κράτουσ). Εναλλακτικά, θ μθτζρα εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιλζξει τθ μείωςθ 

του υποχρεωτικοφ διδακτικοφ τθσ ωραρίου, κατά δφο (2) ϊρεσ τθν εβδομάδα, με 

παράλλθλθ απαλλαγι από τισ πρόςκετεσ υπθρεςίεσ τθσ παρ. 8 του αρκ. 13 του Ν. 

1566/1985 (παρ. 2α άρκ. 53 του Ν. 2721/1999 ΦΕΚ112 τ. Αϋ ), εφόςον το παιδί είναι θλικίασ 

ζωσ (2) ετϊν. Η άδεια ανατροφισ χορθγείται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ςε ςυνεχζσ χρονικό 

διάςτθμα και δφναται να διακοπεί μόνο για τισ εξισ περιπτϊςεισ:α) ςυμμετοχι του/τθσ 

δικαιοφχου εκπαιδευτικοφ ςτο ςεμινάριο τθσ υποχρεωτικισ ειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ. β) 

χοριγθςθ ςτθ δικαιοφχο εκπαιδευτικό τθσ άδειασ μθτρότθτασ (κφθςθσ – λοχείασ). Ο γονζασ 

εκπαιδευτικόσ που λαμβάνει ιδθ τθ διευκόλυνςθ τθσ εννεάμθνθσ άδειασ ανατροφισ 

τζκνου και πριν τθν εξάντλθςθ τθσ αποκτά νζο τζκνο, δικαιοφται να λάβει το υπόλοιπο των 

διευκολφνςεων για το πρϊτο τζκνο αργότερα, ακροιςτικά με τισ διευκολφνςεισ που 

αντιςτοιχοφν ςτο νζο τζκνο, πάντα εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που ορίηει ο νόμοσ, 

ιτοι μζχρι τθν θλικία των τεςςάρων ετϊν. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά τθν θμερομθνία 

διοριςμοφ τουσ ζχουν περιςςότερα του ενόσ τζκνα που δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 4ο ζτοσ 

τθσ θλικίασ τουσ και επιλζγουν τισ διευκολφνςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 53 του 

Τ.Κ., λαμβάνουν ακροιςτικά το υπόλοιπο των διευκολφνςεων αυτϊν (δθλαδι τουσ μινεσ 

που υπολείπονται από τθν εννεάμθνθ άδεια ανατροφισ, μζχρι τα τζκνα τουσ να 

ςυμπλθρϊςουν τα 4 ζτθ), ςφμφωνα και με τθ ςχετικι ερμθνευτικι εγκφκλιο του 



Τπουργείου Εςωτερικϊν αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-05-2008. Για τον 

υπολογιςμό των υπολειπόμενων χρονικϊν διαςτθμάτων ιςχφουν οι μακθματικοί τφποι τθσ 

ανωτζρω εγκυκλίου. Για τθ διευκόλυνςθ των Τπθρεςιϊν, επιςυνάπτεται αρχείο excel με 

πρόγραμμα υπολογιςμοφ των διαςτθμάτων και ςχετικζσ διευκρινίςεισ. Για το γονζα 

εκπαιδευτικό που είναι άγαμοσ ι χιροσ ι διαηευγμζνοσ ι ζχει αναπθρία 67% και άνω θ 

εννεάμθνθ άδεια ανατροφισ τζκνου προςαυξάνεται κατά ζνα (1) μινα. ε περίπτωςθ 

γζννθςθσ δίδυμων, τρίδυμων κ.λ.π. τζκνων, χορθγείται επιπλζον άδεια ανατροφισ χρονικισ 

διάρκειασ (6) ζξι μθνϊν με αποδοχζσ για κάκε τζκνο πζραν του ενόσ μζχρι το παιδί να 

ςυμπλθρϊςει το τζταρτο ζτοσ τθσ θλικίασ του. Θ άδεια αυτι χορθγείται φςτερα από αίτθςθ 

του εκπαιδευτικοφ ςε ςυνεχζσ χρονικό διάςτθμα. Αν και οι δφο γονείσ δικαιοφνται τισ 

παραπάνω διευκολφνςεισ, με κοινι τουσ διλωςθ του Ν. 1599/1986 που κατατίκεται ςτισ 

υπθρεςίεσ τουσ, κακορίηουν ποιοσ από τουσ δφο κα κάνει χριςθ τθσ ςυνεχόμενθσ άδειασ 

ανατροφισ, εκτόσ αν με τθν ανωτζρω κοινι τουσ διλωςθ κακορίςουν χρονικό διάςτθμα 

που κα κάνουν χριςθ, άπαξ για τον κακζνα, πάντοτε διαδοχικϊσ και μζχρι τθν θλικία των 

τεςςάρων (4) ετϊν του τζκνου. Αλλαγι τθσ διλωςθσ αυτισ δεν επιτρζπεται μετά τθν ζναρξθ 

των διευκολφνςεων. 

Αν ο ζνασ γονζασ εργάηεται ςτον ιδιωτικό τομζα τότε θ/ο ςφηυγοσ εκπαιδευτικόσ δικαιοφται 

να κάνει χριςθ τθσ άδειασ ανατροφισ των εννζα (9) μθνϊν κατά το μζροσ που υπολείπεται. 

Π.χ. αν ο ζνασ γονζασ ςτον ιδιωτικό τομζα δικαιοφται άδεια μικρότερθ των εννζα μθνϊν 

(π.χ 6 μινεσ) και τθν εξαντλιςει, θ/ο ςφηυγοσ εκπαιδευτικόσ δικαιοφται να λάβει ωσ άδεια 

το χρονικό διάςτθμα που υπολείπεται των εννζα μθνϊν (δθλαδι 3 μινεσ). Επιςθμαίνουμε 

ότι ο πατζρασ εκπαιδευτικόσ μπορεί να κάνει χριςθ τθσ εννεάμθνθσ άδειασ ανατροφισ 

κακϊσ και τθσ εξάμθνθσ άδειασ ανατροφισ δίδυμων κλπ. τζκνων, ακόμθ κι όταν θ ςφηυγόσ 

του δεν εργάηεται ι δεν αςκεί οποιοδιποτε επάγγελμα, πάντα εντόσ του χρονικοφ 

διαςτιματοσ που ορίηει ο νόμοσ, ιτοι μζχρι το τζκνο να ςυμπλθρϊςει τα τζςςερα (4) ζτθ. 

Ο γονζασ εκπαιδευτικόσ, προκειμζνου να κάνει χριςθ των παραπάνω διευκολφνςεων 

ανατροφισ τζκνου, πρζπει να προςκομίηει ςτθν Τπθρεςία του τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά: α. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. β. Τπεφκυνθ διλωςθ του 

Ν.1599/1986 ςχετικά με το ποιοσ από τουσ δφο γονείσ κα κάνει χριςθ τθσ διευκόλυνςθσ. 

τθν ίδια διλωςθ κακορίηεται το χρονικό διάςτθμα που ο κακζνασ από τουσ δφο γονείσ κα 

κάνει χριςθ διαδοχικά και ςυνεχόμενα. Εάν θ/ο ςφηυγοσ ζχει κάνει χριςθ, κα δθλϊνεται το 

είδοσ τθσ διευκόλυνςθσ, κακϊσ και το ςυνολικό χρονικό διάςτθμα που θ/ο ςφηυγοσ ζκανε 

χριςθ. Αν θ ςφηυγοσ του γονζα εκπαιδευτικοφ ζχει κάνει ι πρόκειται να κάνει χριςθ τθσ 

ειδικισ άδειασ προςταςίασ τθσ μθτρότθτασ των ζξι (6) μθνϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

αρ. 142, εδάφιο 2 του Ν. 3655/2008, χωρίσ να κάνει χριςθ άλλων διευκολφνςεων 

ανατροφισ (μειωμζνου ωραρίου ι ςυνεχόμενθσ άδειασ ανατροφισ), τότε ο γονζασ 

εκπαιδευτικόσ δικαιοφται να κάνει χριςθ τθσ εννεάμθνθσ άδειασ ανατροφισ τζκνου τθσ 

παρ.2 του αρ. 53 του Ν.3528/2007. Όταν ο ζνασ γονζασ λάβει τθν άδεια άνευ αποδοχϊν για 

ανατροφι τζκνου (παρ. 2 αρκ.51 του Τ.Κ) ι τθν τρίμθνθ άδεια (παρ. 1 αρκ.53 του Τ.Κ) ο 

άλλοσ δεν ζχει δικαίωμα να κάνει χριςθ των διευκολφνςεων ανατροφισ για το ίδιο χρονικό 

διάςτθμα (μειωμζνο ωράριο, εννεάμθνθ άδεια ανατροφισ, εξάμθνθ άδεια ανατροφισ 

δίδυμων τζκνων).  ε περίπτωςθ διάςταςθσ, διαηυγίου, χθρείασ ι γζννθςθσ τζκνου χωρίσ 

γάμο των γονζων του, τθν άδεια ανατροφισ, ι τθ διευκόλυνςθ του μειωμζνου ωραρίου 

(ςτθν περίπτωςθ των μθτζρων) δικαιοφται ο γονζασ που αςκεί τθν επιμζλεια. ε περίπτωςθ 



τοκετοφ με παρζνκετθ μθτζρα, θ νόμιμθ μθτζρα δικαιοφται τθ μείωςθ του διδακτικοφ τθσ 

ωραρίου κατά δφο (2) ϊρεσ εβδομαδιαίωσ μζχρι το παιδί να γίνει 2 ετϊν, με παράλλθλθ 

απαλλαγι από τισ πρόςκετεσ υπθρεςίεσ τθσ παρ. 8 του αρκ. 13 του Ν. 1566/1985 (παρ. 2α 

άρκ. 53 του Ν. 2721/1999 ΦΕΚ112 τ. Αϋ), εφόςον το παιδί είναι θλικίασ ζωσ (2) ετϊν, ι 

εναλλακτικά, τθν εννεάμθνθ άδεια με αποδοχζσ για ανατροφι παιδιοφ (Γνωμοδότθςθ αρ. 

361/2009 του Γ’ Σμιματοσ του Ν..Κ., θ οποία ζχει γίνει αποδεκτι από τον Τπουργό 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ). 

Δ5. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΗ ΣΩΝ ΣΕΚΝΩΝ (παρ. 6, και 

Τ.Α. αρικμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ. 20561, ΦΕΚ 1613/Β/2007). Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να 

παίρνουν άδειεσ για να παρακολουκιςουν τθ ςχολικι επίδοςθ των παιδιϊν τουσ ωσ εξισ:  

o ζωσ τζςςερισ (4) θμζρεσ το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που ζχουν ζνα (1) παιδί που 

παρακολουκεί μακιματα Α/κμιασ ι Β/κμιασ εκπαίδευςθσ,  

o ζωσ πζντε (5) θμζρεσ το χρόνο αυτοί που ζχουν δφο (2) ι περιςςότερα παιδιά που 

παρακολουκοφν μακιματα ςτθν ίδια βακμίδα εκπαίδευςθσ και  

o ζωσ ζξι (6) θμζρεσ το χρόνο ςε περίπτωςθ που ζχουν δφο (2) ι περιςςότερα παιδιά 

που παρακολουκοφν μακιματα ςε διαφορετικι βακμίδα εκπαίδευςθσ.  

o άδεια αυτι είναι με αποδοχζσ και χορθγείται ςτον ζνα γονζα. Αν και οι δφο γονείσ 

είναι δικαιοφχοι, αποφαςίηουν με κοινι ςυμφωνία, κάκε φορά, ποιοσ από τουσ δφο 

κα κάνει χριςθ τθσ άδειασ και για πόςο χρονικό διάςτθμα, που πάντωσ θ ςυνολικι 

διάρκειά τθσ δεν μπορεί να υπερβεί το οριηόμενο ανϊτατο όριο κατά περίπτωςθ 

και για τουσ δφο γονείσ. Θ άδεια χορθγείται ςτο γονζα εκπαιδευτικό, ανεξάρτθτα αν 

ο άλλοσ γονζασ δεν εργάηεται.  

o άδεια χορθγείται καταρχάσ για οριςμζνεσ ϊρεσ και ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ για 

ολόκλθρθ τθν θμζρα, ςε καμιά όμωσ περίπτωςθ πάνω από μία θμζρα ςυνεχϊσ. 

Ολόκλθρθ θμζρα απουςίασ χρεϊνεται ςτον εκπαιδευτικό ςε περίπτωςθ που 

απουςιάςει από τθν εργαςία του για το ςφνολο των διδακτικϊν του ωρϊν τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ θμζρασ.  

o ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ άδειασ δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Συχόν υπόλοιπο που 

δεν ζχει λθφκεί δεν μεταφζρεται ςτο επόμενο ζτοσ, οφτε καταβάλλεται 

αποηθμίωςθ ςτον εκπαιδευτικό. Επιςθμαίνουμε ότι θ άδεια δεν χορθγείται ςε 

περιόδουσ που τα ιδρφματα πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζχουν 

διακοπζσ εργαςίασ.  

