
Ζ νομοθεζία για ηιρ άδειερ ηων εκπαιδεςηικών 

Δνημεπωηικό ηος αιπεηού ζηο  ΚΤΓΔ 

           Νεκηάπιος Κοπδή 

Σας κοινοποιούμε ηη νομοθεζία και ηις ηελευηαίες αλλαγές ζχεηικά με ηις άδειες 

ηων εκπαιδευηικών: 

Με αθνξκή ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3528/2007 απφ ηνλ Ν.4210/2013, 

ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2010/18/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζηελ εζληθή καο 

λνκνζεζία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Σ’ ηνπ Ν. 4075/2012, ζαο παξαζέηνπκε ηηο 

άδεηεο πνπ δηθαηνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί , θαζψο θαη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ 

αδεηψλ απηψλ 

Δπηζεκαίλνπκε φηη, φιεο νη άδεηεο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη γλψκε ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ζηελ νπνία ππεξεηεί ν εθπαηδεπηηθφο, είηε 

νξγαληθά είηε κε απφζπαζε. ηελ πεξίπησζε απφζπαζεο, ε Τπεξεζία, ζηελ νπνία είλαη 

απνζπαζκέλνη νη εθπαηδεπηηθνί, ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηήζεη ηελ απφθαζε, κε ηελ 

νπνία ρνξεγείηαη ε άδεηα, ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε. 

Οη άδεηεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλψκε ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ εμεηάδνληαη απφ ην 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ηεο νξγαληθήο ζέζεο. ηελ πεξίπησζε απνζπαζκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, o θνξέαο απφζπαζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζεγεζεί ζεηηθά ή αξλεηηθά 

γηα ηηο άδεηεο νη νπνίεο εμεηάδνληαη απφ ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ηεο νξγαληθήο ζέζεο. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (N.3528/2007), άξζξα 48 έσο 53 γηα ηηο θαλνληθέο 

θαη ινηπέο άδεηεο, θαζψο θαη άξζξα 54 έσο 56 γηα ηε δηάξθεηα ησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ 

φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ 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 ηζρχο ησλ αλσηέξσ άξζξσλ θαη ζην πξνζσπηθφ απηφ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζκ.Φ.353.1/26/153324/Γ1/25-9-

2014/Φ.Δ.Κ.2648η.Β’/7-10-2014  Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, κε ηελ νπνία κεηαβηβάζηεθε 

ζηνπο Γηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ ε αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο ησλ θαλνληθψλ αδεηψλ, 

εηδηθψλ αδεηψλ, παξαθνινχζεζεο ζρνιηθήο επίδνζεο, αλαξξσηηθψλ θαη αδεηψλ 



εμεηάζεσλ ζην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο πνπ 

πξνΐζηαληαη, αλαθέξνπκε ηηο παξαθάησ δηεπθξηλήζεηο: 

•    Η ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα αθνξά επίζεο ζηνπο αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ άδεηαο. Σν ζεζκηθφ πιαίζην ρνξήγεζεο 

ησλ αδεηψλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο 

ζηελ ππ’ αξηζκ. Φ.351.5/43/67822/Γ1/5-5-2014 (ΑΓΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγθχθιην ηεο 

Τπεξεζίαο καο. ε πεξίπησζε πνπ εθπαηδεπηηθφο ππεξεηεί ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

ζρνιεία, ε άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηνλ Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ππεξεηεί 

ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο, ν νπνίνο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ππφινηπσλ 

ζρνιείσλ.   

•    Καηά ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ, ηεξείηαη Πξσηφθνιιν, κε 

επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο. Ο εθπαηδεπηηθφο ππνβάιιεη ην αίηεκα κε 

ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ην νπνίν πξσηνθνιιείηαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο ρνιηθήο 

Μνλάδαο. Ο Γ/ληήο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο εθδίδεη απφθαζε ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο 

άδεηαο, ηελ νπνία θνηλνπνηεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν εθπ/θφ θαη ζηελ νηθεία Γ/λζε Δθπ/ζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξεηάδεηαη γλψκε ηεο αξκφδηαο 

Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Α.Τ.Δ., Β.Τ.Δ., ΚΔ.Π.Α., ΔΙΓΙΚΗ Τ.Δ. θιπ. ), ν Γ/ληήο ηεο 

ρνιηθήο Μνλάδαο δηαβηβάδεη αληίγξαθν ηεο αίηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ζπλεκκέλα ηα 

πξσηφηππα παξαζηαηηθά ζηελ νηθεία Γ/λζε Δθπ/ζεο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ηα δηαβηβάδεη 

ζηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή. Η Απφθαζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο καδί κε 

ηα παξαζηαηηθά θπιάζζνληαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ηεξείηαη ζηε 

Γ/λζε Δθπ/ζεο, ελψ αληίγξαθν ηεο Απφθαζεο δηαβηβάδεηαη ζηνλ Γ/ληή ηεο ρνιηθήο 

Μνλάδαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, θαηά ηα δηαιακβαλφκελα 

ζηελ Απφθαζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο. ε πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο θξηζεί 

αλίθαλνο γηα θάζε εξγαζία απφ ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, γλσκνδνηεί ην 

Πεξηθεξεηαθφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(Π.Τ..Π.Δ. ή Π.Τ..Γ.Δ.) γηα ηελ απφιπζε ιφγσ λφζνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ Ν.3528/2007/Φ.Δ.Κ.26 η. Α΄ /9-2-2007 θαη ζηε 

ζπλέρεηα δηαβηβάδεηαη ε Πξάμε απηή ζηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο 

πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη ηελ απφθαζε απφιπζεο ηνπ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνχ. 



•    Οη άδεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νηθείν Γηεπζπληή 

Δθπ/ζεο, ελψ ησλ Αλαπιεξσηψλ Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο. Μφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν 

Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ή ν Τπνδηεπζπληήο ρνιηθήο Μνλάδαο αζθεί θαζήθνληα ζηε 

ζέζε ειιείπνληνο Γηεπζπληή, άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηνλ νηθείν Γηεπζπληή Δθπ/ζεο. 

•    Οη άδεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε Κέληξα Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ 

Σερλνινγηψλ (ΠΛΗΝΔΣ), Δξγαζηεξηαθά Κέληξα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ΔΚΦΔ), 

πκβνπιεπηηθνχο ηαζκνχο Νέσλ (Ν), Κέληξα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ 

(ΚΔΤΠ), ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νηθείν Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. 

Η. ΑΓΔΗΔ ΜΟΝΗΜΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ 

Α. ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (άπθπο 48 ηος Τ.Κ.) 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εληάζζνληαη ζηνπο ππαιιήινπο 

πνπ έρνπλ δηαθνπέο εξγαζίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ κπνξνχλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ 

ζνβαξνί ιφγνη αλάγθεο, λα παίξλνπλ έσο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο θαλνληθή άδεηα κε 

απνδνρέο θαηά εκεξνινγηαθφ έηνο (παξ. 4). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ ππεξεηνχλ κε δηάζεζε έσο ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ζε Γηεχζπλζε 

Δθπαίδεπζεο. Η άδεηα ρνξεγείηαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνζπψληαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζε Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, ζε επνπηεπφκελνπο θνξείο, ζε πνιηηηθά 

γξαθεία ππνπξγψλ, βνπιεπηψλ, θαζψο θαη ζε άιιεο Τπεξεζίεο, γηα θάζε έηνο 

απφζπαζεο, κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο άδεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 

1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Τ.Κ. Γειαδή, κπνξνχλ λα παίξλνπλ θαλνληθή άδεηα κε 

απνδνρέο, δηάξθεηαο απφ 20 έσο 25 ή 30 εκέξεο (γηα πελζήκεξε ή εμαήκεξε εβδνκάδα 

εξγαζίαο αληίζηνηρα), βάζεη ησλ εηψλ δεκφζηαο ππεξεζίαο. Μεηά ηελ επηζηξνθή ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπο θαζήθνληα, παχεη λα ηζρχεη ην δηθαίσκα ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο απηήο, 

αθφκε θαη αλ απνδεδεηγκέλα δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε (αξ. 546/2005 γλσκνδφηεζε ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο). 



Σέινο, ε πξνζαχμεζε ησλ ηεζζάξσλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ηεο θαλνληθήο άδεηαο ζε φζνπο 

ππεξεηνχλ ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο εθαξκφδεηαη κφλν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

απνζπψληαη ζε θνξείο (άξζξν 48 παξ.3). 

Β. ΔΗΓΗΚΔ ΑΓΔΗΔ (άπθπο 50 ηος Τ.Κ.) 

