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εκπαίδεσζης»
Σε ζπλέρεηα ηεο αξ. 35758/Γ2/29-3-2007 εγθπθιίνπ καο θαη κεηά ηελ έθδνζε από ην
ΥΠΔΣΣΓΑ ηεο αξ. ΓΙΓΑΓ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ γηα ηε
ρνξήγεζε αδεηώλ ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο βάζεη ηνπ λένπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθα (=
Υ.Κ., Ν. 3528/2007/ΦΔΚ26Α/9-2-2007), ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα παίξλνπλ σο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο θαλνληθή
άδεηα κε απνδνρέο θαη’ έηνο, εθόζνλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιόγνη αλάγθεο. Η άδεηα
ρνξεγείηαη αλεμάξηεηα από ην ρξόλν πξνϋπεξεζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.
Γηα ηνπο απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε πνιηηηθά γξαθεία ππνπξγώλ, βνπιεπηώλ,
ζην ΥΠΔΠΘ (Κεληξηθή Υπεξεζία, Γξαθεία Δθπαίδεπζεο, επνπηεπόκελνπο θνξείο θ.ιπ.)
εθαξκόδεηαη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ 3528/2007. Από ηε ζηηγκή πνπ ζα επηζηξέςνπλ
ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο θαζήθνληα, αθόκε θαη αλ απνδεδεηγκέλα δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε,
γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ηεο θαλνληθήο ηνπο άδεηαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 48, δελ είλαη
δπλαηή ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απηήο (αξ. 546/2005 γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο). Γηεπθξηλίδνπκε επίζεο όηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνύλ κε
νιηθή ή κεξηθή δηάζεζε ζε Γ/λζε ή Γξαθείν Β/ζκηαο Δθπ/ζεο, έσο ηε ιήμε ηνπ
δηδαθηηθνύ έηνπο, δηθαηνύληαη λα θάλνπλ ρξήζε δέθα (10) εκεξώλ θαλνληθήο άδεηαο, θαηά
ηα νξηδόκελα ζην πξώην εδάθην απηήο ηεο παξαγξάθνπ. Τέινο, επηζεκαίλεηαη όηη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο δελ εθαξκόδεηαη ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Υ.Κ.
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2. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηθαίσκα άδεηαο απνπζίαο κε απνδνρέο πέληε (5)
εξγαζίκσλ εκεξώλ ζε πεξίπησζε γάκνπ. Η άδεηα απηή ρνξεγείηαη ακέζσο πξηλ ή κεηά ηελ
ηέιεζε ηνπ γάκνπ θαη όρη άιιε ρξνληθή πεξίνδν εληόο ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο. Σε
πεξίπησζε ζαλάηνπ ζπδύγνπ ηνπο ή θαη ζπγγελνύο έσο θαη β΄ βαζκνύ δηθαηνύληαη άδεηα
απνπζίαο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ (πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 50
ηνπ Υ.Κ.). Σπγγελείο έσο θαη β΄ βαζκνύ ζεσξνύληαη νη γνλείο, ηα ηέθλα, ηα αδέιθηα, ηα
εγγόληα θαη νη πάππνη, ηόζν νη εμ αίκαηνο όζν θαη νη εμ αγρηζηείαο.
3. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πάζρνπλ νη ίδηνη ή έρνπλ ζύδπγν ή ηέθλν πνπ πάζρεη από
λόζεκα, ην νπνίν απαηηεί ηαθηηθέο κεηαγγίζεηο αίκαηνο ή ρξήδεη πεξηνδηθήο λνζειείαο,
δηθαηνύληαη εηδηθή άδεηα κε απνδνρέο έσο είθνζη δύν (22) εξγάζηκεο εκέξεο ην ρξόλν
(παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Υ.Κ.).
Έσο ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2
ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Υ.Κ. γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ αλσηέξσ λνζεκάησλ, ε ελ ιόγσ άδεηα ζα
πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηνπο δηθαηνύρνπο, εθόζνλ ππάξρνπλ νη εμήο πξνϋπνζέζεηο:
α. Γλσκάηεπζε ηεο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, κε ηελ νπνία ζα
πηζηνπνηείηαη αηηηνινγεκέλα όηη ε πάζεζε, από ηελ νπνία πάζρνπλ νη ίδηνη νη
εθπαηδεπηηθνί ή θάπνην ηέθλν ηνπο, ρξήδεη ηαθηηθώλ κεηαγγίζεσλ αίκαηνο ή πεξηνδηθήο
λνζειείαο ζε δεκόζην ή ηδησηηθό λνζειεπηηθό ίδξπκα.
β. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν απαηηείηαη ε λνζειεία
απηή.
Σηελ πεξίπησζε πάζεζεο ηνπ ηέθλνπ κπνξνύλ θαη νη δύν γνλείο λα θάλνπλ ρξήζε
ηεο άδεηαο απηήο, θαζνξίδνληαο κε θνηλή ηνπο δήισζε πνηνο από ηνπο δύν ζα θάλεη
ρξήζε ηεο άδεηαο θαη γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα, πνπ πάλησο ε ζπλνιηθή δηάξθεηά ηεο
δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο είθνζη δύν (22) εξγάζηκεο εκέξεο εηεζίσο θαη γηα ηνπο δύν.