Για τθ χοριγθςι τθσ ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να υποβάλει ςτθν Τπθρεςία του ςχετικι 

αίτθςθ, δθλϊνοντασ ςυγχρόνωσ υπεφκυνα, ςτθν περίπτωςθ που και οι δφο γονείσ είναι 

δικαιοφχοι, πόςεσ θμζρεσ (ι ϊρεσ) τθσ δικαιοφμενθσ από κοινοφ άδειασ ζχει κάνει ιδθ 

χριςθ ο άλλοσ γονζασ ςτθν Τπθρεςία που εργάηεται. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι τα 

νθπιαγωγεία εντάςςονται ςτθν πρωτοβάκμια υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και μπορεί να 

λειτουργοφν μαηί με παιδικοφσ ςτακμοφσ (παιδικά κζντρα), θ ανωτζρω άδεια χορθγείται 

και ςτουσ γονείσ που το παιδί τουσ πθγαίνει ςε παιδικό κζντρο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

αυτό εφαρμόηει πλιρεσ πρόγραμμα νθπιαγωγείου. ε κάκε περίπτωςθ το παιδί πρζπει να 



διακζτει τθν προβλεπόμενθ θλικία, για να παρακολουκεί το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα.  

Ε. ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΑΡΡΩΣΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (άρκρα 54, 55 & 56 του Υ.Κ. όπωσ αντικαταςτάκθκαν 

από τον Ν. 4210/2013 / ΦΕΚ 254 Α’). τον εκπαιδευτικό που είναι αςκενισ ι χρειάηεται να 

αναρρϊςει, χορθγείται αναρρωτικι άδεια με αποδοχζσ τόςων μθνϊν όςα είναι τα ζτθ τθσ 

υπθρεςίασ του, υπολογιηόμενθσ και τθσ αναγνωριςμζνθσ προχπθρεςίασ του, από τθν οποία 

αφαιρείται το ςφνολο των αναρρωτικϊν αδειϊν που τυχόν ζχει λάβει μζςα ςτθν 

προθγοφμενθ πενταετία. Για τον υπολογιςμό τθσ προχπθρεςίασ αφετθρία αποτελεί θ 

θμερομθνία ζναρξθσ τθσ αναρρωτικισ άδειασ. Αναρρωτικι άδεια χορθγοφμενθ χωρίσ 

διακοπι δεν μπορεί να υπερβεί τουσ δϊδεκα (12) μινεσ. Χρόνοσ υπθρεςίασ τουλάχιςτον ζξι 

(6) μθνϊν κεωρείται ωσ πλιρεσ ζτοσ. τθν αναρρωτικι άδεια ςυνυπολογίηονται και οι 

θμζρεσ απουςίασ λόγω αςκενείασ που προθγικθκαν τθσ άδειασ. τον εκπαιδευτικό που 

πάςχει από δυςίατο νόςθμα, χορθγείται αναρρωτικι άδεια, τθσ οποίασ θ διάρκεια είναι 

διπλάςια από τθ διάρκεια των αδειϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.  

o αναρρωτικι άδεια χορθγείται ανά μινα ι ςε περίπτωςθ δυςίατων νοςθμάτων ανά 

εξάμθνο, κατ’ ανϊτατο όριο, φςτερα από γνωμάτευςθ τθσ οικείασ υγειονομικισ 

επιτροπισ (πρωτοβάκμια υγειονομικι επιτροπι αν δεν είναι δυςίατο και ειδικι 

υγειονομικι επιτροπι αν είναι δυςίατο ΦΕΚ 1386/2001 τ. Βϋ, αρ.167 Ν.3528/2007).  

Βραχυχρόνιεσ αναρρωτικζσ άδειεσ χορθγοφνται με γνωμάτευςθ κεράποντοσ ιατροφ ζωσ 

οκτϊ (8) θμζρεσ κατά θμερολογιακό ζτοσ. Δφο (2) εξ αυτϊν, αλλά όχι ςυνεχόμενεσ, 

μποροφν να χορθγοφνται μόνο με υπεφκυνθ διλωςθ του εκπαιδευτικοφ. Αναρρωτικι άδεια 

πζραν των οκτϊ (8) θμερϊν κατ’ ζτοσ χορθγείται φςτερα από γνωμάτευςθ τθσ οικείασ 

υγειονομικισ επιτροπισ, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ που θ άδεια χορθγείται βάςει 

γνωμάτευςθσ του διευκυντι κλινικισ δθμόςιου νοςοκομείου και εφόςον πρόκειται για 

νοςθλεία επτά (7) θμερϊν τουλάχιςτον ι κατόπιν χειρουργικισ επζμβαςθσ ςε δθμόςιο 

νοςοκομείο ι ιδιωτικι κλινικι.  

o Θ υπθρεςία υποχρεοφται να ελζγχει κατ’ οίκον τουσ αςκενείσ εκπαιδευτικοφσ οι 

οποίοι κάνουν χριςθ βραχυχρόνιων αναρρωτικϊν αδειϊν κατ’ επανάλθψθ, 

αποςτζλλοντασ ελεγκτι ιατρό για επίςκεψθ και εξζταςθ ςτο ςπίτι του αςκενοφσ 

εκπαιδευτικοφ. Θ μθ διενζργεια κατ’ οίκον ελζγχου από τθν Τπθρεςία ςυνιςτά 

πεικαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊςταμζνου.  

Σ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΑΡΡΩΣΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (άρκρο 56 του Υ.Κ.) 

1. Ο υπάλλθλοσ που κωλφεται να προςζλκει ςτθν εργαςία του λόγω αςκζνειασ ενθμερϊνει 

τθν Τπθρεςία για τθν αδυναμία αυτι τθν ίδια θμζρα.Θ Τπθρεςία χορθγεί τθν αναρρωτικι 

άδεια φςτερα από αίτθςθ του υπαλλιλου. Θ αίτθςθ για αναρρωτικι άδεια υποβάλλεται 

εντόσ επτά (7) θμερϊν από τθν απουςία του υπαλλιλου λόγω αςκζνειασ. ε περίπτωςθ 

αδικαιολόγθτθσ κακυςτζρθςθσ που δεν οφείλεται ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ, γίνεται 

ανάλογθ περικοπι τθσ αναρρωτικισ άδειασ με ευκφνθ του οργάνου που είναι αρμόδιο για 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ χοριγθςισ τθσ. Θ Τπθρεςία ςε όλωσ ειδικζσ περιπτϊςεισ μπορεί 

να κινεί τθ διαδικαςία χοριγθςθσ αναρρωτικισ άδειασ αυτεπαγγζλτωσ. Οι όλωσ ειδικζσ 

περιπτϊςεισ εκτιμϊνται από τθν οικεία Τπθρεςία βάςει των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που 



ςυντρζχουν (π.χ. φπαρξθ μεταδοτικισ αςκζνειασ ι άρνθςθσ του αςκενοφντοσ υπαλλιλου να 

ηθτιςει να λάβει αναρρωτικι άδεια). 

2. Άδεια διάρκειασ πζραν του ενόσ (1) μθνόσ για ψυχικι νόςο δεν χορθγείται, αν δεν ζχει 

προθγθκεί νοςθλεία ςε δθμόςιο νοςοκομείο. Παράταςι τθσ ι χοριγθςθ νζασ άδειασ, 

εφόςον υπερβαίνει, ςυνολικϊσ ι τμθματικϊσ, τον ζνα (1) μινα μζςα ςτο ίδιο θμερολογιακό 

ζτοσ χορθγείται φςτερα από αναλυτικι ζκκεςθ κεράποντοσ ιατροφ και ζκκεςθ εξζταςθσ 

λειτουργικότθτασ του αςκενοφσ, το περιεχόμενο των οποίων κακορίηεται με κοινι 

απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και Τγείασ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηονται τα όργανα που δικαιοφνται 

να προβαίνουν ςε εξζταςθ λειτουργικότθτασ του αςκενοφσ κακϊσ και κάκε αναγκαία 

λεπτομζρεια. 

Ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, θ παράταςθ ι θ χοριγθςθ τθσ άδειασ για ψυχικι 

νόςο γίνεται με ειδικι αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ οικείασ ειδικισ υγειονομικισ επιτροπισ 

του άρκρου 167 του Υ.Κ., όπωσ προβλζπεται από τθ μεταβατικι διάταξθ τθσ παρ. 12 του 

άρκρου 169 του ίδιου Κϊδικα. 

Ζ. ΑΔΕΙΕ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ (άρκρο 59 του 

Υ.Κ.). Χορθγοφνται άδειεσ μικρισ χρονικισ διάρκειασ, μετά από αίτθςι τουσ, ςε 

εκπαιδευτικοφσ που μετζχουν ςε διαγωνιςμοφσ για να πάρουν υποτροφία ι να ειςαχκοφν 

ςτθν Εκνικι χολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και ςτθν Εκνικι χολι Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ του 

Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ. . .Α.) ι για να επιλεγοφν για 

φοίτθςθ ςε κφκλουσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, ςε αντικείμενα που ενδιαφζρουν τθν 

υπθρεςία. Όμοιεσ άδειεσ μπορεί να χορθγοφνται για ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, 

ςυνδιαςκζψεισ, ςεμινάρια και κάκε είδουσ ςυναντιςεισ επιςτθμονικοφ χαρακτιρα, ςτο 

εςωτερικό ι το εξωτερικό, εφόςον θ ςυμμετοχι κρίνεται ςυμφζρουςα για τθν υπθρεςία. Οι 

άδειεσ για επιςτθμονικοφσ ι επιμορφωτικοφσ λόγουσ χορθγοφνται από τον Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ. 

Η. ΑΔΕΙΕ ΕΞΕΣΑΕΩΝ (άρκρο 60 του Υ.Κ. όπωσ αντικαταςτάκθκε από το 

Ν.4210/2013). 1. τουσ εκπαιδευτικοφσ που είναι μακθτζσ, ςπουδαςτζσ ι φοιτθτζσ, 

προπτυχιακοί μεταπτυχιακοί, χορθγείται άδεια εξετάςεων με αποδοχζσ. Θ άδεια αυτι 

χορθγείται μετά από αίτθςθ του εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ πρζπει να προςκομίςει βεβαίωςθ 

τθσ ςχολισ ότι ζλαβε μζροσ ςε εξετάςεισ. 2. Οι άδειεσ εξετάςεων ιςχφουν και για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ που εκπονοφν διδακτορικι διατριβι, προκειμζνου να ςυναντθκοφν με τον 

επιβλζποντα κακθγθτι, να παρουςιάςουν τθ διατριβι τουσ ι να τθν υποςτθρίξουν. 

Δεδομζνου όμωσ ότι ςτθν προκείμενθ περίπτωςθ οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν ςυμμετζχουν 

ςε εξετάςεισ, θ άδεια κα χορθγείται κάκε φορά μετά από ςυνεκτίμθςθ των αναγκϊν τόςο 

τθσ Τπθρεςίασ όςο και τθσ εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ των ενδιαφερομζνων 

(αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53.9673/16848/21-4-2003 ζγγραφο του ΤΠΕΔΑ). 3. Άδεια εξετάςεων 

χορθγείται και για τθν ορκωμοςία των εκπαιδευτικϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν 

τουσ. ε περίπτωςθ που οι προβλεπόμενεσ θμζρεσ τθσ παρ. 2 ζχουν εξαντλθκεί, τότε 

χορθγείται για το ςκοπό αυτό κανονικι άδεια. 

Θ. ΑΔΕΙΕ ΑΙΡΕΣΩΝ ΟΣΑ Αϋ& ΒϋΒΑΘΜΟΤ (άρκρα 93, 182 και 183του Ν.3852/2010, άρκρο 

58 του Ν.3966 2011, άρκρο 7 του Ν.4071/2012). ε εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και 



δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθ που ανικουν ςτουσ αιρετοφσ ΟΣΑ Αϋ και Βϋ βακμοφ 

εφαρμόηονται τα εξισ: 

 

Θ1. ΟΣΑ ΑϋΒΑΘΜΟΤ. τουσ δθμάρχουσ, αντιδθμάρχουσ όλων των διμων, ςτουσ προζδρουσ 

δθμοτικϊν ςυμβουλίων των διμων με πλθκυςμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) 

κατοίκων, κακϊσ και ςτουσ προζδρουσ ςυνδζςμων, των οποίων ο πλθκυςμόσ των μελϊν 

του ςυνολικά είναι άνω των διακοςίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, χορθγείται άδεια 

άνευ αποδοχϊν για όλο το διάςτθμα τθσ κθτείασ τουσ. Οι ανωτζρω ρυκμίςεισ 

εφαρμόηονται και ςτον ςυμπαραςτάτθ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ. Σθν ειδικι άδεια 

άνευ αποδοχϊν για τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ, λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτζρω 

πρόςωπα, εκτόσ των προζδρων δθμοτικϊν ςυμβουλίων των διμων με πλθκυςμό άνω των 

εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων και των προζδρων ςυνδζςμων, των οποίων ο 

πλθκυςμόσ των μελϊν του ςυνολικά είναι άνω των διακοςίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, 

ανεξαρτιτωσ υποβολισ ςχετικισ αίτθςθσ. Σο χρονικό διάςτθμα χριςθσ τθσ κεωρείται 

πραγματικόσ χρόνοσ υπθρεςίασ για όλα τα υπαλλθλικά, εργαςιακά και αςφαλιςτικά 

δικαιϊματα που απορρζουν. τουσ προζδρουσ των δθμοτικϊν ςυμβουλίων των διμων με 

πλθκυςμό κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, ςτουσ προζδρουσ των δθμοτικϊν 

νομικϊν προςϊπων και ςτουσ προζδρουσ των ςυνδζςμων διμων χορθγείται από τθν 

Τπθρεςία τουσ ειδικι άδεια εξιντα (60) θμερϊν κατά θμερολογιακό ζτοσ. τα μζλθ του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων χορθγείται από τθν Τπθρεςία τουσ 

ειδικι άδεια εξιντα (60) θμερϊν κατ’ ζτοσ επιπλζον τθσ κανονικισ και με τθν πρόςκετθ 

προχπόκεςθ ότι δεν είναι διμαρχοι ι αντιδιμαρχοι ι πρόεδροι δθμοτικϊν ςυμβουλίων. 