Β1. ΑΓΔΗΑ ΓΑΜΟΤ – ΘΑΝΑΣΟΤ (ππώηο εδάθιο ηηρ παπαγπάθος 1) 

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηθαίσκα άδεηαο απνπζίαο κε απνδνρέο πέληε (5) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ ζε πεξίπησζε γάκνπ (εξγάζηκεο λννχληαη φιεο νη κέξεο εθηφο απφ ηηο επίζεκεο 

αξγίεο: ε 25ε Μαξηίνπ, ε 28ε Οθησβξίνπ, ε πξψηε ηνπ έηνπο, ηα Θενθάλεηα, ε ενξηή ησλ 

Σξηψλ Ιεξαξρψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε Καζαξά Γεπηέξα, ε Μεγάιε Παξαζθεπή, ην 

Μέγα άββαην, ε Γεπηέξα ηνπ Πάζρα, ε 1ε Μαΐνπ, ε ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο 

(Γεπηέξα ηεο Πεληεθνζηήο) ε Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ, ε 17ε Ννεκβξίνπ γηα ηα Α.Δ.Ι. θαη 

ηηο Αλψηεξεο ρνιέο, ε πξψηε θαη δεχηεξε εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη φιεο νη 

Κπξηαθέο.). Η άδεηα απηή ρνξεγείηαη ακέζσο πξηλ ή κεηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ θαη φρη 

άιιε ρξνληθή πεξίνδν εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 

ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζπδχγνπ ηνπο ή θαη ζπγγελνχο έσο θαη β΄ βαζκνχ, νη 

εθπαηδεπηηθνί δηθαηνχληαη άδεηα απνπζίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζπλερφκελα κε ην 

γεγνλφο. πγγελείο έσο θαη β΄ βαζκνχ ζεσξνχληαη νη γνλείο, ηα ηέθλα, ηα αδέιθηα, ηα 

εγγφληα θαη νη πάππνη, ηφζν νη εμ αίκαηνο φζν θαη νη εμ αγρηζηείαο. 

Γηα ηηο δχν αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ 

ζρεηηθή ιεμηαξρηθή πξάμε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ άδεηα ζαλάηνπ, εθφζνλ δελ 

πξνθχπηεη ν βαζκφο ζπγγέλεηαο, κπνξεί λα ζπλππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε. 

Β2. ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΔΝΝΖΖ ΣΔΚΝΟΤ (παπ. 1, όπωρ ζςμπληπώθηκε με ηο άπθπο 18 

παπ. 2 ηος Ν.3801/2009) 

ηνλ παηέξα εθπαηδεπηηθφ ρνξεγείηαη άδεηα δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε πεξίπησζε 

γέλλεζεο ηέθλνπ. Η άδεηα απηή ρνξεγείηαη θαη ζε πεξίπησζε πηνζεζίαο, εθφζνλ ην ηέθλν 

δελ έρεη ππεξβεί ην 2ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Η ρνξήγεζε αθνξά ζε ζπλερφκελεο εκέξεο 

κε ην γεγνλφο ηεο γέλλεζεο ή πηνζεζίαο ηνπ ηέθλνπ θαη φρη ζε άιιε ρξνληθή πεξίνδν. ε 

θάζε πεξίπησζε, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ιεμηαξρηθή πξάμε 

γέλλεζεο ή δηθαζηηθή απφθαζε αληίζηνηρα. 



Β3. ΑΓΔΗΑ ΑΚΖΖ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ (παπ. 1 δεύηεπο εδάθιο) Καηά ηη 

διενέπγεια ηων βοςλεςηικών ή αςηοδιοικηηικών εκλογών, ιζσύοςν ηα εξήρ: 

1. Όζνη εθπαηδεπηηθνί κεηαθηλνχληαη ζε απφζηαζε 200-400 ρηιηνκέηξσλ ιακβάλνπλ άδεηα 

κηαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο. 

2. Όζνη κεηαθηλνχληαη ζε απφζηαζε 401 ρηιηνκέηξσλ θαη πάλσ ιακβάλνπλ άδεηα δχν (2) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ, εθφζνλ θηλνχληαη εμ νινθιήξνπ νδηθψο κε βάζε ηελ ππεχζπλε 

δήισζή ηνπο. 

3. Όζνη κεηαθηλνχληαη ζε λεζηά ή απφ λεζηά, γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη νδηθή πξφζβαζε, 

ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ άδεηαο πνπ ιακβάλνπλ, εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ 

αξκφδην Γηεπζπληή ηεο Δθπαίδεπζεο, αλάινγα κε ηελ απφζηαζε θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο 

κεηαθίλεζεο, ρσξίο σζηφζν ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε άδεηα λα μεπεξλά ηηο ηξεηο (3) 

εξγάζηκεο εκέξεο. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο, νη 

νπνίεο νξίδνληαη εθινγηθά ηκήκαηα θαη παξακέλνπλ θιεηζηέο ηελ Παξαζθεπή θαη ηε 

Γεπηέξα, νη εκέξεο απηέο ζεσξνχληαη σο κέξνο ηεο άδεηαο. Δπνκέλσο, ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε 3, είλαη δπλαηφ λα ρνξεγείηαη κφλν κία 

(1) κέξα άδεηα, είηε ηελ Πέκπηε πξηλ απφ ηηο εθινγέο, είηε ηελ Σξίηε κεηά ηηο εθινγέο. 

Δπηζεκαίλνπκε φηη, ζε θάζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο εθινγψλ εθδίδεηαη εγθχθιηνο ζρεηηθά 

κε ηηο δηεπθνιχλζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο. 

Β4. ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΚΖ (παπάγπαθορ 1 ηελεςηαίο εδάθιο)      

Υνξεγείηαη άδεηα κηαο (1) έσο ηξηψλ (3) εκεξψλ γηα ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε 

δίθε. Η ζπκκεηνρή λνείηαη κε φιεο ηηο ηδηφηεηεο: ελάγνληα ή ελαγφκελνπ, κελπηή ή 

κπλεζέληνο, αηηνχληνο ή θαζνχ, κάξηπξα ή πξαγκαηνγλψκνλα θαη θπζηθά ηνπ ελφξθνπ. 

Η εηδηθή άδεηα απνπζίαο γηα ζπκκεηνρή ζε δίθε ρνξεγείηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα εηδηθφ 

ιφγν, ν νπνίνο αθνξά ηνλ ίδην πξνζσπηθά θαη φρη άιιν πξφζσπν, φπσο ην ζχδπγν ή ην 

ηέθλν ηνπ ππαιιήινπ. 

Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιιεηαη θαη θσηνηππία ηεο θιήζεο απφ ην δηθαζηήξην, ελψ αθνχ 

επηζηξέςεη ν εθπαηδεπηηθφο, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ δηθαζηεξίνπ φηη 

παξνπζηάζηεθε ζε απηφ. Ο αξηζκφο ησλ εκεξψλ ηεο αλσηέξσ άδεηαο πξνζδηνξίδεηαη 

αλάινγα κε ηε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο κεηαθίλεζεο, ζχκθσλα κε 

ηα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη σο ζήκεξα γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηελ άζθεζε 



εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο, ρσξίο σζηφζν ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε άδεηα απηή λα 

ππεξβαίλεη θάζε θνξά ηηο ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο. Η εηδηθή άδεηα ρνξεγείηαη θαη γηα 

πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Ν. 3528/2007, 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν Γεχηεξν ηνπ Ν. 4057/2012 (54 Α’). 

  

Β5. ΑΓΔΗΑ ΝΟΖΜΑΣΟ (παπάγπαθορ 2 ηος Τ.Κ και επιπλέον παπ 1 ηος άπθπος 

51 Ν. 4075/2012) 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πάζρνπλ νη ίδηνη ή έρνπλ ζχδπγν ή ηέθλν πνπ πάζρεη απφ λφζεκα, 

ην νπνίν απαηηεί ηαθηηθέο κεηαγγίζεηο αίκαηνο ή ρξήδεη πεξηνδηθήο λνζειείαο, δηθαηνχληαη 

εηδηθή άδεηα κε απνδνρέο έσο είθνζη δχν (22) εξγάζηκεο εκέξεο ην ρξφλν. Έσο ηελ 

έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 

50 ηνπ Τ.Κ. γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηέξσ λνζεκάησλ, ε ελ ιφγσ άδεηα ζα πξέπεη λα 

ρνξεγείηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α. Γλσκάηεπζε ηεο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, κε ηελ νπνία ζα 

πηζηνπνηείηαη αηηηνινγεκέλα φηη ε πάζεζε, απφ ηελ νπνία πάζρνπλ νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί ή θάπνην ηέθλν ηνπο, ρξήδεη ηαθηηθψλ κεηαγγίζεσλ αίκαηνο ή πεξηνδηθήο 

λνζειείαο ζε δεκφζην ή ηδησηηθφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα. 

β. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν απαηηείηαη ε λνζειεία απηή. 

ηελ πεξίπησζε πάζεζεο ηνπ ηέθλνπ κπνξνχλ θαη νη δχν γνλείο λα θάλνπλ ρξήζε ηεο 

άδεηαο απηήο, θαζνξίδνληαο κε θνηλή ηνπο δήισζε πνηνο απφ ηνπο δχν ζα θάλεη ρξήζε 

ηεο άδεηαο θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ πάλησο ε ζπλνιηθή δηάξθεηά ηεο δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ηηο είθνζη δχν (22) εξγάζηκεο εκέξεο εηεζίσο θαη γηα ηνπο δχν. 

Δπηπιένλ, ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα δειψλεη ππεχζπλα θάζε θνξά ζηε ζρεηηθή αίηεζε 

ρνξήγεζεο πφζεο εκέξεο ηεο δηθαηνχκελεο απφ θνηλνχ άδεηαο ησλ 22 εκεξψλ έρεη θάλεη 

ήδε ρξήζε ν/ε ζχδπγφο ηνπ ζηελ ππεξεζία φπνπ εξγάδεηαη. ε πεξίπησζε δηάζηαζεο, 

δηαδπγίνπ, ρεξείαο ή γέλλεζεο ηέθλνπ ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ ηνπ, ηελ ελ ιφγσ άδεηα 

δηθαηνχηαη ν γνλέαο πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ πνπ ρξήδεη ηαθηηθήο κεηάγγηζεο ή 

πεξηνδηθήο λνζειείαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ άδεηα ησλ είθνζη δχν (22) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ ρνξεγείηαη θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ηέθλα ηα νπνία πάζρνπλ απφ βαξηά 

λνεηηθή ζηέξεζε ή ζχλδξνκν Down, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ρξήδνπλ ή φρη πεξηνδηθήο 

λνζειείαο (παξάγξαθνο 3). 



ηελ πεξίπησζε απηή νη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ 

ζρεηηθή γλσκάηεπζε απφ δεκφζην Ιαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν ή παηδνςπρηαηξηθφ ηκήκα 

δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ. ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θπζηθφ, ή ζεηφ γνλέα παηδηνχ ειηθίαο έσο θαη 

18 εηψλ ζπκπιεξσκέλσλ, ην νπνίν πάζρεη απφ λφζεκα πνπ απαηηεί κεηαγγίζεηο αίκαηνο 

θαη παξαγψγσλ ηνπ ή αηκνθάζαξζε, απφ λενπιαζκαηηθή αζζέλεηα, ή ρξήδεη 

κεηακφζρεπζεο, ρνξεγείηαη, επηπιένλ ησλ 22 εκεξψλ θαη εθφζνλ ηηο έρεη εμαληιήζεη, 

εηδηθή γνληθή άδεηα δηάξθεηαο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ θαηά εκεξνινγηαθφ έηνο, κε 

απνδνρέο, έπεηηα απφ αίηεζή ηνπ, θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. Γηεπθξηλίδνπκε φηη ηελ 

άδεηα απηή ησλ 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ ηε δηθαηνχηαη θαη εθπαηδεπηηθφο αλάδνρνο γνλέαο 

παηδηνχ ην νπνίν πάζρεη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα λνζήκαηα. (άξζξν 51 παξ 1 ηνπ Ν. 

4075/2012 ΦΔΚ 89 η΄Α΄). 

Σέινο, ζε πεξίπησζε λνζειείαο ηέθλνπ έσο θαη 18 εηψλ, ρνξεγείηαη άδεηα ρσξίο 

απνδνρέο γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε λνζειεία θαη φρη πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ αλά έηνο, εθφζνλ ν θπζηθφο, ζεηφο ή αλάδνρνο γνλέαο εθπαηδεπηηθφο 

έρεη εμαληιήζεη ηελ ηεηξάκελε άδεηα αλαηξνθήο ρσξίο απνδνρέο, ηεο παξαγξάθνπ Γ2 

ηεο παξνχζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ηε δηθαηνχηαη. Οη αλσηέξσ δχν άδεηεο (ησλ δέθα 

εκεξψλ θαη ε άδεηα ζε πεξίπησζε λνζειείαο ηνπ ηέθλνπ) απνηεινχλ αηνκηθφ δηθαίσκα 

ηνπ θάζε γνλέα. 

Β6. ΑΓΔΗΑ ΑΝΑΠΖΡΗΑ (παπάγπαθορ 4) 

Δθπαηδεπηηθνί κε πνζνζηφ αλαπεξίαο πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) θαη άλσ δηθαηνχληαη θάζε 

εκεξνινγηαθφ έηνο άδεηα κε απνδνρέο έμη (6) εξγάζηκσλ εκεξψλ επηπιένλ ηεο θαλνληθήο 

ηνπο άδεηαο. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ απφ ηα Κέληξα 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο θαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ηζρχεη ην πηζηνπνηεηηθφ. 

Β7. ΑΓΔΗΑ ΑΗΜΟΓΟΗΑ (παπάγπαθορ 5) 

Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε πξφζθιεζε απφ ππεξεζία αηκνιεςίαο γηα 

θάιπςε έθηαθηεο αλάγθεο, κεηέρεη ζε νξγαλσκέλε νκαδηθή αηκνιεςία, πξνζέξρεηαη ζε 

νπνηνδήπνηε θέληξν αηκνιεςίαο απφ δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, γηα λα πξνζθέξεη αίκα 

θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ιήςεο αηκνπεηαιίσλ, δηθαηνχηαη εηδηθή άδεηα απνπζίαο δχν 

(2) εκεξψλ πέξαλ ηεο εκέξαο αηκνδνζίαο, κε πιήξεηο απνδνρέο. ε θάζε πεξίπησζε ν 



εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο, 

ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε αηκνιεςία. Οη δχν απηέο εκέξεο άδεηαο κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ είηε ζπλερφκελα κε ην ρξφλν ηεο αηκνδνζίαο, είηε νπνηεδήπνηε κέζα ζην ίδην 

θαη δελ κεηαθέξνληαη ζην επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. 

Γ. ΑΓΔΗΑ ΜΖΣΡΟΣΖΣΑ (άπθπο 52 ηος Τ.Κ. όπωρ ζςμπληπώθηκε με ηο άπθπο 18 

ηος Ν.3801/2009) 

1. ηηο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίεο θπνθνξνχλ, ρνξεγείηαη άδεηα κεηξφηεηαο κε πιήξεηο 

απνδνρέο δχν (2) κήλεο πξηλ θαη ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Η άδεηα θχεζεο 

ρνξεγείηαη χζηεξα απφ βεβαίσζε ηνπ ζεξάπνληα γηαηξνχ γηα ηνλ πηζαλνινγνχκελν 

ρξφλν ηνθεηνχ. Όηαλ ν ηνθεηφο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν απφ απηφλ 

πνπ είρε πηζαλνινγεζεί αξρηθά, ε άδεηα πνπ είρε ρνξεγεζεί, παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 

πξαγκαηηθή εκεξνκελία ηνπ ηνθεηνχ, ρσξίο απηή ε παξάηαζε λα ζπλεπάγεηαη αληίζηνηρε 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο άδεηαο ινρείαο πνπ ρνξεγείηαη κεηά ηνλ ηνθεηφ. Όηαλ ν ηνθεηφο 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν απφ απηφλ πνπ είρε αξρηθά πηζαλνινγεζεί, ην 

ππφινηπν ηεο άδεηαο ρνξεγείηαη κεηά ηνλ ηνθεηφ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ζπλνιηθφο ρξφλνο 

άδεηαο πέληε (5) κελψλ. ε πεξίπησζε γέλλεζεο παηδηνχ πέξαλ ηνπ ηξίηνπ, (δειαδή 4νπ 

θαη άλσ) ε άδεηα ινρείαο πξνζαπμάλεηαη θαηά δχν (2) κήλεο. ε πεξίπησζε πνιχδπκεο 

θχεζεο, ε άδεηα ινρείαο απμάλεηαη θαηά έλα (1) κήλα γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ ελφο. Καη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε επηπιένλ άδεηα ρνξεγείηαη ζπλερφκελε, ακέζσο κεηά ηε ιήμε 

ηεο ηξίκελεο άδεηαο ινρείαο. 

2. ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ εκβξχνπ κέρξη ηελ 24ε εβδνκάδα ηεο εγθπκνζχλεο 

πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηελ γπλαίθα ππάιιειν αλαξξσηηθή άδεηα ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε 

ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Τ.Κ. ε πεξίπησζε πξψηκνπ ή πξφσξνπ ηνθεηνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ 24ε 

εβδνκάδα ηεο εγθπκνζχλεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άδεηαο θχεζεο, πξέπεη λα ρνξεγείηαη 

ε ηξίκελε άδεηα ινρείαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθβαζε ηνπ εκβξχνπ. Σέινο, ε απψιεηα ηνπ 

λενγλνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο (θχεζεο θαη 

ινρείαο) δελ επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή πεληάκελε δηάξθεηα απηήο. 

3. ε θπνθνξνχζεο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ αλάγθε εηδηθήο ζεξαπείαο, κεηά ηελ 

εμάληιεζε ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο κε απνδνρέο, ρνξεγείηαη θαλνληθή άδεηα θπνθνξίαο 

κε απνδνρέο, κεηά απφ βεβαίσζε ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη δηεπζπληή γπλαηθνινγηθήο ή 



καηεπηηθήο θιηληθήο ή ηκήκαηνο δεκνζίνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο (αξ. 496/2007 

Γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ). 

4. ηηο κεηέξεο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πηνζεηνχλ ηέθλν ρνξεγείηαη άδεηα ηξηψλ (3) κελψλ κε 

πιήξεηο απνδνρέο εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ κεηά ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

πηνζεζίαο (δειαδή ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε), εθφζνλ ην πηνζεηεκέλν ηέθλν είλαη 

ειηθίαο έσο έμη (6) εηψλ. Έλαο κήλαο απφ ηελ άδεηα απηή κπνξεί λα θαιχπηεη απνπζία 

ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαηά ην πξν ηεο πηνζεζίαο δηάζηεκα. Ο κήλαο απηφο κπνξεί λα ιεθζεί 

νπνηεδήπνηε θαηά ην πξν ηεο πηνζεζίαο δηάζηεκα, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηεο 

ελδηαθεξφκελεο εθπαηδεπηηθνχ, ε νπνία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ζρεηηθή 

βεβαίσζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πηνζεζίαο. 

5. ηελ πεξίπησζε ηνθεηνχ κε παξέλζεηε κεηέξα, αλ ε παξέλζεηε κεηέξα είλαη 

εθπαηδεπηηθφο, δηθαηνχηαη άδεηα κεηξφηεηαο κε πιήξεηο απνδνρέο, δχν (2) κήλεο πξηλ θαη 

ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Αλ ε λφκηκε κεηέξα είλαη εθπαηδεπηηθφο, δηθαηνχηαη ηελ 

άδεηα ινρείαο, ηξεηο (3) κήλεο κε πιήξεηο απνδνρέο, κεηά ηνλ ηνθεηφ ηεο παξέλζεηεο 

κεηέξαο (Γλσκνδφηεζε αξ. 361/2009 ηνπ Γ’ Σκήκαηνο ηνπ Ν..Κ., ε νπνία έρεη γίλεη 

απνδεθηή απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο). 

Γ. ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΜΔ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ (άπθπο 53 

ηος Τ.Κ.) 

Γ1. ΑΓΔΗΑ ΑΝΔΤ ΑΠΟΓΟΥΩΝ ΓΗΑ ΑΝΑΣΡΟΦΖ ΣΔΚΝΟΤ (παπ.1 ππώηο εδάθιο) 

ηνπο γνλείο εθπαηδεπηηθνχο ρνξεγείηαη χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο άδεηα άλεπ απνδνρψλ 

έσο (3) ηξία έηε, ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ηνπο ζπκβνπιίνπ, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα αλαηξνθή παηδηνχ ειηθίαο έσο θαη έμη (6) εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 51 ηνπ Τ.Κ. φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3986/2011 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν.1566/1985 αξζ.16 παξ. Δ πεξ. 2. Η άδεηα ρνξεγείηαη 

ζπλερφκελα θαη φρη ηκεκαηηθά κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Η άδεηα ρσξίο απνδνρέο γηα αλαηξνθή ηέθλνπ κπνξεί λα δηαθφπηεηαη, κφλνλ αλ 

ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη (π.ρ. άδεηα θχεζεο, ινρείαο, ελλεάκελε άδεηα αλαηξνθήο 

ηέθλνπ, ρνξήγεζε άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο) θαη δελ ρνξεγείηαη 

αζξνηζηηθά γηα θάζε ηέθλν θάησ ησλ έμη (6) εηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 



ηεο ππεξεζηαθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ιάβεη έσο πέληε (5) 

ζρνιηθά έηε άδεηα ρσξίο απνδνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο άδεηαο ηξηψλ κελψλ 

κε απνδνρέο (Γ3), αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηέθλσλ ηνπ. 

Γ2. ΣΔΣΡΑΜΖΝΖ ΑΓΔΗΑ ΑΝΑΣΡΟΦΖ ΑΝΔΤ ΑΠΟΓΟΥΩΝ (Ν. 4075/2012, άπθπο 50 

όπωρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 39 ηος Ν. 4144/2013) 

Η γνληθή άδεηα αλαηξνθήο ηεζζάξσλ (4) κελψλ ρσξίο απνδνρέο, ρνξεγείηαη γηα ηελ 

αλαηξνθή παηδηνχ ειηθίαο έσο 6 εηψλ θαη απνηειεί αηνκηθφ δηθαίσκα θάζε γνλέα 

εθπαηδεπηηθνχ. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη 

λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα (1) ρξφλν ζπλερφκελεο ή δηαθεθνκκέλεο εξγαζίαο ζηνλ ίδην 

εξγνδφηε (δειαδή ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ). Η γνληθή άδεηα 

αλαηξνθήο ρνξεγείηαη είηε ζε ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην ίδην ζρνιηθφ έηνο, είηε 

ηκεκαηηθά ζε δηαθνξεηηθά ζρνιηθά έηε, ρσξίο φκσο λα ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ην ζχλνιν 

ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ. Με ζρεηηθή αίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δηεπθξηλίδεηαη ε 

επηζπκεηή έλαξμε θαη ιήμε ηεο θαη ρνξεγείηαη απφ ηνλ νηθείν Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο κε 

βάζε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε ζρνιηθφ έηνο. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ θαη γηα ηελ έγθαηξε θάιπςε ησλ θελψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο 

Δθπαίδεπζεο, νη αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε 

Δθπαίδεπζεο πνπ αλήθεη ν εθπαηδεπηηθφο, δχν κήλεο λσξίηεξα απφ ηελ επηζπκεηή 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο άδεηαο. Αηηήζεηο ρνξήγεζεο γνληθήο άδεηαο εθπαηδεπηηθψλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία, κε καθξνρξφληα ή αηθλίδηα αζζέλεηα θαη κφλσλ γνλέσλ 

ιφγσ ζαλάηνπ γνλέα, νιηθήο αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή κε αλαγλψξηζεο ηέθλσλ, 

ηθαλνπνηνχληαη κε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, ε δε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο δελ 

εκπίπηεη ζηνλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ησλ δχν κελψλ. 

Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα παηδηά, ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

απηνηειέο γηα ην θαζέλα απφ απηά, εθφζνλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο πνπ δφζεθε γηα ην 

έλα παηδί κεζνιάβεζε έλαο (1) ρξφλνο πξαγκαηηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ ίδην εξγνδφηε. 

Αλ θαη νη δχν γνλείο απαζρνινχληαη ζηνλ ίδην εξγνδφηε, απνθαζίδνπλ κε θνηλή δήισζή 

ηνπο θάζε θνξά, πνηφο απφ ηνπο δχν ζα θάλεη πξψηνο ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο θαη 

γηα πνηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ γνλέα, νιηθήο αθαίξεζεο ηεο γνληθήο 

κέξηκλαο ή κε αλαγλψξηζεο ηέθλνπ, ε γνληθή άδεηα αλαηξνθήο άλεπ απνδνρψλ 



ρνξεγείηαη ζην δηπιάζην ζηνλ άιιν γνλέα. ε πεξίπησζε δηάζηαζεο ή δηαδπγίνπ ην 

δηθαίσκα είλαη απηνηειέο γηα θάζε γνλέα. 