Δπηπιένλ, ν δηθαηνύρνο ζα πξέπεη λα δειώλεη ππεύζπλα θάζε θνξά ζηε ζρεηηθή αίηεζε
ρνξήγεζεο πόζεο εκέξεο ηεο δηθαηνύκελεο από θνηλνύ άδεηαο ησλ 22 εκεξώλ έρεη θάλεη
ήδε ρξήζε ν ή ε ζύδπγόο ηνπ ζηελ ππεξεζία όπνπ εξγάδεηαη.
Σε πεξίπησζε δηάζηαζεο, δηαδπγίνπ, ρεξείαο ή γέλλεζεο ηέθλνπ ρσξίο γάκν ησλ
γνλέσλ ηνπ, ηελ ελ ιόγσ άδεηα δηθαηνύηαη ν γνλέαο πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ
πνπ ρξήδεη ηαθηηθήο κεηάγγηζεο ή πεξηνδηθήο λνζειείαο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αλσηέξσ άδεηα ησλ είθνζη δύν (22) εξγάζηκσλ εκεξώλ
ρνξεγείηαη θαη ζε εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ ηέθλα ηα νπνία πάζρνπλ από βαξηά λνεηηθή
ζηέξεζε ή ζύλδξνκν Down, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ρξήδνπλ ή όρη πεξηνδηθήο λνζειείαο
(παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Υ.Κ.). Σηελ πεξίπησζε απηή νη ελδηαθεξόκελνη
εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή γλσκάηεπζε από δεκόζην
Ιαηξνπαηδαγσγηθό Κέληξν ή παηδνςπρηαηξηθό ηκήκα δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ.
4. Ο εθπαηδεπηηθόο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε πξόζθιεζε από ππεξεζία αηκνιεςίαο γηα
θάιπςε έθηαθηεο αλάγθεο, θαζώο θαη ν εθπαηδεπηηθόο πνπ κεηέρεη ζε νξγαλσκέλε
νκαδηθή αηκνιεςία, δηθαηνύηαη εηδηθή άδεηα απνπζίαο, κε πιήξεηο απνδνρέο, δύν (2)
εκεξώλ (παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Υ.Κ.).
Οη δύν απηέο εκέξεο άδεηαο ρνξεγνύληαη πέξαλ ηεο εκέξαο αηκνδνζίαο θαη κπνξνύλ
λα ιεθζνύλ είηε ζπλερόκελα κε ην ρξόλν ηεο αηκνδνζίαο ή νπνηεδήπνηε κέζα ζην ίδην
εκεξνινγηαθό έηνο. Σε θάζε πεξίπησζε δελ κεηαθέξνληαη ζην επόκελν εκεξνινγηαθό
έηνο.
Δπίζεο, ηελ ελ ιόγσ άδεηα ηε δηθαηνύηαη θαη ν εθπαηδεπηηθόο πνπ πξνζέξρεηαη ζε
νηνδήπνηε θέληξν αηκνιεςίαο από δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, γηα λα πξνζθέξεη αίκα. Σηελ
πεξίπησζε απηή νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο,
ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε αηκνιεςία. Σεκεηώλεηαη όηη ε άδεηα απηή ρνξεγείηαη θαη
ζηελ πεξίπησζε ιήςεο αηκνπεηαιίσλ.
5. Ο απνζπαζκέλνο εθπαηδεπηηθόο ζε Γ/λζε ή Γξαθείν, ν νπνίνο ρεηξίδεηαη
ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη απαζρνιείηαη κπξνζηά ζε νζόλε νπηηθήο θαηαγξαθήο γηα
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ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ πέληε (5) σξώλ ηνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο,
δηθαηνύηαη κεραλνγξαθηθή άδεηα, κε πιήξεηο απνδνρέο, κηαο (1) εκέξαο αλά δίκελν. Η
άδεηα ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζην δίκελν ην νπνίν αθνξά. Δθόζνλ ε άδεηα απηή
δελ εμαληιεζεί ζην δηάζηεκα απηό, δελ κεηαθέξεηαη νύηε θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζηνλ
ππάιιειν (παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Υ.Κ.).
ΙΙΙ. ΑΓΔΙΑ ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ (άξζξν 52 ηνπ Υ.Κ.)
1. Σηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Υ.Κ. πξνβιέπνληαη ηα
αθόινπζα:
Σηηο εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίεο θπνθνξνύλ, ρνξεγείηαη άδεηα κεηξόηεηαο κε πιήξεηο
απνδνρέο δύν (2) κήλεο πξηλ θαη ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηό. Σε πεξίπησζε
απόθηεζεο ηέθλνπ πέξαλ ηνπ 3νπ (δειαδή 4νπ θαη άλσ), ε κεηά ηνλ ηνθεηό άδεηα
πξνζαπμάλεηαη γηα θάζε θύεζε θαηά δύν (2) κήλεο. Η επηπιένλ απηή άδεηα ρνξεγείηαη
ζπλερόκελε, ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο άδεηαο ινρείαο.