Με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ χορθγείται ειδικι άδεια μζχρι τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ, 

κατά θμερολογιακό ζτοσ, επιπλζον τθσ κανονικισ τουσ άδειασ, ςτουσ προζδρουσ των 

Περιφερειακϊν Ενϊςεων Διμων. Ειδικι άδεια εξιντα (60) θμερϊν λαμβάνουν, επίςθσ, και 

οι πρόεδροι των δθμοτικϊν κοινοτιτων και τριάντα (30) θμερϊν οι πρόεδροι ι οι 

εκπρόςωποι των τοπικϊν κοινοτιτων. Θ ειδικι άδεια των εξιντα (60) και τριάντα (30) 

θμερϊν μπορεί να χορθγείται και τμθματικά ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ μετά από 

ςχετικι αίτθςθ του αιρετοφ. Θ άδεια αυτι χορθγείται υποχρεωτικά από τθν Τπθρεςία του 

αιρετοφ και το χρονικό διάςτθμα χριςθσ τθσ κεωρείται πραγματικόσ χρόνοσ υπθρεςίασ για 

όλα τα υπαλλθλικά, εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα που απορρζουν. Οι δθμοτικοί 

ςφμβουλοι ζχουν δικαίωμα να απουςιάςουν από τθν εργαςία τουσ τθν θμζρα τθσ 

ςυνεδρίαςθσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ι των επιτροπϊν του διμου ςτισ οποίεσ είναι 

μζλθ, εφόςον διεξάγονται ςε εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ. Ο πρόεδροσ του δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου ι τθσ αντίςτοιχθσ επιτροπισ χορθγεί ςτουσ δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ, 

βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςτθ ςυνεδρίαςθ, για τθν Τπθρεςία τουσ. Σα ίδια ιςχφουν και για τα 

μζλθ τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ και του εποπτικοφ ςυμβουλίου τθσ ΚΕΔΕ, του διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου, των εκτελεςτικϊν επιτροπϊν και των εποπτικϊν ςυμβουλίων των ΠΕΔ, κακϊσ 

επίςθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ υνδζςμων με πλθκυςμό άνω των 200.000 κατοίκων. 

Θ2. ΟΣΑ ΒϋΒΑΘΜΟΤ. τουσ περιφερειάρχεσ, αντιπεριφερειάρχεσ και προζδρουσ του 

περιφερειακοφ ςυμβουλίου χορθγείται από τθν Τπθρεςία τουσ υποχρεωτικά, ανεξαρτιτωσ 



υποβολισ ςχετικισ αίτθςθσ, ειδικι άδεια άνευ αποδοχϊν για όλο το διάςτθμα που αςκοφν 

τα κακικοντά τουσ. Οι ανωτζρω ρυκμίςεισ εφαρμόηονται και ςτον περιφερειακό 

ςυμπαραςτάτθ του πολίτθ και τθσ επιχείρθςθσ. τα μζλθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ και 

των λοιπϊν διοικθτικϊν επιτροπϊν τθσ περιφζρειασ, χορθγείται από τθν Τπθρεςία τουσ 

ειδικι άδεια ζωσ εξιντα (60) θμζρεσ το χρόνο για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. τουσ 

επικεφαλισ των περιφερειακϊν παρατάξεων χορθγείται από τθν Τπθρεςία τουσ ειδικι 

άδεια τριάντα (30) εργάςιμων θμερϊν επιπλζον τθσ κανονικισ άδειασ. τα μζλθ του 

διοικθτικοφ ι του εποπτικοφ ςυμβουλίου τθσ Ζνωςθσ Περιφερειϊν, που δεν είναι 

περιφερειάρχεσ, αντιπεριφερειάρχεσ και πρόεδροι περιφερειακοφ ςυμβουλίου χορθγείται 

άδεια εξιντα (60) θμερϊν το χρόνο. Θ ειδικι άδεια των τριάντα (30) ι εξιντα (60) θμερϊν 

μπορεί να χορθγείται και τμθματικά ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ με αίτθςθ του αιρετοφ. 

Οι περιφερειακοί ςφμβουλοι ζχουν δικαίωμα να απουςιάςουν από τθν εργαςία τουσ για 

δφο (2) θμζρεσ περιλαμβανομζνθσ τθσ θμζρασ τθσ ςυνεδρίαςθσ του περιφερειακοφ 

ςυμβουλίου. Οι περιφερειακοί ςφμβουλοι που κατοικοφν και εργάηονται ςε νθςί ζχουν 

δικαίωμα να απουςιάςουν από τθν εργαςία τουσ μία (1) θμζρα επιπλζον των ανωτζρω. 

Ι. ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΕ ΑΔΕΙΕ ( άρκρα 17 & 18 του Ν.1264/1982, άρκρο 6 του Ν.2224/1994 

και άρκρο 11 του Ν.2336/1995). τουσ εκπαιδευτικοφσ χορθγοφνται υποχρεωτικά 

ςυνδικαλιςτικζσ άδειεσ με αποδοχζσ ωσ εξισ: Ι1. ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΕ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΕ 

ΟΡΓΑΝΩΕΙ. τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματζα άδεια ζωσ τρείσ (3) θμζρεσ 

το μινα αν τα μζλθ τουσ είναι λιγότερα από 500 και ζωσ πζντε (5) θμζρεσ το μινα αν τα 

μζλθ τουσ είναι περιςςότερα από 500. Ι2. ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΕ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΕ 

ΟΡΓΑΝΩΕΙ. τον πρόεδρο ζωσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ το μινα αν τα μζλθ τουσ είναι 

λιγότερα από 1.500 και για όςο χρόνο διαρκεί θ κθτεία του αν τα μζλθ τουσ είναι 

περιςςότερα από 1.500. τον Γενικό Γραμματζα ζωσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ το μινα αν τα 

μζλθ τουσ είναι λιγότερα από 10.000 και για όςο χρόνο διαρκεί θ κθτεία του αν τα μζλθ 

τουσ είναι περιςςότερα από 10.000. τον αντιπρόεδρο και ταμία ζωσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ 

το μινα ανεξαρτιτωσ αρικμοφ μελϊν.τα μζλθ ζωσ εννζα (9) θμζρεσ το μινα ανεξαρτιτωσ 

αρικμοφ μελϊν. τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματζα ταμία και μζλθ του .. τθσ 

αμζςωσ επόμενθσ τθσ πιο αντιπροςωπευτικισ οργάνωςθσ χορθγοφνται άδειεσ ςτο 1/3 των 

ανωτζρω προβλεπομζνων. τουσ αντιπροςϊπουσ ςτισ δευτεροβάκμιεσ οργανϊςεισ 

χορθγείται άδεια απουςίασ για όλθ τθ διάρκεια ςυνεδρίων που ςυμμετζχουν. Ι3. 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΕ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΕ ΟΡΓΑΝΩΕΙ. α) τα μζλθ του Γενικοφ υμβουλίου τθσ 

ΑΔΕΔΤ για όςο χρόνο διαρκεί θ κθτεία τουσ. β) τουσ αντιπροςϊπουσ ςτισ τριτοβάκμιεσ 

οργανϊςεισ άδεια απουςίασ για όλθ τθ διάρκεια ςυνεδρίων που ςυμμετζχουν. 

ΙΑ. ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (άρκρο 38 παράγραφοσ 6 του Ν.4115/2013). Με ςκοπό τθν καλφτερθ 

προετοιμαςία των εκπαιδευτικϊν - εν ενεργεία ακλθτϊν και ακλθτριϊν των εκνικϊν 

ομάδων, των αναγνωριςμζνων ςφμφωνα με το νόμο Ν.4115/2013 ακλθτικϊν Ομοςπονδιϊν 

που καλλιεργοφν άκλθμα ι αγϊνιςμα ακλιματοσ που περιλαμβάνεται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

πρόγραμμα Ολυμπιακϊν Αγϊνων, είναι δυνατόν να χορθγθκεί άδεια με αποδοχζσ, 

προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςε αγϊνεσ πολφ υψθλοφ επιπζδου, όπωσ είναι οι 

Ολυμπιακοί Αγϊνεσ και τα Παγκόςμια ι Πανευρωπαϊκά πρωτακλιματα. Θ άδεια χορθγείται 

από τθν Τπθρεςία που υπθρετεί ο εκπαιδευτικόσ, φςτερα από αίτθςθ του, θ οποία κα 

ςυνοδεφεται υποχρεωτικά: α) από βεβαίωςθ τθσ Ελλθνικισ Ολυμπιακισ Επιτροπισ (Ε.Ο.Ε.), 

προκειμζνου για τουσ κερινοφσ ι χειμερινοφσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ κατά περίπτωςθ, θ 



οποία κα πιςτοποιεί ότι ο αιτϊν ι θ αιτοφςα ζχει προκρικεί και είναι μζλοσ τθσ Ολυμπιακισ 

ομάδασ που κα ςυμμετάςχει ςτθν αντίςτοιχθ διοργάνωςθ και β) από βεβαίωςθ τθσ οικείασ 

ακλθτικισ Ομοςπονδίασ, θ οποία κα επικυρϊνεται από τθ Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ 

(Γ.Γ.Α.) για τθν περίπτωςθ των Παγκόςμιων ι Πανευρωπαϊκϊν Αγϊνων, κατά περίπτωςθ, 

ςτθν οποία κα πιςτοποιείται ότι ο αιτϊν ι θ αιτοφςα ζχει προκρικεί και είναι μζλοσ τθσ 

εκνικισ ομάδασ που κα ςυμμετάςχει ςτθν αντίςτοιχθ διοργάνωςθ. Σα ανωτζρω 

εφαρμόηονται ανάλογα και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ακλθτζσ και ακλιτριεσ με αναπθρία 

(ΑΜΕΑ). τουσ ακλθτζσ αυτοφσ, τθν προαναφερόμενθ βεβαίωςθ χορθγεί θ Ελλθνικι 

Παραολυμπιακι Επιτροπι ι θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Ακλθτιςμοφ Κωφϊν προκειμζνου για 

τουσ κωφοφσ ακλθτζσ, θ οποία κα επικυρϊνεται από τθ Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ 

(Γ.Γ.Α.) 

ΙΒ. ΑΔΕΙΕ ΧΩΡΙ ΑΠΟΔΟΧΕ ( άρκρο 16, περ. Εϋ του Ν. 1566/85 ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 

51 και 53 του Υ.Κ. ) 

1. Προβλζπεται άδεια χωρίσ αποδοχζσ μζχρι τρία (3) ζτθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 

Α/κμιασ και Β/κμιασ εκπαίδευςθσ, θ οποία χορθγείται μζχρι τθ λιξθ του ςχολικοφ 

ζτουσ (31 Αυγοφςτου), όταν ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι, οι οποίοι ενδεικτικά 

αναφζρονται, όπωσ θ κεραπεία δυςιάτων αςκενειϊν του ιδίου του εκπαιδευτικοφ, 

ι των μελϊν τθσ οικογενείασ του, ολοκλιρωςθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι θ 

ανάγκθ προςωρινισ εγκατάςταςθσ ςτο εξωτερικό. Οι αιτιςεισ και τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά υποβάλλονται μζςα ςτο μινα Ιοφνιο το αργότερο, ϊςτε θ 

ηθτοφμενθ άδεια να αρχίηει με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ. Μόνο ςε ςοβαρζσ 

και αιφνίδιεσ περιπτϊςεισ, που δεν μποροφν να προβλεφκοφν, υποβάλλονται 

αιτιςεισ και κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. Θ άδεια αυτι χορθγείται από τον 

Περιφερειακό Διευκυντι φςτερα από γνωμοδότθςθ του Ανϊτερου Περιφερειακοφ 

Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

(Α.Π.Τ..Π.Ε ι Α.Π.Τ.. .Ε.), για ςχολικό και όχι για διδακτικό ζτοσ και δεν μπορεί να 

παρατείνεται για περιςςότερα από τρία ςυνεχόμενα ςχολικά ζτθ.  