Σε γνληθή άδεηα αλαηξνθήο δηθαηνχηαη θαη ν εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο πηνζεηεί ή αλαδέρεηαη 

ηέθλν ειηθίαο έσο έμη (6) εηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε άδεηα ρνξεγείηαη κεηά ηελ 

πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πηνζεζίαο ή ηεο αλαδνρήο. Σκήκα ηεο άδεηαο κπνξεί λα 

ρνξεγείηαη κε αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ ζην δηάζηεκα πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ 

δηαδηθαζηψλ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο δελ νινθιεξσζνχλ κέρξη 

ηελ ειηθία ησλ έμη (6) εηψλ ηνπ παηδηνχ, ην δηθαίσκα ηεο άδεηαο παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 

ειηθία ησλ νθηψ (8) εηψλ. Γηεπθξηλίδνπκε φηη, ε ηεηξάκελε άδεηα αλαηξνθήο ηνπ 

Ν.4075/2012 δελ πξνζαπμάλεη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ζρνιηθψλ εηψλ ρσξίο 

απνδνρέο γηα αλαηξνθή παηδηνχ ειηθίαο έσο θαη έμη (6) εηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Τ.Κ. φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Δ’ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 1566/1985. 

Γ3. ΣΡΗΜΖΝΖ ΑΓΔΗΑ ΜΔ ΑΠΟΓΟΥΔ (παπ. 1, ηελεςηαίο εδάθιο)   

Γηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ ηεο άδεηαο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ Γ1. ΑΓΔΙΑ ΑΝΔΤ 

ΑΠΟΓΟΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΣΔΚΝΟΤ (παξ.1 πξψην εδάθην) θαη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηή δελ έρεη εμαληιεζεί ζην ζχλνιφ ηεο (3 έηε), ρνξεγείηαη εθάπαμ κε 

πιήξεηο απνδνρέο ζηελ πεξίπησζε γέλλεζεο ηξίηνπ (3νπ) παηδηνχ θαη άλσ. Γηα ην ίδην 

παηδί δηθαίσκα ρξήζεο ηεο άδεηαο απηήο έρεη ν έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο (δειαδή αλ ζε 

κηα νηθνγέλεηα ππάξρνπλ π.ρ 4 παηδηά κπνξεί ν παηέξαο εθπαηδεπηηθφο λα πάξεη ηελ 

ηξίκελε άδεηα γηα ην ηξίην παηδί θαη ε κεηέξα εθπαηδεπηηθφο γηα ην ηέηαξην). 

Η ηξίκελε άδεηα ρνξεγείηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο 

δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππνρξεσηηθά είηε ακέζσο 

κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο ινρείαο, είηε κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο αλαηξνθήο, είηε κε ηελ 

έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Η αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζα πξέπεη λα 

ππνβάιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο. Δπηζεκαίλνπκε φηη ε ηξίκελε 

άδεηα ρνξεγείηαη κέρξη ην 6ν έηνο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ. 

Γ4. ΔΝΝΔΑΜΖΝΖ ΑΓΔΗΑ ΑΝΑΣΡΟΦΖ – ΜΔΗΩΜΔΝΟ ΩΡΑΡΗΟ – ΔΞΑΜΖΝΖ ΑΓΔΗΑ 

ΑΝΑΣΡΟΦΖ ΓΗΓΤΜΩΝ κλπ. ΣΔΚΝΩΝ (παπ. 2-5) 



Ο γνλέαο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ δηεπθνιχλζεσλ ηεο παξ.2 ηνπ αξζ. 

53 ηνπ Τ.Κ γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηνπ, δειαδή ηελ άδεηα ελλέα (9) κελψλ κε 

απνδνρέο, κέρξη ην ηέθλν λα ζπκπιεξψζεη ην ηέηαξην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.     Σελ άδεηα 

απηή δηθαηνχηαη θαη ν γνλέαο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο έρεη πηνζεηήζεη ηέθλν (αξ. 582/2004 

γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο). Δλαιιαθηηθά, ε κεηέξα 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επηιέμεη ηε κείσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ ηεο σξαξίνπ, 

θαηά δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα, κε παξάιιειε απαιιαγή απφ ηηο πξφζζεηεο ππεξεζίεο 

ηεο παξ. 8 ηνπ αξζ. 13 ηνπ Ν. 1566/1985 (παξ. 2α άξζ. 53 ηνπ Ν. 2721/1999 ΦΔΚ112 η. 

Α΄ ), εθφζνλ ην παηδί είλαη ειηθίαο έσο (2) εηψλ. 

Η άδεηα αλαηξνθήο ρνξεγείηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

δχλαηαη λα δηαθνπεί κφλν γηα ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

α) ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο δηθαηνχρνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζεκηλάξην ηεο ππνρξεσηηθήο 

εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο 

β) ρνξήγεζε ζηε δηθαηνχρν εθπαηδεπηηθφ ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο (θχεζεο – ινρείαο).    Ο 

γνλέαο εθπαηδεπηηθφο πνπ ιακβάλεη ήδε ηε δηεπθφιπλζε ηεο ελλεάκελεο άδεηαο 

αλαηξνθήο ηέθλνπ θαη πξηλ ηελ εμάληιεζε ηεο απνθηά λέν ηέθλν, δηθαηνχηαη λα ιάβεη ην 

ππφινηπν ησλ δηεπθνιχλζεσλ γηα ην πξψην ηέθλν αξγφηεξα, αζξνηζηηθά κε ηηο 

δηεπθνιχλζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην λέν ηέθλν, πάληα εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

πνπ νξίδεη ν λφκνο, ήηνη κέρξη ηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ εηψλ. Δθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπο έρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηέθλα πνπ δελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 4ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη επηιέγνπλ ηηο δηεπθνιχλζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Τ.Κ., ιακβάλνπλ αζξνηζηηθά ην ππφινηπν ησλ 

δηεπθνιχλζεσλ απηψλ (δειαδή ηνπο κήλεο πνπ ππνιείπνληαη απφ ηελ ελλεάκελε άδεηα 

αλαηξνθήο, κέρξη ηα ηέθλα ηνπο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα 4 έηε), ζχκθσλα θαη κε ηε ζρεηηθή 

εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ αξ. πξση. 

ΓΙΓΑΓ/Φ.51/590/νηθ.14346/29-05-2008. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ππνιεηπφκελσλ 

ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ ηζρχνπλ νη καζεκαηηθνί ηχπνη ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ. 

Γηα ην γνλέα εθπαηδεπηηθφ πνπ είλαη άγακνο ή ρήξνο ή δηαδεπγκέλνο ή έρεη αλαπεξία 

67% θαη άλσ ε ελλεάκελε άδεηα αλαηξνθήο ηέθλνπ πξνζαπμάλεηαη θαηά έλα (1) κήλα. 



ε πεξίπησζε γέλλεζεο δίδπκσλ, ηξίδπκσλ θ.ι.π. ηέθλσλ, ρνξεγείηαη επηπιένλ άδεηα 

αλαηξνθήο ρξνληθήο δηάξθεηαο (6) έμη κελψλ κε απνδνρέο γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ ελφο 

κέρξη ην παηδί λα ζπκπιεξψζεη ην ηέηαξην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Η άδεηα απηή ρνξεγείηαη 

χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα.    Αλ θαη νη δχν 

γνλείο δηθαηνχληαη ηηο παξαπάλσ δηεπθνιχλζεηο, κε θνηλή ηνπο δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 

πνπ θαηαηίζεηαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπο, θαζνξίδνπλ πνηνο απφ ηνπο δχν ζα θάλεη ρξήζε ηεο 

ζπλερφκελεο άδεηαο αλαηξνθήο, εθηφο αλ κε ηελ αλσηέξσ θνηλή ηνπο δήισζε 

θαζνξίζνπλ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε, άπαμ γηα ηνλ θαζέλα, πάληνηε 

δηαδνρηθψο θαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ ηνπ ηέθλνπ. Αιιαγή ηεο δήισζεο 

απηήο δελ επηηξέπεηαη κεηά ηελ έλαξμε ησλ δηεπθνιχλζεσλ. 

Αλ ν έλαο γνλέαο εξγάδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηφηε ε/ν ζχδπγνο εθπαηδεπηηθφο 

δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο αλαηξνθήο ησλ ελλέα (9) κελψλ θαηά ην κέξνο πνπ 

ππνιείπεηαη. Π.ρ. αλ ν έλαο γνλέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δηθαηνχηαη άδεηα κηθξφηεξε ησλ 

ελλέα κελψλ (π.ρ 6 κήλεο) θαη ηελ εμαληιήζεη, ε/ν ζχδπγνο εθπαηδεπηηθφο δηθαηνχηαη λα 

ιάβεη σο άδεηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη ησλ ελλέα κελψλ (δειαδή 3 κήλεο). 