2. Η άδεηα θύεζεο θαη ινρείαο ρνξεγείηαη θαη ζηηο κεηέξεο εθπαηδεπηηθνύο πνπ
γέλλεζαλ πξόσξα θαη ην λενγλό απεβίσζε, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη πξόθεηηαη γηα ηνθεηό
θαη όρη γηα απνβνιή.
3. Σηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Υ.Κ. πξνβιέπεηαη όηη ζηηο ππαιιήινπο πνπ
πηνζεηνύλ ηέθλν ρνξεγείηαη άδεηα ηξηώλ (3) κελώλ κε πιήξεηο απνδνρέο εληόο ηνπ πξώηνπ
εμακήλνπ κεηά ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πηνζεζίαο, εθόζνλ ην πηνζεηεκέλν
ηέθλν είλαη ειηθίαο έσο έμη (6) εηώλ. Έλαο κήλαο από ηελ άδεηα απηή κπνξεί λα θαιύπηεη
απνπζία ηεο ππαιιήινπ θαηά ην πξν ηεο πηνζεζίαο δηάζηεκα.
Ο κήλαο απηόο κπνξεί λα ιεθζεί νπνηεδήπνηε θαηά ην πξν ηεο πηνζεζίαο δηάζηεκα
θαηόπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηεο ελδηαθεξόκελεο ππαιιήινπ, ε νπνία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη
ζηελ ππεξεζία ζρεηηθή βεβαίσζε από ηηο αξκόδηεο αξρέο γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
ηεο πηνζεζίαο.
ΙV. ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΔ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
(άξζξν 53 ηνπ Υ.Κ.)
Σηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Υ.Κ. πξνβιέπνληαη ηα αθόινπζα:
1. Η άδεηα άλεπ απνδνρώλ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δύν εηώλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 51 ηνπ Υ.Κ. ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά, ρσξίο γλώκε ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ,
όηαλ πξόθεηηαη γηα αλαηξνθή παηδηνύ ειηθίαο έσο θαη έμη (6) εηώλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε
άδεηα απηή ρνξεγείηαη κε βάζε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ Υ.Κ. θαη όρη ην άξζξν 16, πεξ.Δ,
ηνπ 1566/1985, ην νπνίν ηζρύεη γηα ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: ζεξαπεία δπζίαησλ
αζζελεηώλ ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ή ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, αληηκεηώπηζε
δύζθνισλ πεξηπηώζεσλ εγθπκνζύλεο θαη νινθιήξσζε κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ.
Γηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ ηεο άδεηαο απηήο ρνξεγείηαη πιένλ εθάπαμ κε πιήξεηο
απνδνρέο ζηελ πεξίπησζε γέλλεζεο ηξίηνπ (3νπ) παηδηνύ θαη άλσ, αλεμάξηεηα εάλ ν
εθπαηδεπηηθόο έρεη θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο άλεπ απνδνρώλ ηεο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ θαη εθόζνλ δελ έρεη εμαληιήζεη απηή. Γηα ην ίδην παηδί δηθαίσκα ρξήζεο ηεο
άδεηαο απηήο έρεη ν έλαο από ηνπο δύν γνλείο.
Τελ άδεηα ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ δηθαηνύληαη θαη γνλείο, ησλ νπνίσλ ην 3 ν
ηέθλν θαη άλσ γελλήζεθε πξηλ από ηελ 9ε Φεβξνπαξίνπ 2007 (εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ
Υ.Κ.) θαη εθόζνλ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή ην ηέθλν δελ είρε ζπκπιεξώζεη ηελ ειηθία
ησλ έμη εηώλ.
Γηα παξάδεηγκα:
Δθπαηδεπηηθόο πνπ θαηά ηελ 9ε Φεβξνπάξηνπ 2007 είρε ηξία ηέθλα, από ηα νπνία ην
ηειεπηαίν ήηαλ ειηθίαο θάησ ησλ έμη (6) εηώλ, δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε εθάπαμ ηεο
άδεηαο ησλ ηξηώλ (3) κελώλ κε πιήξεηο απνδνρέο, εθόζνλ βέβαηα δελ έρεη ήδε εμαληιήζεη
ην δηθαίσκα ηεο άδεηαο άλεπ απνδνρώλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Υ.Κ. θαη
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αλάινγα κε ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη, έσο όηνπ ην ηέθλν ζπκπιεξώζεη ην 6ν
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
2. Ο γνλέαο εθπαηδεπηηθόο δηθαηνύηαη ελλέα (9) κήλεο άδεηα κε απνδνρέο γηα
αλαηξνθή παηδηνύ, εθόζνλ δελ θάλεη ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ. Τελ άδεηα απηή
δηθαηνύηαη θαη ν γνλέαο εθπαηδεπηηθόο, ν νπνίνο έρεη πηνζεηήζεη ηέθλν (αξ. 582/2004
γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο).