2. Προβλζπεται θ χοριγθςθ ςτον εκπαιδευτικό, άδειασ χωρίσ αποδοχζσ, μετά από 

αίτθςθ του, εφόςον οι ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ το επιτρζπουν. Θ άδεια αυτι δεν 

μπορεί να υπερβεί τον ζνα (1) μινα εντόσ του ίδιου θμερολογιακοφ ζτουσ και 

χορθγείται από τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ χωρίσ γνϊμθ υπθρεςιακοφ 

ςυμβουλίου.  (Οι περιπτϊςεισ 1 και 2 που αναφζρονται παραπάνω, θ άδεια άνευ 

αποδοχϊν για ανατροφι τζκνου που αναφζρκθκε ςτο Δ1., κακϊσ και θ τετράμθνθ 

άδεια ανατροφισ χωρίσ αποδοχζσ που αναφζρκθκε ςτο Δ2., δεν μποροφν να 

υπερβαίνουν ακροιςτικά τα τρία (3) ςχολικά ζτθ. )  

3. Εκπαιδευτικόσ, του οποίου ςφηυγοσ υπθρετεί ςτο εξωτερικό ςε ελλθνικι Τπθρεςία 

του Δθμοςίου, νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου ι άλλου φορζα του δθμόςιου 

τομζα ι ςε Τπθρεςία ι φορζα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςε διεκνι οργανιςμό, ςτον 

οποίο μετζχει και θ Ελλάδα, δικαιοφται να πάρει άδεια χωρίσ αποδοχζσ μζχρι ζξι (6) 

ζτθ ςυνεχϊσ ι και τμθματικά, εφόςον ζχει ςυμπλθρϊςει διετι πραγματικι 

υπθρεςία.  



4. τον εκπαιδευτικό που αποδζχεται κζςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι ςε διεκνι 

οργανιςμό, ςτον οποίο μετζχει θ Ελλάδα, χορθγείται μετά από γνϊμθ του 

Ανϊτερου Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ ι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Α.Π.Τ..Π.Ε ι Α.Π.Τ.. .Ε.) άδεια χωρίσ αποδοχζσ 

μζχρι πζντε (5) ζτθ, θ οποία μπορεί να παρατακεί με τθν ίδια διαδικαςία για μία 

ακόμα πενταετία. Αν ο εκπαιδευτικόσ δεν εμφανιςτεί να αναλάβει κακικοντα μζςα 

ςε δφο (2) μινεσ από τθ λιξθ τθσ άδειασ, κεωρείται ότι παραιτικθκε αυτοδικαίωσ 

από τθν Τπθρεςία.  

ΙΙ. ΑΔΕΙΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ. Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί που 

προςλαμβάνονται, για να καλφψουν πρόςκαιρεσ ανάγκεσ, υπάγονται ςτο κεφάλαιο Δϋ του 

Ν. 993/79 «Περί του επί ςυμβάςει εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου προςωπικοφ του Δθμοςίου 

κ.λπ.» (ΦΕΚ 281/79 τ. Αϋ, όπωσ κωδικοποιικθκε με το Προεδρικό Διάταγμα 410/1988). 

υμπλθρωματικά εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ για τθ ςφμβαςθ 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, εφόςον δεν ορίηεται διαφορετικά ςτο ΠΔ 410/1988 (άρκρο 89 του 

ΠΔ 410/1988). Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί δικαιοφνται τισ παρακάτω άδειεσ για κάκε 

περίπτωςθ: α. Κανονικι άδεια επτά (7) εργάςιμων θμερϊν κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ για λόγουσ εξαιρετικισ ανάγκθσ (δεν απαιτείται προχπθρεςία) ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 20 του Π. . 410/88. β. Άδεια γάμου-κανάτου. Άδεια 

απουςίασ με αποδοχζσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν ςε περίπτωςθ γάμου. Θ άδεια αυτι 

χορθγείται ςε διάςτθμα αμζςωσ πριν ι μετά τθν τζλεςθ του γάμου και όχι ςε άλλθ χρονικι 

περίοδο εντόσ του θμερολογιακοφ ζτουσ. ε περίπτωςθ κανάτου ςυηφγου, τζκνου, γονζα ι 

αδελφοφ άδεια απουςίασ με αποδοχζσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν αμζςωσ μετά το 

γεγονόσ. (Εκνικζσ Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ ετϊν 2000-2001 άρκρο 10 & ετϊν 2002-

2003 άρκρο 9). Σφμφωνα με τθν παράγραφο 11α του άρκρου 1 τθσ από 29-12-1980 Πράξθσ 

Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 

126/Α’), επίςθμεσ αργίεσ είναι: θ 25θ Μαρτίου, θ 28θ Οκτωβρίου, θ πρϊτθ του ζτουσ, τα 

Θεοφάνεια, θ εορτι των Σριϊν Ιεραρχϊν για τουσ εκπαιδευτικοφσ, θ Κακαρά Δευτζρα, θ 

Μεγάλθ Παραςκευι, το Μζγα άββατο, θ Δευτζρα του Πάςχα, θ 1θ Μαΐου, θ εορτι του 

Αγίου Πνεφματοσ (Δευτζρα τθσ Πεντθκοςτισ) θ Κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου, θ 17θ Νοεμβρίου 

για τα Α.Ε.Ι. και τισ Ανϊτερεσ χολζσ, θ πρϊτθ και δεφτερθ θμζρα των Χριςτουγζννων 

και όλεσ οι Κυριακζσ.). γ.   Άδεια για γζννθςθ τζκνου. Δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ ςε 

περίπτωςθ γζννθςθσ τζκνου άδεια χορθγείται ςτον πατζρα αναπλθρωτι εκπαιδευτικό 

(Εκνικι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ 2000-2001, άρκρο 10) ςυνεχόμενα με το γεγονόσ και 

όχι ςε άλλθ χρονικι περίοδο. δ. τουσ εκελοντζσ αιμοδότεσ χορθγείται άδεια δφο (2) 

εργάςιμων θμερϊν ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ τουσ ςε αιμοδοςία. Οι δφο αυτζσ θμζρεσ 

άδειασ χορθγοφνται πζραν τθσ θμζρασ αιμοδοςίασ και μποροφν να λθφκοφν είτε 

ςυνεχόμενα με το χρόνο τθσ αιμοδοςίασ ι οποτεδιποτε μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ 

ςφμβαςισ τουσ. ε. Φοιτθτικζσ - εξετάςεων. Χορθγείται άδεια δεκατεςςάρων (14) 

εργάςιμων θμερϊν κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςε αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ που 

είναι ςπουδαςτζσ ι φοιτθτζσ, με τθν προχπόκεςθ ότι οι ςπουδζσ τουσ είναι για απόκτθςθ 

πτυχίου ανϊτερθσ βακμίδασ από αυτό που ιδθ κατζχουν (άρκρο 26 του Π. . 410/88). Οι 

άδεια χορθγείται με αντιςτοιχία δφο θμερϊν για κάκε θμζρα εξετάςεων ι ςυνάντθςθσ με 

τον επιβλζποντα κακθγθτι, ςε περίπτωςθ εκπόνθςθσ διδακτορικισ 

διατριβισ. Επιςθμαίνεται ότι τθν εν λόγω άδεια δφνανται να λάβουν και οι εκπαιδευτικοί 



που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα μετεκπαίδευςθσ ι ςε μεταπτυχιακά προγράμματα 

Ανοιχτοφ Πανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, αςχζτωσ εάν οι εξετάςεισ 

διεξάγονται κατά το αββατοκφριακο.  

ςτ. ΣΕΣΡΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΑΝΕΤ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (Ν. 4075/2012, άρκρο 50 όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 39 του Ν. 4144/2013)  

o γονικι άδεια ανατροφισ 4 μθνϊν χωρίσ αποδοχζσ, χορθγείται για τθν ανατροφι 

παιδιοφ θλικίασ ζωσ 6 ετϊν και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάκε γονζα 

εκπαιδευτικοφ.Για τθ χοριγθςθ τθσ γονικισ άδειασ ανατροφισ, οι εκπαιδευτικοί 

πρζπει να ζχουν ςυμπλθρϊςει ζνα (1) χρόνο, δθλαδι δϊδεκα μινεσ, ςυνεχόμενθσ 

ι διακεκομμζνθσ εργαςίασ ςτον ίδιο εργοδότθ (δθλαδι ςτο Τπουργείο Παιδείασ).  

o γονικι άδεια ανατροφισ χορθγείται είτε ςε ςυνεχζσ χρονικό διάςτθμα μζςα ςτο 

ίδιο ςχολικό ζτοσ, είτε τμθματικά ςε διαφορετικά ςχολικά ζτθ χωρίσ όμωσ να 

υπερβαίνει ακροιςτικά το ςφνολο των τεςςάρων (4) μθνϊν. Με ςχετικι αίτθςθ του 

εκπαιδευτικοφ, διευκρινίηεται θ επικυμθτι ζναρξθ και λιξθ τθσ και χορθγείται από 

τον οικείο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ με βάςθ τθ ςειρά προτεραιότθτασ για κάκε 

ςχολικό ζτοσ. Αιτιςεισ χοριγθςθσ γονικισ άδειασ εκπαιδευτικϊν γονζων παιδιϊν 

με αναπθρία, με μακροχρόνια ι αιφνίδια αςκζνεια και μόνων γονζων λόγω 

κανάτου γονζα, ολικισ αφαίρεςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ.  

o μθ αναγνϊριςθσ τζκνων, ικανοποιοφνται με απόλυτθ προτεραιότθτα.  

Αν υπάρχουν περιςςότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονζων εκπαιδευτικϊν είναι αυτοτελζσ 

για το κακζνα από αυτά, εφόςον από τθ λιξθ τθσ άδειασ που δόκθκε για το ζνα παιδί 

μεςολάβθςε ζνασ (1) χρόνοσ πραγματικισ απαςχόλθςθσ ςτον ίδιο εργοδότθ. Αν και οι δφο 

γονείσ απαςχολοφνται ςτον ίδιο εργοδότθ, αποφαςίηουν με κοινι διλωςι τουσ κάκε φορά, 

ποιόσ από τουσ δφο κα κάνει πρϊτοσ χριςθ αυτοφ του δικαιϊματοσ και για πόςο χρονικό 

διάςτθμα. ε περίπτωςθ κανάτου γονζα, ολικισ αφαίρεςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ ι μθ 

αναγνϊριςθσ τζκνου, θ γονικι άδεια ανατροφισ άνευ αποδοχϊν χορθγείται ςτο διπλάςιο 

ςτον άλλο γονζα. ε περίπτωςθ διάςταςθσ ι διαηυγίου το δικαίωμα είναι αυτοτελζσ για 

κάκε γονζα. Σθ γονικι άδεια ανατροφισ δικαιοφται και ο εκπαιδευτικόσ ο οποίοσ υιοκετεί 

ι αναδζχεται τζκνο θλικίασ ζωσ ζξι (6) ετϊν. τθν περίπτωςθ αυτι, θ άδεια χορθγείται μετά 

τθν περαίωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ υιοκεςίασ. Σμιμα τθσ άδειασ μπορεί να χορθγείται με 

αίτθςθ του υπαλλιλου ςτο διάςτθμα πριν τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν υιοκεςίασ, 

ενϊ ςε περίπτωςθ που οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ δεν ολοκλθρωκοφν μζχρι τθν θλικία των ζξι 

(6) ετϊν του παιδιοφ, το δικαίωμα τθσ άδειασ παρατείνεται μζχρι τθν θλικία των οκτϊ (8) 

ετϊν του παιδιοφ. 

η. Κανονικι άδεια για μεταγγίςεισ αίματοσ.  Χορθγοφνται είκοςι δφο (22) εργάςιμεσ θμζρεσ 

πλζον τθσ κανονικισ άδειασ (11 με αποδοχζσ και 11 χωρίσ αποδοχζσ) ςε αναπλθρωτζσ 

εκπαιδευτικοφσ που πάςχουν ι ζχουν τζκνο που πάςχει από νόςθμα που απαιτεί 

μεταγγίςεισ αίματοσ και παραγϊγων του ι αιμοκάκαρςθ. (άρκρο 21 του Π.Δ .410/88). το 

φυςικό ι κετό γονζα παιδιοφ θλικίασ ζωσ και 18 ετϊν ςυμπλθρωμζνων, το οποίο πάςχει 

από νόςθμα που απαιτεί μεταγγίςεισ αίματοσ και παραγϊγων του ι αιμοκάκαρςθ, από 

νεοπλαςματικι αςκζνεια, ι χριηει μεταμόςχευςθσ χορθγείται επιπλζον των 22 θμερϊν και 



αφοφ ζχει εξαντλιςει τισ 11 θμζρεσ με αποδοχζσ του αρκ. 21 ΠΔ 410/88, ειδικι γονικι 

άδεια, διάρκειασ δζκα εργάςιμων θμερϊν κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, με αποδοχζσ, 

ζπειτα από αίτθςι του, κατά απόλυτθ προτεραιότθτα. Διευκρινίηουμε ότι τθν άδεια αυτι 

των 10 εργάςιμων θμερϊν τθ δικαιοφται και ο ανάδοχοσ γονζασ παιδιοφ, το οποίο πάςχει 

από τα ςυγκεκριμζνα νοςιματα. (άρκρο 51 παρ 1 του Ν. 4075/2012 ΦΕΚ 89 τϋΑϋ). Σζλοσ, ςε 

περίπτωςθ νοςθλείασ τζκνου ζωσ και 18 ετϊν, χορθγείται άδεια χωρίσ αποδοχζσ για όςο 

διάςτθμα διαρκεί θ νοςθλεία και όχι πζραν των τριάντα εργάςιμων θμερϊν κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ο φυςικόσ, κετόσ ι ανάδοχοσ γονζασ εκπαιδευτικόσ ζχει 

εξαντλιςει τθν παραπάνω ςτ. ΣΕΣΡΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΑΝΕΤ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ςε 

περίπτωςθ που τθ δικαιοφται.         Θ επιπλζον άδεια των 10 θμερϊν και θ άδεια νοςθλείασ 

αποτελοφν ατομικό δικαίωμα του κάκε γονζα. 