Δπηζεκαίλνπκε φηη ν παηέξαο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο ελλεάκελεο 

άδεηαο αλαηξνθήο θαζψο θαη ηεο εμάκελεο άδεηαο αλαηξνθήο δίδπκσλ θιπ. ηέθλσλ, 

αθφκε θη φηαλ ε ζχδπγφο ηνπ δελ εξγάδεηαη ή δελ αζθεί νπνηνδήπνηε επάγγεικα, πάληα 

εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεη ν λφκνο, ήηνη κέρξη ην ηέθλν λα ζπκπιεξψζεη 

ηα ηέζζεξα (4) έηε. 

Ο γνλέαο εθπαηδεπηηθφο, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ρξήζε ησλ παξαπάλσ δηεπθνιχλζεσλ 

αλαηξνθήο ηέθλνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ζηελ Τπεξεζία ηνπ ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά: 

α. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

β. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζρεηηθά κε ην πνηνο απφ ηνπο δχν γνλείο ζα θάλεη 

ρξήζε ηεο δηεπθφιπλζεο. ηελ ίδηα δήισζε θαζνξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν 

θαζέλαο απφ ηνπο δχν γνλείο ζα θάλεη ρξήζε δηαδνρηθά θαη ζπλερφκελα. Δάλ ε/ν 

ζχδπγνο έρεη θάλεη ρξήζε, ζα δειψλεηαη ην είδνο ηεο δηεπθφιπλζεο, θαζψο θαη ην 

ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε/ν ζχδπγνο έθαλε ρξήζε. 



Αλ ε ζχδπγνο ηνπ γνλέα εθπαηδεπηηθνχ έρεη θάλεη ή πξφθεηηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο εηδηθήο 

άδεηαο πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο ησλ έμη (6) κελψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 

142, εδάθην 2 ηνπ Ν. 3655/2008, ρσξίο λα θάλεη ρξήζε άιισλ δηεπθνιχλζεσλ αλαηξνθήο 

(κεησκέλνπ σξαξίνπ ή ζπλερφκελεο άδεηαο αλαηξνθήο), ηφηε ν γνλέαο εθπαηδεπηηθφο 

δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο ελλεάκελεο άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλνπ ηεο παξ.2 ηνπ αξ. 53 

ηνπ Ν.3528/2007. Όηαλ ν έλαο γνλέαο ιάβεη ηελ άδεηα άλεπ απνδνρψλ γηα αλαηξνθή 

ηέθλνπ (παξ. 2 αξζ.51 ηνπ Τ.Κ) ή ηελ ηξίκελε άδεηα (παξ. 1 αξζ.53 ηνπ Τ.Κ) ν άιινο δελ 

έρεη δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηεπθνιχλζεσλ αλαηξνθήο γηα ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα (κεησκέλν σξάξην, ελλεάκελε άδεηα αλαηξνθήο, εμάκελε άδεηα αλαηξνθήο 

δίδπκσλ ηέθλσλ). 

ε πεξίπησζε δηάζηαζεο, δηαδπγίνπ, ρεξείαο ή γέλλεζεο ηέθλνπ ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ 

ηνπ, ηελ άδεηα αλαηξνθήο, ή ηε δηεπθφιπλζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ (ζηελ πεξίπησζε 

ησλ κεηέξσλ) δηθαηνχηαη ν γνλέαο πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηα. ε πεξίπησζε ηνθεηνχ κε 

παξέλζεηε κεηέξα, ε λφκηκε κεηέξα δηθαηνχηαη ηε κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηεο σξαξίνπ 

θαηά δχν (2) ψξεο εβδνκαδηαίσο κέρξη ην παηδί λα γίλεη 2 εηψλ, κε παξάιιειε απαιιαγή 

απφ ηηο πξφζζεηεο ππεξεζίεο ηεο παξ. 8 ηνπ αξζ. 13 ηνπ Ν. 1566/1985 (παξ. 2α άξζ. 53 

ηνπ Ν. 2721/1999 ΦΔΚ112 η. Α΄), εθφζνλ ην παηδί είλαη ειηθίαο έσο (2) εηψλ, ή 

ελαιιαθηηθά, ηελ ελλεάκελε άδεηα κε απνδνρέο γηα αλαηξνθή παηδηνχ (Γλσκνδφηεζε αξ. 

361/2009 ηνπ Γ’ Σκήκαηνο ηνπ Ν..Κ., ε νπνία έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο). 

Γ5. ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ ΣΩΝ ΣΔΚΝΩΝ 

(παπ. 6, και Τ.Α. απιθμ. ΓΗΓΑΓ/Φ.53/1222/οικ. 20561, ΦΔΚ 1613/Β/2007) 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα παίξλνπλ άδεηεο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζρνιηθή 

επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο σο εμήο: 

•    έσο ηέζζεξηο (4) εκέξεο ην ρξφλν νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ έλα (1) παηδί πνπ 

παξαθνινπζεί καζήκαηα Α/ζκηαο ή Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, 

•    έσο πέληε (5) εκέξεο ην ρξφλν απηνί πνπ έρνπλ δχν (2) ή πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ 

παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζηελ ίδηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη 

•    έσο έμη (6) εκέξεο ην ρξφλν ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ δχν (2) ή πεξηζζφηεξα παηδηά 

πνπ παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζε δηαθνξεηηθή βαζκίδα εθπαίδεπζεο. 



Η άδεηα απηή είλαη κε απνδνρέο θαη ρνξεγείηαη ζηνλ έλα γνλέα. Αλ θαη νη δχν γνλείο είλαη 

δηθαηνχρνη, απνθαζίδνπλ κε θνηλή ζπκθσλία, θάζε θνξά, πνηνο απφ ηνπο δχν ζα θάλεη 

ρξήζε ηεο άδεηαο θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ πάλησο ε ζπλνιηθή δηάξθεηά ηεο 

δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην νξηδφκελν αλψηαην φξην θαηά πεξίπησζε θαη γηα ηνπο δχν 

γνλείο. Η άδεηα ρνξεγείηαη ζην γνλέα εθπαηδεπηηθφ, αλεμάξηεηα αλ ν άιινο γνλέαο δελ 

εξγάδεηαη. 

Η άδεηα ρνξεγείηαη θαηαξράο γηα νξηζκέλεο ψξεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γηα 

νιφθιεξε ηελ εκέξα, ζε θακηά φκσο πεξίπησζε πάλσ απφ κία εκέξα ζπλερψο. 

Οιφθιεξε εκέξα απνπζίαο ρξεψλεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε πεξίπησζε πνπ απνπζηάζεη 

απφ ηελ εξγαζία ηνπ γηα ην ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ σξψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο. 

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο ηεο άδεηαο δελ εμαληιείηαη ππνρξεσηηθά. Σπρφλ ππφινηπν πνπ δελ 

έρεη ιεθζεί δελ κεηαθέξεηαη ζην επφκελν έηνο, νχηε θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Δπηζεκαίλνπκε φηη ε άδεηα δελ ρνξεγείηαη ζε πεξηφδνπο πνπ ηα ηδξχκαηα 

πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ δηαθνπέο εξγαζίαο. Γηα ηε 

ρνξήγεζή ηεο ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηνπ ζρεηηθή αίηεζε, 

δειψλνληαο ζπγρξφλσο ππεχζπλα, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν γνλείο είλαη 

δηθαηνχρνη, πφζεο εκέξεο (ή ψξεο) ηεο δηθαηνχκελεο απφ θνηλνχ άδεηαο έρεη θάλεη ήδε 

ρξήζε ν άιινο γνλέαο ζηελ Τπεξεζία πνπ εξγάδεηαη. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα λεπηαγσγεία εληάζζνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ καδί κε παηδηθνχο ζηαζκνχο (παηδηθά θέληξα), ε 

αλσηέξσ άδεηα ρνξεγείηαη θαη ζηνπο γνλείο πνπ ην παηδί ηνπο πεγαίλεη ζε παηδηθφ 

θέληξν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ εθαξκφδεη πιήξεο πξφγξακκα λεπηαγσγείνπ. ε 

θάζε πεξίπησζε ην παηδί πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε ειηθία, γηα λα 

παξαθνινπζεί ην ππνρξεσηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 

 Δ. ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΑΡΡΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (άπθπα 54, 55 & 56 ηος Τ.Κ. όπωρ 

ανηικαηαζηάθηκαν από ηον Ν. 4210/2013 / ΦΔΚ 254 Α’) 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ είλαη αζζελήο ή ρξεηάδεηαη λα αλαξξψζεη, ρνξεγείηαη αλαξξσηηθή 

άδεηα κε απνδνρέο ηφζσλ κελψλ φζα είλαη ηα έηε ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ππνινγηδφκελεο 

θαη ηεο αλαγλσξηζκέλεο πξνυπεξεζίαο ηνπ, απφ ηελ νπνία αθαηξείηαη ην ζχλνιν ησλ 

αλαξξσηηθψλ αδεηψλ πνπ ηπρφλ έρεη ιάβεη κέζα ζηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία. Γηα ηνλ 



ππνινγηζκφ ηεο πξνυπεξεζίαο αθεηεξία απνηειεί ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

αλαξξσηηθήο άδεηαο. 