Δηδηθά γηα ην γνλέα πνπ είλαη άγακνο ή ρήξνο ή δηαδεπγκέλνο ή έρεη αλαπεξία 67%
θαη άλσ ε ζπλερόκελε άδεηα αλαηξνθήο ηέθλνπ πξνζαπμάλεηαη θαηά έλα (1) κήλα.
Σεκεηώλεηαη όηη ε αλσηέξσ πξνζαύμεζε ρνξεγείηαη ζηνπο δηθαηνύρνπο γνλείο, εθόζνλ
θαηά ηελ 9ε Φεβξνπαξίνπ 2007 (εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ Υ.Κ.) δελ είραλ εμαληιήζεη ηελ
ελ ιόγσ δηεπθόιπλζε.
O ρξόλνο εξγαζίαο ηνπ γνλέα εθπαηδεπηηθνύ, εάλ δελ θάλεη ρξήζε ηεο ελλεάκελεο
άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλνπ, κεηώλεηαη θαηά δύν (2) ώξεο ηελ εβδνκάδα, εθόζνλ έρεη ηέθλα
ειηθίαο έσο δύν (2) εηώλ. Δηεπθξηλίδνπκε όηη νη γνλείο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κεησκέλν
σξάξην κέρξη ην παηδί ηνπο λα ζπκπιεξώζεη ην δεύηεξν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, ζύκθσλα κε
ηελ εηδηθή λνκνζεηηθή ξύζκηζε πνπ ηζρύεη γη’ απηνύο (παξ. 14, ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.
2083/1992, ΦΕΚ 159Α/21-9-1992).
3. Αλ θαη νη δύν γνλείο δηθαηνύληαη ηηο δηεπθνιύλζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ
παξαγξάθσλ, κε θνηλή ηνπο δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 πνπ θαηαηίζεηαη ζηηο ππεξεζίεο
ηνπο, θαζνξίδνπλ πνηνο από ηνπο δύν ζα θάλεη ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ή ηεο
ζπλερόκελεο άδεηαο αλαηξνθήο, εθηόο αλ κε ηελ αλσηέξσ θνηλή ηνπο δήισζε θαζνξίζνπλ
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε, άπαμ γηα ηνλ θαζέλα, πάληνηε δηαδνρηθώο θαη
κέζα ζηα ρξνληθά όξηα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Υ.Κ. Αιιαγή
ηεο δήισζεο απηήο δελ επηηξέπεηαη κεηά ηελ έλαξμε ησλ δηεπθνιύλζεσλ.
4. Αλ ε ζύδπγνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ή ν ζύδπγνο ηεο εθπαηδεπηηθνύ εξγάδεηαη ζηνλ
ηδησηηθό ηνκέα, εθόζνλ δηθαηνύηαη όκνησλ νιηθώο ή κεξηθώο δηεπθνιύλζεσλ, ν ζύδπγνο ή
ε ζύδπγνο εθπαηδεπηηθόο δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο δηεπθόιπλζεο ηνπ κεησκέλνπ
σξαξίνπ ή ηεο άδεηαο αλαηξνθήο θαηά ην κέξνο πνπ ε ζύδπγνο απηνύ ή ν ζύδπγνο απηήο
δελ θάλεη ρξήζε ησλ δηθώλ ηεο ή ησλ δηθώλ ηνπ δηθαησκάησλ ή θαηά ην κέξνο πνπ απηά
ππνιείπνληαη ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Υ.Κ.
δηεπθνιύλζεσλ.
Ωο εξγαζία ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα λνείηαη ε εμαξηεκέλε κηζζσηή εξγαζία, θαζώο θαη ε
άζθεζε θάπνηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο από απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ θείκελε
λνκνζεζία πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 2238/1994). Πην
ζπγθεθξηκέλα ειεπζέξηα επαγγέικαηα είλαη ηνπ: ηαηξνύ, νδνληηάηξνπ, θηεληάηξνπ,
θπζηνζεξαπεπηή, βηνιόγνπ, ςπρνιόγνπ, καίαο, δηθεγόξνπ, δηθνιάβνπ, ζπκβνιαηνγξάθνπ,
άκηζζνπ ππνζεθνθύιαθα, δηθαζηηθνύ επηκειεηή, αξρηηέθηνλα, κεραληθνύ, ηνπνγξάθνπ,
ρεκηθνύ, γεσπόλνπ, γεσιόγνπ, δαζνιόγνπ, σθεαλνγξάθνπ, ζρεδηαζηή, δεκνζηνγξάθνπ,
ζπγγξαθέα, δηεξκελέα, μελαγνύ, κεηαθξαζηή, θαζεγεηή ή δαζθάινπ, θαιιηηέρλε, γιύπηε
ή δσγξάθνπ ή ζθηηζνγξάθνπ ή ραξάθηε, εζνπνηνύ, εθηειεζηή κνπζηθώλ έξγσλ ή
κνπζνπξγνύ, θαιιηηερλώλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, ρνξεπηή, ρνξνγξάθνπ, ζθελνζέηε,
ζθελνγξάθνπ, ελδπκαηνιόγνπ, δηαθνζκεηή, νηθνλνκνιόγνπ, αλαιπηή, πξνγξακκαηηζηή,
εξεπλεηή ή ζπκβνύινπ επηρεηξήζεσλ, ινγηζηή ή θνξνηέρλε, αλαινγηζηή, θνηλσληνιόγνπ
θαη εκπεηξνγλώκνλα.