θ.  Διευκολφνςεισ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν με οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ. 

o τουσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ που είναι γονείσ παιδιϊν θλικίασ ζωσ 16 ετϊν, 

τα οποία είναι μακθτζσ/τριεσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

χορθγείται άδεια με αποδοχζσ οριςμζνων ωρϊν ι ολόκλθρθσ θμζρασ και ζωσ 

τζςςερεισ (4) θμζρεσ ανά ςφμβαςθ, προκειμζνου να παρακολουκιςουν τθν πρόοδο 

των παιδιϊν τουσ (άρκρο 9 του Ν.1483/1984 και άρκρο 6 του Π. . 193/88). Η άδεια 

χορθγείται ςτον ζναν από τουσ δφο γονείσ. Αν και οι δφο γονείσ είναι δικαιοφχοι, 

αποφαςίηουν από κοινοφ κάκε φορά ποιοσ από τουσ δφο κα κάνει χριςθ του 

δικαιϊματοσ και για πόςο χρονικό διάςτθμα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει 

ςυνολικά και για τουσ δφο γονείσ τισ τζςςερεισ (4) θμζρεσ.  

o Η μθτζρα αναπλθρϊτρια εκπαιδευτικόσ(πλιρουσ και μειωμζνου ωραρίου) που ζχει 

παιδί θλικίασ ζωσ δφο (2) ετϊν ζχει δικαίωμα χριςθσ μειωμζνου διδακτικοφ 

ωραρίου κατά δφο (2) ϊρεσ τθν εβδομάδα (από το διδακτικό ωράριο που 

αναφζρεται ςτθ ςφμβαςι τθσ) και απαλλαγι από τισ πρόςκετεσ υπθρεςίεσ τθσ παρ. 

8 του αρκ. 13 του Ν. 1566/1985). (Ν.3149/2003, άρκρο 13, παρ.45 περίπτωςθ γ). 

κ. Αναρρωτικζσ άδειεσ και άδειεσ μθτρότθτασ. (άρκρα 657 και 658 του Αςτικοφ Κϊδικα και 

άρκρο 11 του Ν.2874/2000, εγκφκλιοσ αρ.79/14-7-1999 ΙΚΑ, ζγγραφο αρ.πρωτ. Π06/40/29-

04-2013 ΙΚΑ). Για τισ αναρρωτικζσ άδειεσ των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν, ιςχφουν τα 

εξισ: Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςισ τουσ 

δικαιοφνται δεκαπζντε (15) θμζρεσ αναρρωτικι άδεια με αποδοχζσ, εφόςον ζχουν 

ςυμπλθρϊςει δεκαιμερθ παροχι εργαςίασ. Αρμόδια όργανα να βεβαιϊςουν τθν 

ανικανότθτα για εργαςία όταν θ καταβολι του θμερομιςκίου βαραίνει κυρίωσ τον 

αςφαλιςτικό φορζα (δθλαδι αναρρωτικι άδεια από 4 θμζρεσ και πάνω τθ φορά) είναι: 

o Ο κεραπευτισ γιατρόσ τθσ Μονάδασ Τγείασ του ΕΟΠΤΤ (Ιατρεία πρϊθν ΙΚΑ-ΕΣΑΜ 

και όχι ςυμβεβλθμζνοι γιατροί με τον πρϊθν ΟΠΑΔ) ειδικότθτασ αντίςτοιχθσ με τθν 

πάκθςθ του αςφαλιςμζνου, ο οποίοσ δφναται να βεβαιϊνει ανικανότθτα μζχρι 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ μζςα ςτο ίδιο θμερολογιακό ζτοσ, είτε ςυνεχείσ, είτε 

διακεκομμζνεσ. 

o Για τουσ αςφαλιςμζνουσ που εξζρχονται από νοςοκομείο, το οποίο λειτουργεί με 

τθν μορφι Ν.Π., θ βεβαίωςθ τθσ ανικανότθτασ για εργαςία μζχρι δεκαπζντε (15) 



θμερϊν μπορεί να γίνει από τον, κατά τον Οργανιςμό του Νοςοκομείου, υπεφκυνο 

του οικείου Σμιματοσ, ενϊ για τουσ αςφαλιςμζνουσ που εξζρχονται από άλλα 

κεραπευτιρια ςυμβεβλθμζνα με τον ΕΟΠΤΤ, για το ίδιο χρονικό διάςτθμα, μπορεί 

να βεβαιωκεί ανικανότθτα για εργαςία από τον αρμόδιο ελεγκτι γιατρό του 

ΕΟΠΤΤ. 

o Θ Α/κμια Τγειονομικι Επιτροπι (πρϊθν ΙΚΑ-ΕΣΑΜ), για βεβαίωςθ ανικανότθτασ 

πζραν των δεκαπζντε (15) θμερϊν, ςτθν οποία κα πρζπει να παραπζμπεται ο 

αςφαλιςμζνοσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν το αργότερο, από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ 

τθσ ςχετικισ ιατρικισ γνωμάτευςθσ από τον κεραπευτι γιατρό. 

Δθλαδι, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αναρρωτικϊν αδειϊν που υπερβαίνουν τισ 3 θμζρεσ τθ 

φορά, για τθν καταβολι του αντιμιςκίου ςτον εκπαιδευτικό είναι απαραίτθτθ θ 

προςκόμιςθ του αδειολογίου των Τγειονομικϊν δομϊν (πρϊθν ΙΚΑ-ΕΣΑΜ). ε αντίκετθ 

περίπτωςθ ο εκπαιδευτικόσ κα παραπζμπεται ςτθν Α/κμια Τγειονομικι Επιτροπι τθσ 

Μονάδασ Τγείασ του ΕΟΠΤΤ (πρϊθν ΙΚΑ-ΕΣΑΜ) για τθ βεβαίωςθ τθσ ανικανότθτασ για 

εργαςία. Για αναρρωτικζσ άδειεσ χρονικοφ διαςτιματοσ μικρότερου των τριϊν (3) θμερϊν 

τθ φορά, αρκεί θ προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ από γιατρό ςυμβεβλθμζνο με το ΕΟΠΤΤ 

(είτε ανικει ςτο πρϊθν ΙΚΑ-ΕΣΑΜ είτε ςτον πρϊθν ΟΠΑΔ). Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί 

δεν ζχουν δικαίωμα χοριγθςθσ άδειασ με Τπεφκυνθ Διλωςθ. ε περίπτωςθ που εξαντλθκεί 

θ αναρρωτικι άδεια των δεκαπζντε θμερϊν με αποδοχζσ και εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ 

λόγοσ, ζχουν δικαίωμα να λάβουν αναρρωτικι άδεια «Άνευ αποδοχϊν». "Δεν 

αναγνωρίηεται ωσ χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ το υπερβάλλον των 15 θμερϊν διάςτθμα 

αναρρωτικισ άδειασ, ςε εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 657 και 658 του Αςτικοφ 

Κϊδικα, περί χρονικοφ διαςτιματοσ αξίωςθσ καταβολισ μιςκοφ ςε περίπτωςθ αναρρωτικισ 

άδειασ, και του αρικμ. 1470/22.08.2008 γνωμοδοτικοφ εγγράφου του Γραφείου του 

Νομικοφ υμβοφλου του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., περί αδειϊν εκπ/κϊν ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 

χρόνου. τον περιοριςμό του εν λόγω εδαφίου δεν εμπίπτουν οι άδειεσ κφθςθσ ι λοχείασ". 

Σο παραπάνω αναφζρεται ςτισ ςυμβάςεισ που υπογράφουν οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί 

και κα πρζπει να το ζχουν υπόψθ τουσ κακϊσ αναγνωρίηεται θ προχπθρεςία για 

αναρρωτικι άδεια μζχρι και 15 θμερϊν ενϊ ςε περίπτωςθ που ξεπεραςτοφν οι μζρεσ αυτζσ 

τότε δεν αναγνωρίηονται. 

τισ αναπλθρϊτριεσ εκπαιδευτικοφσ θ ςυνολικι διάρκεια τθσ άδειασ μθτρότθτασ ορίηεται 

ςε 119 θμερολογιακζσ θμζρεσ ςυνολικά, δθλαδι οκτϊ (8) εβδομάδεσ πριν από τθν πικανι 

θμζρα τοκετοφ και εννζα (9) εβδομάδεσ μετά. τισ περιπτϊςεισ που ο τοκετόσ 

πραγματοποιείται πριν από τθν θμερομθνία που αρχικά είχε πικανολογθκεί, οι θμζρεσ 

μεταφζρονται, ϊςτε ο ςυνολικόσ χρόνοσ για τθ μθτρότθτα να μθν υπολείπεται των 119 

θμερϊν (αρκ. 9 του Ν. 2224/94 ΦΕΚ 112 τϋΑ, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το αρ. 11 του Ν. 

2874/2000 ΦΕΚ 286 τϋ Α) . Θ εξάμθνθ (6μθνθ) άδεια προςταςίασ τθσ μθτρότθτασ που 

προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 142 του Ν.3655/2008 αφορά ςε υπαλλιλουσ 

του ιδιωτικοφ τομζα και δεν εφαρμόηεται ςτισ αναπλθρϊτριεσ εκπαιδευτικοφσ που 

υπθρετοφν ςε ςχολεία τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ. 

Ο μιςκωτόσ (αναπλθρωτισ) που ςτερείται βιβλιαρίου αςκενείασ, δικαιοφται αναρρωτικισ 

άδειασ μζχρι δεκαπζντε (15) θμερϊν, υπό τισ προχποκζςεισ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 18 



του Π. . 410/1988, αντί δε τθσ βεβαίωςθσ «ιατροφ του οικείου αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ» 

είναι δυνατόν, προσ απόδειξθ του είδουσ και τθσ διάρκειασ τθσ αςκζνειασ, να υποβλθκεί 

ςτθν Τπθρεςία βεβαίωςθ ιατροφ δθμοςίου νοςοκομείου. 

ι. Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί δικαιοφνται επίςθσ άδεια άςκθςθσ εκλογικοφ 

δικαιϊματοσ κακϊσ και ςυνδικαλιςτικζσ άδειεσ με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που 

ιςχφουν και για τουσ μονίμουσ εκπαιδευτικοφσ. (χετικζσ παρ. Β3 και Ι. τθσ παροφςασ). 

ια. Αιρετοί ΟΣΑ Αϋ και Βϋ βακμοφ. τουσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν εκλεγεί 

αιρετά μζλθ ΟΣΑ Αϋ και Βϋ βακμοφ ιςχφουν τα εξισ: 1. ΟΣΑ ΑϋΒΑΘΜΟΤ. τουσ δθμάρχουσ, 

αντιδθμάρχουσ όλων των διμων, ςτουσ προζδρουσ δθμοτικϊν ςυμβουλίων των διμων με 

πλθκυςμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, κακϊσ και ςτουσ προζδρουσ 

ςυνδζςμων, των οποίων ο πλθκυςμόσ των μελϊν του ςυνολικά είναι άνω των διακοςίων 

χιλιάδων (200.000) κατοίκων, χορθγείται άδεια άνευ αποδοχϊν για όλο το διάςτθμα τθσ 

κθτείασ τουσ. Οι ανωτζρω ρυκμίςεισ εφαρμόηονται και ςτον ςυμπαραςτάτθ του δθμότθ και 

τθσ επιχείρθςθσ. Σθν ειδικι άδεια άνευ αποδοχϊν για τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ, 

λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτζρω πρόςωπα, εκτόσ των προζδρων δθμοτικϊν 

ςυμβουλίων των διμων με πλθκυςμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων και των 

προζδρων ςυνδζςμων, των οποίων ο πλθκυςμόσ των μελϊν του ςυνολικά είναι άνω των 

διακοςίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ανεξαρτιτωσ υποβολισ ςχετικισ αίτθςθσ. Σο 

χρονικό διάςτθμα χριςθσ τθσ κεωρείται πραγματικόσ χρόνοσ υπθρεςίασ για όλα τα 

υπαλλθλικά, εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα που απορρζουν. τουσ προζδρουσ 

των δθμοτικϊν ςυμβουλίων των διμων με πλθκυςμό κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) 

κατοίκων, ςτουσ προζδρουσ των δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων και ςτουσ προζδρουσ των 

ςυνδζςμων διμων χορθγείται από τθν Τπθρεςία τουσ ειδικι άδεια 60 θμερϊν κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τουσ και μζχρι 7 θμζρεσ το μινα. τα μζλθ του διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων χορθγείται από τθν Τπθρεςία τουσ ειδικι άδεια 

εξιντα (60) θμερϊν κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τουσ και μζχρι 7 θμζρεσ το μινα 

επιπλζον τθσ κανονικισ και με τθν πρόςκετθ προχπόκεςθ ότι δεν είναι διμαρχοι ι 

αντιδιμαρχοι ι πρόεδροι δθμοτικϊν ςυμβουλίων. Με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ χορθγείται 

ειδικι άδεια μζχρι τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τουσ και 

μζχρι 4 θμζρεσ το μινα, επιπλζον τθσ κανονικισ τουσ άδειασ, ςτουσ προζδρουσ των 

Περιφερειακϊν Ενϊςεων Διμων. Ειδικι άδεια εξιντα (60) θμερϊν κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ τουσ και μζχρι 7 θμζρεσ το μινα λαμβάνουν, επίςθσ, και οι πρόεδροι των 

δθμοτικϊν κοινοτιτων και τριάντα (30) θμερϊν κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τουσ και 

μζχρι 4 θμζρεσ το μινα οι πρόεδροι ι οι εκπρόςωποι των τοπικϊν κοινοτιτων. Θ ειδικι 

άδεια των εξιντα (60) και τριάντα (30) θμερϊν μπορεί να χορθγείται και τμθματικά ςε 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ μετά από ςχετικι αίτθςθ του αιρετοφ. Θ άδεια αυτι χορθγείται 

υποχρεωτικά από τθν Τπθρεςία του αιρετοφ και το χρονικό διάςτθμα χριςθσ τθσ κεωρείται 

πραγματικόσ χρόνοσ υπθρεςίασ για όλα τα υπαλλθλικά, εργαςιακά και αςφαλιςτικά 

δικαιϊματα που απορρζουν. Οι δθμοτικοί ςφμβουλοι ζχουν δικαίωμα να απουςιάςουν από 

τθν εργαςία τουσ τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ι των επιτροπϊν 

του διμου ςτισ οποίεσ είναι μζλθ, εφόςον διεξάγονται ςε εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ. Ο 

πρόεδροσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ι τθσ αντίςτοιχθσ επιτροπισ χορθγεί ςτουσ 

δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ, βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςτθ ςυνεδρίαςθ, για τθν Τπθρεςία τουσ. 