Αλαξξσηηθή άδεηα ρνξεγνχκελε ρσξίο δηαθνπή δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο δψδεθα (12) 

κήλεο. Υξφλνο ππεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ ζεσξείηαη σο πιήξεο έηνο. ηελ 

αλαξξσηηθή άδεηα ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκέξεο απνπζίαο ιφγσ αζζελείαο πνπ 

πξνεγήζεθαλ ηεο άδεηαο. 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ πάζρεη απφ δπζίαην λφζεκα, ρνξεγείηαη αλαξξσηηθή άδεηα, ηεο 

νπνίαο ε δηάξθεηα είλαη δηπιάζηα απφ ηε δηάξθεηα ησλ αδεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ. 

Η αλαξξσηηθή άδεηα ρνξεγείηαη αλά κήλα ή ζε πεξίπησζε δπζίαησλ λνζεκάησλ αλά 

εμάκελν, θαη’ αλψηαην φξην, χζηεξα απφ γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο πγεηνλνκηθήο 

επηηξνπήο (πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή αλ δελ είλαη δπζίαην θαη εηδηθή 

πγεηνλνκηθή επηηξνπή αλ είλαη δπζίαην ΦΔΚ 1386/2001 η. Β΄, αξ.167 

Ν.3528/2007)      Βξαρπρξφληεο αλαξξσηηθέο άδεηεο ρνξεγνχληαη κε γλσκάηεπζε 

ζεξάπνληνο ηαηξνχ έσο νθηψ (8) εκέξεο θαηά εκεξνινγηαθφ έηνο. Γχν (2) εμ απηψλ, αιιά 

φρη ζπλερφκελεο, κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη κφλν κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Αλαξξσηηθή άδεηα πέξαλ ησλ νθηψ (8) εκεξψλ θαη’ έηνο ρνξεγείηαη 

χζηεξα απφ γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, κε εμαίξεζε ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε άδεηα ρνξεγείηαη βάζεη γλσκάηεπζεο ηνπ δηεπζπληή θιηληθήο δεκφζηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνζειεία επηά (7) εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ ή θαηφπηλ 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζε δεκφζην λνζνθνκείν ή ηδησηηθή θιηληθή. 

Η Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα ειέγρεη θαη’ νίθνλ ηνπο αζζελείο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη 

θάλνπλ ρξήζε βξαρπρξφλησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ θαη’ επαλάιεςε, απνζηέιινληαο 

ειεγθηή ηαηξφ γηα επίζθεςε θαη εμέηαζε ζην ζπίηη ηνπ αζζελνχο εθπαηδεπηηθνχ. Η κε 

δηελέξγεηα θαη’ νίθνλ ειέγρνπ απφ ηελ Τπεξεζία ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηνπ 

αξκνδίνπ πξντζηακέλνπ. 

Σ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΑΡΡΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (άπθπο 56 ηος Τ.Κ.) 

1. Ο ππάιιεινο πνπ θσιχεηαη λα πξνζέιζεη ζηελ εξγαζία ηνπ ιφγσ αζζέλεηαο 

ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία γηα ηελ αδπλακία απηή ηελ ίδηα εκέξα. Η Τπεξεζία ρνξεγεί ηελ 

αλαξξσηηθή άδεηα χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ. Η αίηεζε γηα αλαξξσηηθή άδεηα 



ππνβάιιεηαη εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ απνπζία ηνπ ππαιιήινπ ιφγσ αζζέλεηαο. 

ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο 

βίαο, γίλεηαη αλάινγε πεξηθνπή ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο κε επζχλε ηνπ νξγάλνπ πνπ 

είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ρνξήγεζήο ηεο. Η Τπεξεζία ζε φισο εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα θηλεί ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο 

απηεπαγγέιησο. Οη φισο εηδηθέο πεξηπηψζεηο εθηηκψληαη απφ ηελ νηθεία Τπεξεζία βάζεη 

ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ ζπληξέρνπλ (π.ρ. χπαξμε κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο ή 

άξλεζεο ηνπ αζζελνχληνο ππαιιήινπ λα δεηήζεη λα ιάβεη αλαξξσηηθή άδεηα). 

2. Άδεηα δηάξθεηαο πέξαλ ηνπ ελφο (1) κελφο γηα ςπρηθή λφζν δελ ρνξεγείηαη, αλ δελ έρεη 

πξνεγεζεί λνζειεία ζε δεκφζην λνζνθνκείν. Παξάηαζή ηεο ή ρνξήγεζε λέαο άδεηαο, 

εθφζνλ ππεξβαίλεη, ζπλνιηθψο ή ηκεκαηηθψο, ηνλ έλα (1) κήλα κέζα ζην ίδην 

εκεξνινγηαθφ έηνο ρνξεγείηαη χζηεξα απφ αλαιπηηθή έθζεζε ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη 

έθζεζε εμέηαζεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ 

θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη 

ηα φξγαλα πνπ δηθαηνχληαη λα πξνβαίλνπλ ζε εμέηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο 

θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Έσο ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ε 

παξάηαζε ή ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο γηα ςπρηθή λφζν γίλεηαη κε εηδηθή αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο νηθείαο εηδηθήο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ Τ.Κ., φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα. 

Ε. ΑΓΔΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ Ζ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ (άπθπο 59 ηος 

Τ.Κ.) 

Υνξεγνχληαη άδεηεο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, κεηά απφ αίηεζή ηνπο, ζε εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ κεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο γηα λα πάξνπλ ππνηξνθία ή λα εηζαρζνχλ ζηελ Δζληθή 

ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηελ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Δζληθνχ 

Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) ή γηα λα επηιεγνχλ γηα 

θνίηεζε ζε θχθινπο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζε αληηθείκελα πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ 

ππεξεζία. 

Όκνηεο άδεηεο κπνξεί λα ρνξεγνχληαη γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, ζπλδηαζθέςεηο, 

ζεκηλάξηα θαη θάζε είδνπο ζπλαληήζεηο επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα, ζην εζσηεξηθφ ή ην 



εμσηεξηθφ, εθφζνλ ε ζπκκεηνρή θξίλεηαη ζπκθέξνπζα γηα ηελ ππεξεζία. Οη άδεηεο γηα 

επηζηεκνληθνχο ή επηκνξθσηηθνχο ιφγνπο ρνξεγνχληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. 

Ζ. ΑΓΔΗΔ ΔΞΔΣΑΔΩΝ (άπθπο 60 ηος Τ.Κ. όπωρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο Ν. 

4210/2013) 

1. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη καζεηέο, ζπνπδαζηέο ή θνηηεηέο, πξνπηπρηαθνί ή 

κεηαπηπρηαθνί, ρνξεγείηαη άδεηα εμεηάζεσλ κε απνδνρέο. Η άδεηα απηή ρνξεγείηαη κεηά 

απφ αίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηεο ζρνιήο 

φηη έιαβε κέξνο ζε εμεηάζεηο. 

2. Η άδεηα εμεηάζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο γηα θάζε 

εκεξνινγηαθφ έηνο θαη ρνξεγείηαη ζπλερψο ή ηκεκαηηθψο θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν, 

πνπ δεηά ν ελδηαθεξφκελνο, κε βάζε ην πξφγξακκα εμεηάζεσλ. Οη άδεηεο εμεηάζεσλ 

ρνξεγνχληαη γηα ην ρξφλν θνίηεζεο θαη κέρξη δχν ην πνιχ εμάκελα κεηά ηε ιήμε ηνπ, 

εθφζνλ ν εθπαηδεπηηθφο εμαθνινπζεί λα θνηηά θαη λα έρεη, κε επίζεκε αλαλέσζε ηεο 

εγγξαθήο ηνπ, ηελ ηδηφηεηα ηνπ καζεηή, ζπνπδαζηή ή θνηηεηή αλεμαξηήησο επηπέδνπ. Γηα 

θάζε εκέξα εμεηάζεσλ ρνξεγείηαη άδεηα εμεηάζεσλ κηαο (1) εκέξαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

ηελ ελ ιφγσ άδεηα δχλαηαη λα ηε ιάβνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο ή κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα αλνηρηνχ παλεπηζηεκίνπ 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αζρέησο εάλ νη εμεηάζεηο δηεμάγνληαη θαηά ην 

αββαηνθχξηαθν. (ΓΙΓΑΓ/Φ.51/590/νηθ.14346/29-05-2008). H άδεηα απηή ρνξεγείηαη θαη 

γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. 