Ο εθπαηδεπηηθόο, ν νπνίνο δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο δηεπθόιπλζεο ηνπ
κεησκέλνπ σξαξίνπ ή ηεο άδεηαο αλαηξνθήο, πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ζηελ ππεξεζία ηνπ ηα
αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ.
β. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζρεηηθά κε ην πνηνο από ηνπο δύν γνλείο ζα
θάλεη ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ή ηεο άδεηαο αλαηξνθήο. Σηελ ίδηα δήισζε ζα
θαζνξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ν θαζέλαο από ηνπο δύν γνλείο ζα θάλεη ρξήζε
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δηαδνρηθά θαη ζπλερόκελα. Δάλ ε ζύδπγνο έρεη θάλεη ρξήζε, ζα δειώλεηαη ην είδνο ηεο
δηεπθόιπλζεο (κεησκέλν σξάξην ή ελλεάκελε άδεηα αλαηξνθήο), θαζώο θαη ην ζπλνιηθό
ρξνληθό δηάζηεκα, πνπ απηή έθαλε ρξήζε. Τέινο ζηελ ίδηα δήισζε ζα αλαθέξεηαη όηη,
εθόζνλ ε ζύδπγνο ζηακαηήζεη λα εξγάδεηαη, ε άδεηα ζα δηαθόπηεηαη θαη ν ζύδπγνο
εθπαηδεπηηθόο ακέζσο ζα επηζηξέθεη ζηελ εξγαζία ηνπ.
γ. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ εξγνδόηε ζρεηηθά κε ην αλ ε ζύδπγνο έρεη ήδε θάλεη νιηθώο
ή κεξηθώο ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο θαη αλ εξγάδεηαη κε θαζεζηώο πιήξνπο ή κεξηθήο
απαζρόιεζεο.
δ. Βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα, από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ξεηά ε ηδησηηθή
εξγαζία πνπ αζθεί ε ζύδπγνο θαη ην θαζεζηώο απαζρόιεζεο.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ν εθπαηδεπηηθόο, ηνπ νπνίνπ ε ζύδπγνο εξγάδεηαη κε ζύκβαζε
νξηζκέλνπ ρξόλνπ (π.ρ. είλαη αλαπιεξώηξηα εθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο ή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο),
δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηεπθνιύλζεσλ γηα όζν δηάζηεκα απηή
εξγάδεηαη, κε ηελ πξνϋπόζεζε βέβαηα όηη δελ θάλεη ρξήζε αλάινγσλ δηεπθνιύλζεσλ. Αλ
όκσο ε ζύδπγνο εξγάδεηαη κε θαζεζηώο κεξηθήο απαζρόιεζεο (π. ρ σξνκίζζηα
εθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο ή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο) θαη δελ θάλεη ρξήζε δηεπθνιύλζεσλ , ηόηε ν
ζύδπγνο δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο δηεπθόιπλζεο ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ή ηεο
άδεηαο αλαηξνθήο θαηά ην ήκηζπ ησλ πξνβιεπνκέλσλ.
5. Αλ ε ζύδπγνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δελ εξγάδεηαη ή δελ αζθεί νπνηνδήπνηε
επάγγεικα, ν ζύδπγνο δελ δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο δηεπθόιπλζεο ηνπ κεησκέλνπ
σξαξίνπ ή ηεο άδεηαο αλαηξνθήο, εθηόο αλ ιόγσ ζνβαξήο πάζεζεο ή βιάβεο θξηζεί
αλίθαλε λα αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο αλαηξνθήο ηνπ παηδηνύ, ζύκθσλα κε βεβαίσζε ηεο
δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ν
ππάιιεινο.
6. Όηαλ ν έλαο γνλέαο ιάβεη ηελ άδεηα άλεπ απνδνρώλ γηα αλαηξνθή ηέθλνπ, ν άιινο
δελ έρεη δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ηεο δηεπθόιπλζεο ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ή ηεο
ελλεάκελεο άδεηαο αλαηξνθήο γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα.
Δπίζεο ζεκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε δηάζηαζεο, δηαδπγίνπ, ρεξείαο ή γέλλεζεο
ηέθλνπ ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ ηνπ, ηόζν ηελ άδεηα άλεπ απνδνρώλ γηα αλαηξνθή ηέθλνπ,
όζν θαη ηε δηεπθόιπλζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ή ηελ ελλεάκελε άδεηα αλαηξνθήο ηε
δηθαηνύηαη ν γνλέαο πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηα.
7. Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Υ.Κ. νη ππεξεζίεο ππνρξενύληαη
λα δηεπθνιύλνπλ ηνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηέθλα ηα νπνία παξαθνινπζνύλ καζήκαηα
Α/ζκηαο ή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο, γηα λα επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν ησλ παηδηώλ ηνπο, κε ζθνπό
ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζρνιηθήο ηνπο επίδνζεο.
Έσο ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, κε ηελ νπνία ζα ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο
ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο θαη ζα θαζνξίδεηαη ην αλώηαην όξην εκεξώλ απνπζίαο ηνπ
ππαιιήινπ, ε πξνβιεπόκελε δηεπθόιπλζε εμαθνινπζεί λα ρνξεγείηαη όπσο κέρξη ζήκεξα,
δειαδή:
α. Οη ππάιιεινη δηθαηνύληαη λα απνπζηάδνπλ νξηζκέλεο ώξεο ή νιόθιεξε ηελ εκέξα
από ηελ εξγαζία ηνπο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ (4) ζπλνιηθά εξγαζίκσλ εκεξώλ,
κέζα ζην εκεξνινγηαθό έηνο, γηα λα επηζθεθζνύλ ην δεκόζην ή ηδησηηθό εθπαηδεπηηθό
ίδξπκα πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ ηνπο θαη λα
ελεκεξσζνύλ γηα ηελ επίδνζή ηνπο.
β. Η άδεηα απηή είλαη κε απνδνρέο θαη ρνξεγείηαη ζηνλ έλα γνλέα. Αλ θαη νη δύν
γνλείο είλαη δηθαηνύρνη, απνθαζίδνπλ κε θνηλή ζπκθσλία, θάζε θνξά, πνηνο από ηνπο δύν
ζα θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο θαη γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα, πνπ πάλησο ε ζπλνιηθή
δηάξθεηά ηεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ζε δηάξθεηα ηηο ηέζζεξηο (4) εκέξεο θαη γηα ηνπο δύν
γνλείο. Η άδεηα ρνξεγείηαη ζηνλ ππάιιειν γνλέα, αλεμάξηεηα αλ ν άιινο γνλέαο δελ
εξγάδεηαη.
5

γ. Η άδεηα ρνξεγείηαη είηε γηα νξηζκέλεο ώξεο είηε γηα νιόθιεξε ηελ εκέξα, ζε θακηά
όκσο πεξίπησζε πάλσ από κία εκέξα ζπλερώο.
δ. Γηα ηε ρνξήγεζή ηεο ν δηθαηνύρνο ππάιιεινο πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία
ηνπ ζρεηηθή αίηεζε, δειώλνληαο ζπγρξόλσο ππεύζπλα, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δύν
γνλείο είλαη δηθαηνύρνη, πόζεο εκέξεο (ή ώξεο) ηεο δηθαηνύκελεο από θνηλνύ άδεηαο ησλ 4
εκεξώλ έρεη θάλεη ήδε ρξήζε ν άιινο γνλέαο ζηελ ππεξεζία πνπ εξγάδεηαη.
ε. Γεδνκέλνπ όηη ηα λεπηαγσγεία απνηεινύλ πιένλ κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγνύλ καδί κε παηδηθνύο ζηαζκνύο (παηδηθά θέληξα), ε
αλσηέξσ άδεηα δίδεηαη θαη ζηνπο γνλείο πνπ ην παηδί ηνπο πεγαίλεη ζε παηδηθό θέληξν,
ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηό εθαξκόδεη πιήξεο πξόγξακκα λεπηαγσγείνπ. Σε θάζε
πεξίπησζε ην παηδί πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ πξνβιεπόκελε ειηθία, γηα λα παξαθνινπζεί ην
ππνρξεσηηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα.
V. ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΝΑΡΡΩΣΙΚΗ ΑΓΔΙΑ (άξζξν 55 ηνπ Υ.Κ.)
Βξαρπρξόληεο αλαξξσηηθέο άδεηεο ρνξεγνύληαη α) κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
ππαιιήινπ ή γλσκάηεπζε ζεξάπνληνο γηαηξνύ έσο δύν (2) εκέξεο θάζε θνξά θαη όρη
πεξηζζόηεξεο από ηέζζεξηο (4) εκέξεο θαη’ έηνο, β) κε γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληα
γηαηξνύ έσο ηξεηο (3) εκέξεο θάζε θνξά θαη όρη πεξηζζόηεξεο από έμη (6) θαη’ έηνο, γ) κε
γλσκάηεπζε ηνπ δηεπζπληή θιηληθήο δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ έσο πέληε (5) εκέξεο θάζε
θνξά θαη όρη πέξαλ ησλ δέθα (10) εκεξώλ θαη’ έηνο.
Τν ζύλνιν ησλ βξαρπρξόλησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ) πνπ
ρνξεγνύληαη ρσξίο γλσκάηεπζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, δελ ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ηηο
δέθα (10) εκέξεο ην ρξόλν.