Σα ίδια ιςχφουν και για τα μζλθ τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ και του εποπτικοφ ςυμβουλίου 



τθσ ΚΕΔΕ, του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, των εκτελεςτικϊν επιτροπϊν και των εποπτικϊν 

ςυμβουλίων των ΠΕΔ, κακϊσ επίςθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ υνδζςμων με πλθκυςμό 

άνω των 200.000 κατοίκων. 

2. ΟΣΑ ΒϋΒΑΘΜΟΤ. τουσ περιφερειάρχεσ, αντιπεριφερειάρχεσ και προζδρουσ του 

περιφερειακοφ ςυμβουλίου χορθγείται από τθν Τπθρεςία τουσ υποχρεωτικά, ανεξαρτιτωσ 

υποβολισ ςχετικισ αίτθςθσ, ειδικι άδεια άνευ αποδοχϊν για όλο το διάςτθμα που αςκοφν 

τα κακικοντά τουσ. Οι ανωτζρω ρυκμίςεισ εφαρμόηονται και ωσ προσ τον περιφερειακό 

ςυμπαραςτάτθ του πολίτθ και τθσ επιχείρθςθσ. τα μζλθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ και 

των λοιπϊν διοικθτικϊν επιτροπϊν τθσ περιφζρειασ, χορθγείται από τθν Τπθρεςία τουσ 

ειδικι άδεια ζωσ εξιντα (60) θμζρεσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τουσ και μζχρι 7 

θμζρεσ το μινα για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. τουσ επικεφαλισ των 

περιφερειακϊν παρατάξεων χορθγείται από τθν Τπθρεςία τουσ ειδικι άδεια τριάντα (30) 

εργάςιμων θμερϊν κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τουσ και μζχρι 4 θμζρεσ το μινα 

επιπλζον τθσ κανονικισ άδειασ. τα μζλθ του διοικθτικοφ ι του εποπτικοφ ςυμβουλίου τθσ 

Ζνωςθσ Περιφερειϊν, που δεν είναι περιφερειάρχεσ, αντιπεριφερειάρχεσ και πρόεδροι 

περιφερειακοφ ςυμβουλίου χορθγείται άδεια εξιντα (60) θμερϊν κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ τουσ και μζχρι 7 θμζρεσ το μινα. Θ ειδικι άδεια των τριάντα (30) ι εξιντα (60) 

θμερϊν μπορεί να χορθγείται και τμθματικά ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ με αίτθςθ του 

αιρετοφ. Οι περιφερειακοί ςφμβουλοι ζχουν δικαίωμα να απουςιάςουν από τθν εργαςία 

τουσ για δφο (2) θμζρεσ περιλαμβανομζνθσ τθσ θμζρασ τθσ ςυνεδρίαςθσ του 

περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Οι περιφερειακοί ςφμβουλοι που κατοικοφν και εργάηονται ςε 

νθςί ζχουν δικαίωμα να απουςιάςουν από τθν εργαςία τουσ μία (1) θμζρα επιπλζον των 

ανωτζρω. 

ΙΙΙ. ΑΔΕΙΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ. Οι ωρομίςκιοι 

εκπαιδευτικοί δικαιοφνται: 

1. Άδεια κφθςθσ και λοχείασ. τισ ωρομίςκιεσ εκπαιδευτικοφσ θ ςυνολικι διάρκεια 

τθσ άδειασ μθτρότθτασ ορίηεται ςε 119 θμερολογιακζσ θμζρεσ ςυνολικά, δθλαδι 

οκτϊ (8) εβδομάδεσ πριν από τθν πικανι θμζρα τοκετοφ και εννζα (9) εβδομάδεσ 

μετά. τισ περιπτϊςεισ που ο τοκετόσ πραγματοποιείται πριν από τθν θμερομθνία 

που αρχικά είχε πικανολογθκεί, οι θμζρεσ μεταφζρονται, ϊςτε ο ςυνολικόσ χρόνοσ 

για τθ μθτρότθτα να μθν υπολείπεται των 119 θμερϊν (αρκ. 9 του Ν. 2224/94 ΦΕΚ 

112 τϋΑ, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το αρ. 11 του Ν. 2874/2000 ΦΕΚ 286 τϋ Α) . Θ 

εξάμθνθ (6μθνθ) άδεια προςταςίασ τθσ μθτρότθτασ που προβλζπεται από τισ 

διατάξεισ του άρκρου 142 του Ν.3655/2008 αφορά ςε υπαλλιλουσ του ιδιωτικοφ 

τομζα και δεν εφαρμόηεται ςτισ ωρομίςκιεσ εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςε 

ςχολεία τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ.  

2. ΣΕΣΡΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΑΝΕΤ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (Ν. 4075/2012, άρκρο 50 

όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 39 του Ν. 4144/2013) 

o γονικι άδεια ανατροφισ 4 μθνϊν χωρίσ αποδοχζσ, χορθγείται για τθν 

ανατροφι παιδιοφ θλικίασ ζωσ ζξι (6) ετϊν και αποτελεί ατομικό δικαίωμα 

κάκε γονζα εκπαιδευτικοφ.Για τθ χοριγθςθ τθσ γονικισ άδειασ ανατροφισ, 

οι εκπαιδευτικοί πρζπει να ζχουν ςυμπλθρϊςει ζνα (1) χρόνο, δθλαδι 



δϊδεκα μινεσ, ςυνεχόμενθσ ι διακεκομμζνθσ εργαςίασ ςτον ίδιο εργοδότθ 

(δθλαδι ςτο Τπουργείο Παιδείασ).  

o γονικι άδεια ανατροφισ χορθγείται είτε ςε ςυνεχζσ χρονικό διάςτθμα μζςα 

ςτο ίδιο ςχολικό ζτοσ, είτε τμθματικά ςε διαφορετικά ςχολικά ζτθ χωρίσ 

όμωσ να υπερβαίνει ακροιςτικά το ςφνολο των τεςςάρων (4) μθνϊν. Με 

ςχετικι αίτθςθ του εκπαιδευτικοφ, διευκρινίηεται θ επικυμθτι ζναρξθ και 

λιξθ τθσ και χορθγείται από τον οικείο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ με βάςθ τθ 

ςειρά προτεραιότθτασ για κάκε ςχολικό ζτοσ. Αιτιςεισ χοριγθςθσ γονικισ 

άδειασ εκπαιδευτικϊν γονζων παιδιϊν με αναπθρία, με μακροχρόνια ι 

αιφνίδια αςκζνεια και μόνων γονζων λόγω κανάτου γονζα, ολικισ 

αφαίρεςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ ι μθ αναγνϊριςθσ τζκνων, ικανοποιοφνται 

με απόλυτθ προτεραιότθτα. 

Αν υπάρχουν περιςςότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονζων εκπαιδευτικϊν είναι αυτοτελζσ 

για το κακζνα από αυτά (δθλαδι, μποροφν οι γονείσ να κάνουν χριςθ τθσ άδειασ ο κάκε 

ζνασ για διαφορετικό παιδί, όχι όμωσ και οι δφο για το ίδιο παιδί), εφόςον από τθ λιξθ τθσ 

άδειασ που δόκθκε για το ζνα παιδί μεςολάβθςε ζνασ (1) χρόνοσ πραγματικισ 

απαςχόλθςθσ ςτον ίδιο εργοδότθ. Αν και οι δφο γονείσ απαςχολοφνται ςτον ίδιο εργοδότθ, 

αποφαςίηουν με κοινι διλωςι τουσ κάκε φορά, ποιόσ από τουσ δφο κα κάνει πρϊτοσ 

χριςθ αυτοφ του δικαιϊματοσ και για πόςο χρονικό διάςτθμα. ε περίπτωςθ κανάτου 

γονζα, ολικισ αφαίρεςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ ι μθ αναγνϊριςθσ τζκνου, θ γονικι άδεια 

ανατροφισ άνευ αποδοχϊν χορθγείται ςτο διπλάςιο ςτον άλλο γονζα. ε περίπτωςθ 

διάςταςθσ ι διαηυγίου το δικαίωμα είναι αυτοτελζσ για κάκε γονζα. Σθ γονικι άδεια 

ανατροφισ δικαιοφται και ο εκπαιδευτικόσ ο οποίοσ υιοκετεί ι αναδζχεται τζκνο θλικίασ 

ζωσ ζξι (6) ετϊν. τθν περίπτωςθ αυτι, θ άδεια χορθγείται μετά τθν περαίωςθ τθσ 

διαδικαςίασ τθσ υιοκεςίασ. Σμιμα τθσ άδειασ μπορεί να χορθγείται με αίτθςθ του 

υπαλλιλου ςτο διάςτθμα πριν τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν υιοκεςίασ, ενϊ ςε 

περίπτωςθ που οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ δεν ολοκλθρωκοφν μζχρι τθν θλικία των ζξι (6) ετϊν 

του παιδιοφ, το δικαίωμα τθσ άδειασ παρατείνεται μζχρι τθν θλικία των οκτϊ (8) ετϊν του 

παιδιοφ. 

3. Ειδικι γονικι άδεια . το φυςικό, κετό ι ανάδοχο γονζα παιδιοφ θλικίασ ζωσ και 

18 ετϊν ςυμπλθρωμζνων, το οποίο πάςχει από νόςθμα που απαιτεί μεταγγίςεισ 

αίματοσ και παραγϊγων του ι αιμοκάκαρςθ, από νεοπλαςματικι αςκζνεια, ι 

χριηει μεταμόςχευςθσ χορθγείται ειδικι γονικι άδεια, διάρκειασ δζκα εργάςιμων 

θμερϊν κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, με αποδοχζσ, ζπειτα από αίτθςι του, κατά 

απόλυτθ προτεραιότθτα. (άρκρο 51 παρ 1 του Ν. 4075/2012 ΦΕΚ 89 τϋΑ). Σζλοσ, ςε 

περίπτωςθ νοςθλείασ τζκνου ζωσ και 18 ετϊν, χορθγείται άδεια χωρίσ αποδοχζσ 

για όςο διάςτθμα διαρκεί θ νοςθλεία και όχι πζραν των τριάντα εργάςιμων θμερϊν 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ο φυςικόσ, κετόσ ι ανάδοχοσ γονζασ 

εκπαιδευτικόσ ζχει εξαντλιςει τθν παραπάνω (2) ΣΕΣΡΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΗ 

ΑΝΕΤ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ςε περίπτωςθ που τθ δικαιοφται. Θ άδεια των 10 θμερϊν και θ 

άδεια νοςθλείασ αποτελοφν ατομικό δικαίωμα του κάκε γονζα. 