Σε πεξίπησζε βξαρπρξόληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο πξηλ ή κεηά από αξγία ή αλάκεζα ζε
δύν (2) αξγίεο, ν ππάιιεινο παξαπέκπεηαη ππνρξεσηηθά γηα εμέηαζε ζηελ νηθεία
πγεηνλνκηθή επηηξνπή.
Σηηο ίδηεο πεξηπηώζεηο δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο κε ππεύζπλε
δήισζε ηνπ ππαιιήινπ.
Σεκεηώλεηαη όηη σο αξγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο λννύληαη νη
νξηδόκελεο από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο επίζεκεο αξγίεο (άξζξν 1 ηνπ Ν. 1157/1981).
Σπγθεθξηκέλα, επίζεκεο αξγίεο είλαη νη εμήο: Η 25ε Μαξηίνπ, ε 28ε Οθησβξίνπ, ε ενξηή
ησλ Τξηώλ Ιεξαξρώλ, ε Καζαξά Γεπηέξα, ε 1ε Μαΐνπ, ε ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο
(Γεπηέξα ηεο Πεληεθνζηήο) θαη όιεο νη Κπξηαθέο.
VI. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΝΑΡΡΩΣΙΚΗ ΑΓΔΙΑ (άξζξν 56 ηνπ Υ.Κ.)
1. Ο ππάιιεινο πνπ θσιύεηαη λα πξνζέιζεη ζηελ εξγαζία ηνπ ιόγσ αζζέλεηαο
ελεκεξώλεη ηελ ππεξεζία γηα ηελ αδπλακία απηή ηελ ίδηα εκέξα.
Η ππεξεζία ρνξεγεί ηελ αλαξξσηηθή άδεηα ύζηεξα από αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ. Η
αίηεζε γηα αλαξξσηηθή άδεηα ππνβάιιεηαη εληόο επηά (7) εκεξώλ από ηελ απνπζία ηνπ
ππαιιήινπ ιόγσ αζζέλεηαο. Σε πεξίπησζε αδηθαηνιόγεηεο θαζπζηέξεζεο πνπ δελ
νθείιεηαη ζε ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, γίλεηαη αλάινγε πεξηθνπή ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο κε
επζύλε ηνπ νξγάλνπ πνπ είλαη αξκόδην γηα ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ρνξήγεζήο ηεο. Η
ππεξεζία ζε όισο εηδηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα θηλεί ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο
αλαξξσηηθήο άδεηαο απηεπαγγέιησο. Οη όισο εηδηθέο πεξηπηώζεηο εθηηκώληαη από ηελ
νηθεία ππεξεζία βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ πνπ ζπληξέρνπλ (π.ρ. ύπαξμε
κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο ή άξλεζεο ηνπ αζζελνύληνο ππαιιήινπ λα δεηήζεη λα ιάβεη
αλαξξσηηθή άδεηα).
2. Άδεηα δηάξθεηαο πέξαλ ηνπ ελόο (1) κελόο γηα ςπρηθή λόζν δελ ρνξεγείηαη, αλ δελ
έρεη πξνεγεζεί λνζειεία ζε δεκόζην λνζνθνκείν. Παξάηαζή ηεο ή ρνξήγεζε λέαο άδεηαο,
εθόζνλ ππεξβαίλεη, ζπλνιηθώο ή ηκεκαηηθώο, ηνλ έλα (1) κήλα κέζα ζην ίδην
εκεξνινγηαθό έηνο ρνξεγείηαη ύζηεξα από αλαιπηηθή έθζεζε ζεξάπνληνο ηαηξνύ θαη
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έθζεζε εμέηαζεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ αζζελνύο, ην πεξηερόκελν ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη
κε θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο
θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. Με ηελ ίδηα απόθαζε νξίδνληαη ηα όξγαλα πνπ
δηθαηνύληαη λα πξνβαίλνπλ ζε εμέηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ αζζελνύο θαζώο θαη θάζε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
Έσο ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απόθαζεο, ε παξάηαζε ή ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο γηα
ςπρηθή λόζν γίλεηαη κε εηδηθή αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο νηθείαο εηδηθήο πγεηνλνκηθήο
επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ Υ.Κ., όπσο πξνβιέπεηαη από ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ.
12 ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ ίδηνπ Κώδηθα.
VII. ΑΓΔΙΔ ΔΞΔΣΑΔΩΝ (άξζξν 60 ηνπ Υ.Κ.)
1. Σηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ είλαη καζεηέο, ζπνπδαζηέο ή θνηηεηέο, πξνπηπρηαθνί ή
κεηαπηπρηαθνί, ζε ζρνιεία θαη ηδξύκαηα θαη ησλ ηξηώλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, θαζώο
επίζεο θαη ηνπ ΔΑΠ, ρνξεγείηαη άδεηα εμεηάζεσλ κε απνδνρέο. Η άδεηα απηή ρνξεγείηαη
κεηά από αίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ν νπνίνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηεο
ζρνιήο όηη έιαβε κέξνο ζε εμεηάζεηο.
2. Η άδεηα εμεηάζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εξγάζηκεο εκέξεο
θάζε έηνο θαη ρνξεγείηαη ζπλερώο ή ηκεκαηηθώο θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν, πνπ δεηά ν
ελδηαθεξόκελνο, κε βάζε ην πξόγξακκα εμεηάζεσλ. Οη άδεηεο εμεηάζεσλ ρνξεγνύληαη γηα
ην ρξόλν θνίηεζεο θαη κέρξη δύν ην πνιύ εμάκελα κεηά ηε ιήμε ηνπ, εθόζνλ ν
εθπαηδεπηηθόο εμαθνινπζεί λα θνηηά θαη λα έρεη, κε επίζεκε αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ,
ηελ ηδηόηεηα ηνπ καζεηή, ζπνπδαζηή ή θνηηεηή αλεμαξηήησο επηπέδνπ. Γηα θάζε εκέξα
εμεηάζεσλ ρνξεγείηαη άδεηα εμεηάζεσλ δύν (2) εκεξώλ, ε πξνεγνπκέλε θαη ε εκέξα ηεο
εμέηαζεο, εθόζνλ θακία από ηηο δύν δελ είλαη αξγία. H άδεηα απηή ρνξεγείηαη κόλν γηα ηε
δηεπθόιπλζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηηο εμεηάζεηο θαη όρη γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ.
3. Οη άδεηεο εμεηάζεσλ ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ εθπνλνύλ
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληεζνύλ κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, λα
παξνπζηάζνπλ ηε δηαηξηβή ηνπο ή λα ηελ ππνζηεξίμνπλ. Γεδνκέλνπ όκσο όηη ζηελ
πξνθείκελε πεξίπησζε νη εθπαηδεπηηθνί απηνί δελ ζπκκεηέρνπλ ζε εμεηάζεηο, ε άδεηα ζα
ρνξεγείηαη θάζε θνξά κεηά από ζπλεθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ηόζν ηεο ππεξεζίαο όζν θαη
ηεο εθπόλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (αξ. ΓΙΓΑΓ/Φ.
53.9673/16848/21-4-2003 έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΣΣΓΑ).
4. Άδεηα εμεηάζεσλ ρνξεγείηαη θαη γηα ηελ νξθσκνζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ νη πξνβιεπόκελεο εκέξεο ηεο παξ. 2
έρνπλ εμαληιεζεί, ηόηε ρνξεγείηαη γηα ην ζθνπό απηό θαλνληθή άδεηα.
VIII. ΑΓΔΙΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΔ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ
ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΙΓΑΥ)
Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48 έσο 53 γηα ηηο θαλνληθέο θαη ινηπέο άδεηεο, θαζώο θαη
ησλ άξζξσλ 54 έσο 56 γηα ηε δηάξθεηα ησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ ηνπ Υπαιιειηθνύ
Κώδηθα εθαξκόδνληαη θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξόλνπ ηνπ δεκνζίνπ, βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Ν. 2839/2000 (άξζξν 4 παξ.
5) θαη ηνπ Ν. 3230/2004 (άξζξν 12 παξ. 6 θαη 7), κε ηηο νπνίεο επεθηάζεθε ε ηζρύο ησλ
αλσηέξσ άξζξσλ θαη ζην πξνζσπηθό απηό.
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ ζην πξνζσπηθό ΙΓΑΦ
παξέρνληαη από ηε Γηεύζπλζε Πξνζσπηθνύ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ηειέθσλα επηθνηλσλίαο: 210 – 33
93 246, 210 – 33 93 201).
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ΙΥ. ΑΡΜΟΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΣΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (ζρεη. αξ. πξση. 49178/Δ2/17-5-2006
έγγξαθν)
Όιεο νη άδεηεο ρνξεγνύληαη από ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία είλαη απνζπαζκέλνη νη
εθπαηδεπηηθνί. Δμαηξνύληαη νη άδεηεο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλώκε ππεξεζηαθνύ
ζπκβνπιίνπ θαη νη νπνίεο ρνξεγνύληαη από ηελ νξγαληθή ζέζε.
Οη εθπαηδεπηηθνί, εθόζνλ αηηνύληαη αλαξξσηηθή άδεηα, ζπλππνβάιινπλ θαη ππεύζπλε
δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία αλαγξάθνπλ ηηο εκέξεο αλαξξσηηθήο άδεηαο, πνπ
έιαβαλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.
Η ππεξεζία, ζηελ νπνία είλαη απνζπαζκέλνη νη εθπαηδεπηηθνί, ππνρξενύηαη λα
θνηλνπνηήζεη ηελ απόθαζε, κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε άδεηα, ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε
Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΓΡ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΟΤΣΡΟΜΑΝΟ

Δζωηερική διανομή
Γ/λζε Πξνζ/θνύ Π. Δ. – Τκήκα Δ΄
Γ/λζε Πξνζ/θνύ Γ. Δ. – Τκήκα Γ΄
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