4.  Αναρρωτικι άδεια. Οι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί για όςο χρόνο διαρκεί θ ςφμβαςι 

τουσ δικαιοφνται 15 θμζρεσ αναρρωτικι άδεια με αποδοχζσ, με τθν προχπόκεςθ 

ότι απαςχολικθκαν επί δεκαιμερο τουλάχιςτον από τθν θμζρα πρόςλθψισ τουσ 

(άρκρα 657 και 658 του Αςτικοφ Κϊδικα). Αρμόδια όργανα να βεβαιϊςουν τθν 

ανικανότθτα για εργαςία όταν θ καταβολι του θμερομιςκίου βαραίνει κυρίωσ τον 

αςφαλιςτικό φορζα (δθλαδι αναρρωτικι άδεια από 4 θμζρεσ και πάνω τθ φορά) 

είναι:  

o Ο κεραπευτισ γιατρόσ τθσ Μονάδασ Τγείασ του ΕΟΠΤΤ (Ιατρεία πρϊθν ΙΚΑ-ΕΣΑΜ 

και όχι ςυμβεβλθμζνοι γιατροί με τον πρϊθν ΟΠΑΔ) ειδικότθτασ αντίςτοιχθσ με 

τθν πάκθςθ του αςφαλιςμζνου, ο οποίοσ δφναται να βεβαιϊνει ανικανότθτα μζχρι 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ μζςα ςτο ίδιο θμερολογιακό ζτοσ, είτε ςυνεχείσ, είτε 

διακεκομμζνεσ.  

o Θ Α/κμια Τγειονομικι Επιτροπι (πρϊθν ΙΚΑ-ΕΣΑΜ), για βεβαίωςθ ανικανότθτασ 

πζραν των δεκαπζντε (15) θμερϊν, ςτθν οποία κα πρζπει να παραπζμπεται ο 

αςφαλιςμζνοσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν το αργότερο, από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ 

τθσ ςχετικισ ιατρικισ γνωμάτευςθσ από τον κεραπευτι γιατρό.  

o Για τουσ αςφαλιςμζνουσ που εξζρχονται από νοςοκομείο, το οποίο λειτουργεί με 

τθν μορφι Ν.Π. . ., θ βεβαίωςθ τθσ ανικανότθτασ για εργαςία μζχρι δεκαπζντε (15) 

θμερϊν μπορεί να γίνει από τον, κατά τον Οργανιςμό του Νοςοκομείου, υπεφκυνο 

του οικείου Σμιματοσ, ενϊ για τουσ αςφαλιςμζνουσ που εξζρχονται από άλλα 

κεραπευτιρια ςυμβεβλθμζνα με τον ΕΟΠΤΤ, για το ίδιο χρονικό διάςτθμα, μπορεί 

να βεβαιωκεί ανικανότθτα για εργαςία από τον αρμόδιο ελεγκτι γιατρό του 

ΕΟΠΤΤ.  

Δθλαδι, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αναρρωτικϊν αδειϊν που υπερβαίνουν τισ 3 θμζρεσ τθ 

φορά, για τθν καταβολι του αντιμιςκίου ςτον εκπαιδευτικό είναι απαραίτθτθ θ 

προςκόμιςθ του αδειολογίου των Τγειονομικϊν δομϊν (πρϊθν ΙΚΑ-ΕΣΑΜ). ε αντίκετθ 

περίπτωςθ ο εκπαιδευτικόσ κα παραπζμπεται ςτθν Α/κμια Τγειονομικι Επιτροπι τθσ 

Μονάδασ Τγείασ του ΕΟΠΤΤ (πρϊθν ΙΚΑ-ΕΣΑΜ) για τθ βεβαίωςθ τθσ ανικανότθτασ για 

εργαςία. Για αναρρωτικζσ άδειεσ χρονικοφ διαςτιματοσ μικρότερου των τριϊν (3) θμερϊν 

τθ φορά, αρκεί θ προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ από γιατρό ςυμβεβλθμζνο με το 

δθμόςιο (είτε ανικει ςτο πρϊθν ΙΚΑ-ΕΣΑΜ είτε ςτον πρϊθν ΟΠΑΔ). 

ΡΤΘΜΙΕΙ που αφοροφν άδειεσ των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν: 

1) Για επιμορφωτικοφσ ι επιςτθμονικοφσ λόγουσ. Με νομοκετικι ρφκμιςθ που προωκεί το 

Τπουργείο Παιδείασ οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί κα δικαιοφνται άδειεσ για 

επιμορφωτικοφσ ι επιςτθμονικοφσ λόγουσ. Μζχρι τϊρα θ εγκφκλιοσ του Τπουργείου 

Παιδείασ δικαιολογοφςε άδειεσ μόνο για τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ για ςυμμετοχι ςε 

ςυνζδρια, ςυνδιαςκζψεισ, ςεμινάρια και επιςτθμονικζσ ςυναντιςεισ ςτο εξωτερικό ι το 

εςωτερικό Οι άδειεσ για επιςτθμονικοφσ ι επιμορφωτικοφσ λόγουσ χορθγοφνται από τον 

Διευκυντι Εκπαίδευςθσ (Η. ΑΔΕΙΕ ΓΙΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟΤ Θ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ). Σο 

ζγγραφο που απζςτειλε ο αναπλθρωτισ Τπουργόσ Παιδείασ Σάςοσ Κουράκθσ, ηθτάει από 

τουσ Διευκυντζσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ να χορθγοφν άδειεσ 



μικρισ χρονικισ διάρκειασ για  επιμορφωτικοφσ ι επιςτθμονικοφσ λόγουσ και ςτουσ 

προςωρινοφσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ, ενόψει  κεςμοκζτθςθσ ςχετικισ νομοκετικισ 

ρφκμιςθσ.  

2) Ποιεσ άδειεσ αναπλθρωτϊν δεν αφαιροφνται από τθν αποηθμίωςθ του Ιουνίου:  Από 

τθν αποηθμίωςθ του Ιουνίου δεν αφαιροφνται οι λεγόμενεσ ειδικζσ άδειεσ. υγκεκριμζνα: 

Εκλογϊν, Εξετάςεων, Αιμοδοτικι, Γονικι, Δικαςτικι, Γάμου, Θανάτου οικογενειακοφ 

προςϊπου. 

3) Αλλαγι ςτθν εγκφκλιο αναρρωτικϊν αδειϊν των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν. Μια 

αλλαγι είχαμε ςτθν εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ για τισ άδειεσ των εκπαιδευτικϊν 

μονίμων και αναπλθρωτϊν. Η αλλαγι αφορά ςτθ ςελίδα 20 και ενότθτα Θ που 

αναφζρεται μεταξφ των άλλων ςτισ αναρρωτικζσ άδειεσ των αναπλθρωτϊν 

εκπαιδευτικϊν. υγκεκριμζνα διαγράφεται θ φράςθ προςκόμιςθ του αδειολογίου των 

Τγειονομικϊν δομϊν (πρϊθν ΙΚΑ-ΕΣΑΜ) και αντικακίςταται με τθν προςκόμιςθ 

γνωμάτευςθσ από γιατροφ του ΠΕΔΤ (πρϊθν ΕΟΠΠΤ, πρϊθν ΙΚΑ-ΕΣΑΜ). τθν εγκφκλιο του 

Τπουργείου αναφερόταν: Δθλαδι, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αναρρωτικϊν αδειϊν που 

υπερβαίνουν τισ 3 θμζρεσ τθ φορά, για τθν καταβολι του αντιμιςκίου ςτον εκπαιδευτικό 

είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ του αδειολογίου των Τγειονομικϊν δομϊν (πρϊθν ΙΚΑ-

ΕΣΑΜ). ε αντίκετθ περίπτωςθ ο εκπαιδευτικόσ κα παραπζμπεται ςτθν Α/κμια Τγειονομικι 

Επιτροπι τθσ Μονάδασ Τγείασ του ΕΟΠΤΤ (πρϊθν ΙΚΑ-ΕΣΑΜ) για τθ βεβαίωςθ τθσ 

ανικανότθτασ για εργαςία. 

ΑΛΛΑΓΕ ΣΙ ΑΔΕΙΕ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ: 

1.  «Σροποποίθςθ εγκυκλίου αδειϊν εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ». (18-09-15) 

  

ε ςυνζχεια τθσ  με αρ.Φ.351.5/43/67822/Δ1/05-05-2014 (Α.Δ.Α.:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκυκλίου τθσ 

Τπθρεςίασ μασ ςχετικά με τισ άδειεσ των εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και με αφορμι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Ν.4326/2015, άρκρο 

11, παρ.3 (Φ.Ε.Κ.49 τ.Αϋ/13-5-2015), με το οποίο ςυμπλθρϊνεται και τροποποιείται θ 

παρ.23 του άρκρου 34 του Ν.2725/1999, όπωσ αυτι προςτζκθκε με τθν παρ.6 του άρκρου 

38 του Ν.4115/2013, ςασ γνωρίηουμε ότι το εδάφιο ΙΑ (ςελ.15) τθσ εγκυκλίου, που αφορά 

ςτθ χοριγθςθ ακλθτικισ άδειασ ςτουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ αντικακίςταται ωσ εξισ: 

ΙΑ.ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (άρκρο 11 παρ.3 Ν.4326/2015) 

τουσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι είναι: 

i) εν ενεργεία ακλθτζσ και ακλιτριεσ, μζλθ των εκνικϊν ομάδων ι προεκνικϊν ομάδων 

των αναγνωριςμζνων, ςφμφωνα με τον Ν.2725/99, ακλθτικϊν ομοςπονδιϊν που 

καλλιεργοφν άκλθμα ι αγϊνιςμα ακλιματοσ που περιλαμβάνεται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

πρόγραμμα Ολυμπιακϊν Αγϊνων, 

ii) προπονθτζσ ι προπονιτριεσ των ανωτζρω, 



iii) μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ακλθτικϊν ομοςπονδιϊν, που ςυμμετζχουν ςτθν 

Οργανωτικι Επιτροπι των αγϊνων, κακϊσ και 

iv) διεκνείσ διαιτθτζσ και κριτζσ που λαμβάνουν μζροσ ςε διεκνείσ αγϊνεσ, όπωσ είναι οι 

Ολυμπιακοί Αγϊνεσ και τα Παγκόςμια ι Πανευρωπαϊκά πρωτακλιματα ι ςε αγϊνεσ 

Champions League, όταν πρόκειται για αγϊνεσ ποδοςφαίρου Κωφϊν αναγνωριςμζνουσ 

από τθν UEFA, μπορεί να χορθγθκεί άδεια με αποδοχζσ, προκειμζνου να ςυμμετζχουν 

ςτουσ αγϊνεσ αυτοφσ. Κδια άδεια μπορεί να χορθγθκεί και ςε εκπαιδευτικοφσ εν ενεργεία 

ακλθτζσ ι ακλιτριεσ μζλθ των εκνικϊν ομάδων, των αναγνωριςμζνων, ςφμφωνα με το 

Ν.2725/99, ακλθτικϊν ομοςπονδιϊν που καλλιεργοφν άκλθμα ι αγϊνιςμα ακλιματοσ που 

περιλαμβάνεται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πρόγραμμα Ολυμπιακϊν Αγϊνων, κακϊσ και ςτουσ 

προπονθτζσ ι προπονιτριζσ τουσ, κατά τθ διάρκεια ςυμμετοχισ τουσ ςε επίςθμουσ αγϊνεσ 

για τθν πρόκριςθ ςτισ ανωτζρω διεκνείσ διοργανϊςεισ. 

Οι ανωτζρω άδειεσ χορθγοφνται από τθν Τπθρεςία ςτθν οποία υπθρετεί ο εκπαιδευτικόσ, 

φςτερα από αίτθςι του, θ οποία κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από: 

α) βεβαίωςθ τθσ Ελλθνικισ Ολυμπιακισ Επιτροπισ (Ε.Ο.Ε.), προκειμζνου για τουσ κερινοφσ 

ι χειμερινοφσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ κατά περίπτωςθ, θ οποία πιςτοποιεί ότι ο/θ 

εκπαιδευτικόσ είναι μζλοσ τθσ Ολυμπιακισ ι τθσ προ−Ολυμπιακισ ομάδασ που ςυμμετζχει 

ςτθν αντίςτοιχθ διοργάνωςθ, 

β) βεβαίωςθ τθσ οικείασ ακλθτικισ Ομοςπονδίασ, θ οποία κα επικυρϊνεται από τθ Γενικι 

Γραμματεία Ακλθτιςμοφ (Γ.Γ.Α.) για τθν περίπτωςθ των Παγκόςμιων ι Πανευρωπαϊκϊν 

Αγϊνων,κατά περίπτωςθ, ςτθν οποία κα πιςτοποιείται ότι ο/θ εκπαιδευτικόσ ζχει 

προκρικεί και είναι μζλοσ τθσ εκνικισ ομάδασ που ςυμμετζχει ςτθν αντίςτοιχθ διοργάνωςθ 

και 

γ) βεβαίωςθ τθσ οικείασ ακλθτικισ Ομοςπονδίασ που πιςτοποιεί ότι ο αγϊνασ για τον 

οποίο ηθτείται θ άδεια αποτελεί αγϊνα πρόκριςθσ για τισ ανωτζρω διεκνείσ οργανϊςεισ. 

Σα ανωτζρω εφαρμόηονται ανάλογα και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι είναι ακλθτζσ και 

ακλιτριεσ με αναπθρία (ΑΜΕΑ), κωφοί ακλθτζσ, ακλθτζσ-ςυνοδοί αυτϊν, μζλθ εκνικϊν 

ομάδων, προπονθτζσ ι προπονιτριεσ αυτϊν, μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ακλθτικϊν 

ομοςπονδιϊν που ςυμμετζχουν ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι των Αγϊνων, κακϊσ και ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ διαιτθτζσ και κριτζσ που ςυμμετζχουν ςτουσ Παραολυμπιακοφσ Αγϊνεσ, 

ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ Κωφϊν, κακϊσ και ςε Παγκόςμια ι Πανευρωπαϊκά 

πρωτακλιματα, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του οικείου ακλιματοσ. Σθν 

προαναφερόμενθ βεβαίωςθ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χορθγεί θ Ελλθνικι Παραολυμπιακι 

Επιτροπι ι προκειμζνου για τουσ κωφοφσ θ Ελλθνικι Ομοςπονδία Ακλθτιςμοφ Κωφϊν, θ 

οποία κα επικυρϊνεται από τθ Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ (Γ.Γ.Α.). 

τθ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ δεν εμπίπτουν οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

υπάγονται ςτισ ρυκμίςεισ του Π.Δ.410/1988 (άρκρο 89) και ςυμπλθρωματικά ςτισ διατάξεισ 

τθσ εργατικισ νομοκεςίασ για τθ ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, εφόςον δεν ορίηεται 

διαφορετικά ςτο Π.Δ. 



2. «Χοριγθςθ-ανανζωςθ αδειϊν υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ για το ςχολικό ζτοσ 

2016-2017 ςε εκπαιδευτικοφσ τθσ Δθμόςιασ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ»(10-06-16). Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυςταλτικι δθμοςιονομικι 

πολιτικι, τθ δυςκολία αναπλιρωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτα διδακτικά τουσ 

κακικοντα και με ςτόχο τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων για το 

ςχολικό ζτοσ 2016-2017, επιτρζπεται θ χοριγθςθ – ανανζωςθ αδειϊν υπθρεςιακισ 

εκπαίδευςθσ με αποδοχζσ ωσ εξισ: 

Α. ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ – ΤΠΟΣΡΟΦΟΤ ΣΟΤ Ι.Κ.Τ. 

φμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 58 του Ν.3528/2007 «Θ άδεια χορθγείται υποχρεωτικά, 

εάν ο υπάλλθλοσ ζχει λάβει υποτροφία από το Κδρυμα Κρατικϊν Τποτροφιϊν.» 

Τπενκυμίηουμε ότι για τισ άδειεσ υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 9 

του Ν.2986/2002 (Φ.Ε.Κ.24 τ.Αϋ/13.02.2002), όπωσ τροποποιικθκε, αντικαταςτάκθκε και 

ιςχφει (παρ.21 του άρκρου 36 του Ν.4186/2013 και τθσ παρ.2 του άρκρου 68 του 

Ν.4235/2014), του άρκρου 58 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ.Αϋ/09.02.2007), των άρκρων 15 

και 16 του Π.Δ.1/2003 (Φ.Ε.Κ.1 τ.Αϋ/3-1-2003) και τθσ αρ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 

Τπουργικισ Απόφαςθσ (Φ.Ε.Κ. 1461 τ. Βϋ/21-10-2005). Σζλοσ, υπενκυμίηουμε ότι, ςφμφωνα 

και με τα αναφερόμενα ςτα εδάφια α’ και β’ τθσ παρ.9 τθσ 

αρικμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (Φ.Ε.Κ.315τ.Βϋ/27-02-2008) απόφαςθσ του 

Τπουργοφ Εςωτερικϊν, ςε ςυνδυαςμό και με τθν αρικμ.Φ.361.34/2/7747/Δ1/24-1-2012 

εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ., ιδθ ΤΠ.Π.Ε.Θ., ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που λαμβάνουν υποτροφία 

από το Ι.Κ.Τ. θ άδεια χορθγείται υποχρεωτικά, χωρίσ γνϊμθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. 

Επομζνωσ, οι αιτιςεισ των εκπαιδευτικϊν, εξετάηονται από τουσ Περιφερειακοφσ 

Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ, οι οποίοι, εφόςον διαπιςτϊςουν ότι ςυντρζχουν οι 

προβλεπόμενεσ προχποκζςεισ, εκδίδουν ςχετικι απόφαςθ. 

Β. ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΟΤ ΣΟΠΟΘΕΣΟΤΝΣΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΘ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΤΓΕΙΑ Ω 

ΤΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ- ΑΜΙΘΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΣΘΘ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ. 

φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.5 του άρκρου 37 του Ν.4368/2016 (Φ.Ε.Κ.21 τ.Αϋ/21-2-

2016): 

«5. Θ παρ.8 του άρκρου 6 του ν. 3204/2003 (Αϋ296), όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«α) Μόνιμοι υπάλλθλοι Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ, 

β) υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενων από το 

Τπουργείο Τγείασ, 

γ) ιατρικό προςωπικό, που υπθρετεί ςε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Τπουργείο Τγείασ, 

δ) μόνιμοι υπάλλθλοι του Δθμοςίου και 

ε) μόνιμοι υπάλλθλοι που υπθρετοφν ςτα ϊματα Αςφαλείασ, 

οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειασ ι βεβαίωςθσ άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ ςτθν Ελλάδα, 

μποροφν, με απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ, να τοποκετοφνται για απόκτθςθ ειδικότθτασ 

ωσ υπεράρικμοι άμιςκοι. Για το ςκοπό αυτόν, τουσ χορθγείται από τθν υπθρεςία τουσ, 

υποχρεωτικά, ιςόχρονθ με τθ διάρκεια τθσ ειδίκευςισ τουσ εκπαιδευτικι άδεια με 

αποδοχζσ. Μετά το τζλοσ τθσ ειδίκευςισ τουσ οι υπάλλθλοι αυτοί ζχουν τισ υποχρεϊςεισ 

τθσ παρ.7 του άρκρου 58 του ν. 3528/2007)…». τθν περίπτωςθ τθσ άδειασ αυτισ, 



εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν.2986/2002 (Φ.Ε.Κ.24 τ.Αϋ/13.02.2002), όπωσ 

τροποποιικθκε, αντικαταςτάκθκε και ιςχφει (παρ.21 του άρκρου 36 του Ν.4186/2013 και 

τθσ παρ.2 του άρκρου 68 του Ν.4235/2014), του άρκρου 58 του Ν.3528/2007 

(Φ.Ε.Κ.26τ.Αϋ/09.02.2007), των άρκρων 15 και 16 του Π.Δ.1/2003 (Φ.Ε.Κ. 1Αϋ/3-1-2003) και 

τθσ αρ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (Φ.Ε.Κ. 1461τ. Βϋ/21-10-2005) Τπουργικισ 

Απόφαςθσ. Ειδικότερα, ςε ό,τι αφορά τισ υποχρεϊςεισ των εκπαιδευτικϊν ςτουσ οποίουσ 

χορθγείται θ ανωτζρω εκπαιδευτικι άδεια, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 7 του 

άρκρου 58 του Ν. 3528/2007, ςφμφωνα με τισ οποίεσ: «7. Μετά το τζλοσ τθσ άδειασ 

εκπαίδευςθσ ο υπάλλθλοσ υποχρεοφται να υπθρετιςει ςτο Δθμόςιο ι ςε νομικό πρόςωπο 

δθμοςίου δικαίου για χρονικό διάςτθμα ίςο με το τριπλάςιο του χρόνου τθσ άδειασ. ε 

περίπτωςθ ακζτθςθσ τθσ υποχρζωςθσ του αυτισ ο υπάλλθλοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει 

τισ αποδοχζσ που ζλαβε κατά το χρόνο τθσ άδειασ, ο οποίοσ δεν υπολογίηεται ςτθν 

περίπτωςθ αυτι ωσ χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ…..»,κακϊσ και θ 

αρικμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (Φ.Ε.Κ.315 τ. Βϋ/27-02-2008) Απόφαςθ του 

Τπουργοφ Εςωτερικϊν με κζμα: «Κακοριςμόσ υποχρεϊςεων των υπαλλιλων που τελοφν ςε 

άδεια υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ», θ οποία εκδόκθκε κατόπιν τθσ εξουςιοδότθςθσ τθσ 

παρ.8 του ίδιου άρκρου. 

Γ. ΑΔΕΙΕ ΑΝΕΤ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

Από τα οικεία Ανϊτερα Περιφερειακά Τπθρεςιακά υμβοφλια (Α.Π.Τ..Π.Ε. - Α.Π.Τ..Δ.Ε.) 

μποροφν να εξετάηονται οι αιτιςεισ αδειϊν άνευ αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για ολοκλιρωςθ μεταπτυχιακϊν 

ςπουδϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16, περίπτωςθ Εϋ του Ν.1566/1985 και τθσ 

παρ.1 του άρκρου 37 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ. 164 τ.Αϋ/04-12-2015).Θ άδεια άνευ 

αποδοχϊν για ολοκλιρωςθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν χορθγείται με απόφαςθ του 

Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ μζχρι τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ. Θ χοριγθςθ των 

αδειϊν αυτϊν κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τισ 15 Ιουλίου τ.ζ., προκειμζνου να 

γίνει ζγκαιρα ο προγραμματιςμόσ για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν κενϊν. 

3. «Χοριγθςθ άδειασ δίκθσ ςε αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ».(08-12-15) «…ε 

απάντθςθ του παραπάνω ςχετικοφ ερωτιματόσ ςασ για τθ χοριγθςθ αδειϊν 

δίκθσ ςε αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι αυτζσ παρζχονται 

ςφμφωνα με τα άρκρα 657 και 658 του Αςτικοφ Κϊδικα κατά τα οποία θ άδεια 

δίνεται ςτον εργαηόμενο για λόγουσ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτά του 

και αφαιρείται από τισ δεκαπζντε θμζρεσ αναρρωτικισ άδειασ που αυτόσ 

δικαιοφται.» 

4. «Γνωςτοποίθςθ διατάξεων τθσ παρ.1 του άρκρου 37 και των παρ.5 και 6 του 

άρκρου 38 του Ν.4351/.2 015(Φ.Ε.Κ.164 τ.Α'/4-12-2015)»(18-12-15). 1)Χοριγθςθ 

άδειασ χωρίσ αποδοχζσ ςε μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ: φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 37 

του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ.164 τ.Α'/4-12-2015) ζγινε τροποποίθςθ τθσ παρ.2 τθσ 

περίπτωςθσ Ε ' του άρκρου 16 του Ν.1566/1985 (Α') και αντικαταςτάκθκε ωσ εξισ: 

«Άδεια χωρίσ αποδοχζσ που χορθγείται, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ 

παράγραφο, δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να παρατακεί πζρα από πζντε (5) 



ςχολικά ζτθ.» 

Επομζνωσ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ άδειασ άνευ αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν 

αυξάνεται από τρία (3) ςε πζντε (5) ςχολικά ζτθ. 2) Χοριγθςθ άδειασ για 

επιμορφωτικοφσ ι επιςτθμονικοφσ λόγουσ ςτουσ προςωρινοφσ αναπλθρωτlσ 

εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ: 

α) τισ διατάξεισ τθσ παρ .5 του άρκρου 38 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ.164 τ.Α'/4- 12-2015) 

αναφζρεται ότι: «Σο άρκρο 60 του ν.3528/2007 (Α'26), όπωσ ζχει αντικαταςτακεί με τθν 

παρ.1 του άρκρου 5 του ν.4210/2013 (Α'254), εφαρμόηεται και για τουσ προςωρινοφσ 

αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» φμφωνα 

με τα ανωτζρω, ςτουσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ, που είναι μακθτζσ, ςπουδαςτζσ ι 

φοιτθτζσ προπτυχιακοί ι μεταπτυχιακοί, χορθγείται άδεια εξετάςεων με 

αποδοχζσ, φςτερα από αίτθςι τουσ και με τθν υποχρζωςθ να προςκομίςουν βεβαίωςθ τθσ 

χολισ ότι ζλαβαν μζροσ ςε εξετάςεισ . Θ άδεια εξετάςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τισ δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ για κάκε θμερολογιακό ζτοσ και χορθγείται με τουσ ίδιουσ 

όρουσ και προχποκζςεισ των μονίμων εκπαιδευτικϊν. χετικι 

θ αρικμ.Φ.351.5/43/67822/Δl/5-5-2014 εγκφκλιοσ, παράγραφοσ Θ (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9:4ΘΑ). 

β) τισ διατάξεισ τθσ παρ.6 του άρκρου 38 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ.164 τ.Α'/4-12-2015) 

ορίηεται ότι: «τουσ προςωρινοφσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ μπορεί να χορθγοφνται άδειεσ μικρισ χρονικισ διάρκειασ 

για ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, ςυνδιαςκζψεισ, ςεμινάρια και κάκε είδουσ ςυναντιςεισ 

επιςτθμονικοφ χαρακτιρα ςτο εςωτερικό, εφόςον θ ςυμμετοχι κρίνεται ςυμφζρουςα για 

τθν υπθρεςία. Οι άδειεσ αυτζσ χορθγοφνται από το προβλεπόμενο για τουσ τακτικοφσ 

εκπαιδευτικοφσ όργανο και με τθν ίδια διαδικαςία, με αποδοχζσ για όλο το χρόνο κατά τον 

οποίο ο εκπαιδευτικόσ μετζχει ςτισ εν λόγω δραςτθριότθτεσ. το χρόνο αυτόν προςτίκενται 

οι θμζρεσ που είναι αναγκαίεσ για τθ μετάβαςθ και τθν επιςτροφι του εκπαιδευτικοφ». Οι 

προβλεπόμενεσ κατά τα ανωτζρω (β) άδειεσ χορθγοφνται από τον οικείο Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ. 
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