3. Οη άδεηεο εμεηάζεσλ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθπνλνχλ δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή, πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληεζνχλ κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, λα παξνπζηάζνπλ 

ηε δηαηξηβή ηνπο ή λα ηελ ππνζηεξίμνπλ. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ζηελ πξνθείκελε 

πεξίπησζε νη εθπαηδεπηηθνί απηνί δελ ζπκκεηέρνπλ ζε εμεηάζεηο, ε άδεηα ζα ρνξεγείηαη 

θάζε θνξά κεηά απφ ζπλεθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηφζν ηεο Τπεξεζίαο φζν θαη ηεο 

εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (αξ. ΓΙΓΑΓ/Φ. 

53.9673/16848/21-4-2003 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΓΑ). 

4. Άδεηα εμεηάζεσλ ρνξεγείηαη θαη γηα ηελ νξθσκνζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ νη πξνβιεπφκελεο εκέξεο ηεο παξ. 

2 έρνπλ εμαληιεζεί, ηφηε ρνξεγείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ θαλνληθή άδεηα. 



Θ. ΑΓΔΗΔ ΑΗΡΔΣΩΝ ΟΣΑ Α΄& Β΄ΒΑΘΜΟΤ ( άπθπα 93, 182 και 183 ηος Ν.3852/2010, 

άπθπο 58 ηος Ν.3966 2011, άπθπο 7 ηος Ν.4071/2012 ) 

ε εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζε πνπ αλήθνπλ ζηνπο 

αηξεηνχο ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ εθαξκφδνληαη ηα εμήο: 

Θ1. ΟΣΑ Α΄ΒΑΘΜΟΤ 

ηνπο δεκάξρνπο, αληηδεκάξρνπο φισλ ησλ δήκσλ, ζηνπο πξνέδξνπο δεκνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ δήκσλ κε πιεζπζκφ άλσ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) θαηνίθσλ, 

θαζψο θαη ζηνπο πξνέδξνπο ζπλδέζκσλ, ησλ νπνίσλ ν πιεζπζκφο ησλ κειψλ ηνπ 

ζπλνιηθά είλαη άλσ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) θαηνίθσλ, ρνξεγείηαη άδεηα άλεπ 

απνδνρψλ γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο. Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη 

θαη ζηνλ ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο. 

Σελ εηδηθή άδεηα άλεπ απνδνρψλ γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ιακβάλνπλ 

ππνρξεσηηθά ηα αλσηέξσ πξφζσπα, εθηφο ησλ πξνέδξσλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

δήκσλ κε πιεζπζκφ άλσ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) θαηνίθσλ θαη ησλ πξνέδξσλ 

ζπλδέζκσλ, ησλ νπνίσλ ν πιεζπζκφο ησλ κειψλ ηνπ ζπλνιηθά είλαη άλσ ησλ δηαθνζίσλ 

ρηιηάδσλ (200.000) θαηνίθσλ, αλεμαξηήησο ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο. Σν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ρξήζεο ηεο ζεσξείηαη πξαγκαηηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο γηα φια ηα ππαιιειηθά, 

εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ. ηνπο πξνέδξνπο ησλ 

δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ δήκσλ κε πιεζπζκφ θάησ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) 

θαηνίθσλ, ζηνπο πξνέδξνπο ησλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ζηνπο πξνέδξνπο 

ησλ ζπλδέζκσλ δήκσλ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο εηδηθή άδεηα εμήληα (60) 

εκεξψλ θαηά εκεξνινγηαθφ έηνο. ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Γήκσλ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο εηδηθή άδεηα εμήληα (60) εκεξψλ θαη’ 

έηνο επηπιένλ ηεο θαλνληθήο θαη κε ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηη δελ είλαη δήκαξρνη ή 

αληηδήκαξρνη ή πξφεδξνη δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ. Με ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ρνξεγείηαη 

εηδηθή άδεηα κέρξη ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο, θαηά εκεξνινγηαθφ έηνο, επηπιένλ ηεο 

θαλνληθήο ηνπο άδεηαο, ζηνπο πξνέδξνπο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλψζεσλ Γήκσλ. Δηδηθή 

άδεηα εμήληα (60) εκεξψλ ιακβάλνπλ, επίζεο, θαη νη πξφεδξνη ησλ δεκνηηθψλ 

θνηλνηήησλ θαη ηξηάληα (30) εκεξψλ νη πξφεδξνη ή νη εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ. Η εηδηθή άδεηα ησλ εμήληα (60) θαη ηξηάληα (30) εκεξψλ κπνξεί λα ρνξεγείηαη 

θαη ηκεκαηηθά ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αηξεηνχ. Η 



άδεηα απηή ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ αηξεηνχ θαη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ρξήζεο ηεο ζεσξείηαη πξαγκαηηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο γηα φια ηα ππαιιειηθά, 

εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ. 

Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ δηθαίσκα λα απνπζηάζνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο ηελ 

εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ επηηξνπψλ ηνπ δήκνπ ζηηο 

νπνίεο είλαη κέιε, εθφζνλ δηεμάγνληαη ζε εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο. Ο πξφεδξνο 

ηνπ  δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο ρνξεγεί ζηνπο δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο, βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπλεδξίαζε, γηα ηελ Τπεξεζία ηνπο. Σα ίδηα 

ηζρχνπλ θαη γηα ηα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη ηνπ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 

ΚΔΓΔ, ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ησλ εθηειεζηηθψλ επηηξνπψλ θαη ησλ επνπηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ ΠΔΓ, θαζψο επίζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πλδέζκσλ κε 

πιεζπζκφ άλσ ησλ 200.000 θαηνίθσλ. 

Θ2. ΟΣΑ Β΄ΒΑΘΜΟΤ 

ηνπο πεξηθεξεηάξρεο, αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη πξνέδξνπο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο ππνρξεσηηθά, αλεμαξηήησο ππνβνιήο 

ζρεηηθήο αίηεζεο, εηδηθή άδεηα άλεπ απνδνρψλ γηα φιν ην δηάζηεκα πνπ αζθνχλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο. Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη θαη ζηνλ πεξηθεξεηαθφ 

ζπκπαξαζηάηε ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο. 

ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ησλ ινηπψλ δηνηθεηηθψλ επηηξνπψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο, ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο εηδηθή άδεηα έσο εμήληα (60) εκέξεο ην 

ρξφλν γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. ηνπο επηθεθαιήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

παξαηάμεσλ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο εηδηθή άδεηα ηξηάληα (30) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ επηπιένλ ηεο θαλνληθήο άδεηαο. 

ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ή ηνπ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ, πνπ δελ 

είλαη πεξηθεξεηάξρεο, αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη πξφεδξνη πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ 

ρνξεγείηαη άδεηα εμήληα (60) εκεξψλ ην ρξφλν. Η εηδηθή άδεηα ησλ ηξηάληα (30) ή εμήληα 

(60) εκεξψλ κπνξεί λα ρνξεγείηαη θαη ηκεκαηηθά ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο κε αίηεζε 

ηνπ αηξεηνχ. 

Οη πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη έρνπλ δηθαίσκα λα απνπζηάζνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο γηα 

δχν (2) εκέξεο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 



ζπκβνπιίνπ. Οη πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη πνπ θαηνηθνχλ θαη εξγάδνληαη ζε λεζί έρνπλ 

δηθαίσκα λα απνπζηάζνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο κία (1) εκέξα επηπιένλ ησλ αλσηέξσ. 

Η. ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΔ ΑΓΔΗΔ ( άπθπα 17 & 18 ηος Ν.1264/1982, άπθπο 6 ηος 

Ν.2224/1994 και άπθπο 11 ηος Ν.2336/1995 ) 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρνξεγνχληαη ππνρξεσηηθά ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο κε απνδνρέο σο 

εμήο: 

Η1. ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΔ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΔΗ 

ηνλ πξφεδξν, αληηπξφεδξν θαη γεληθφ γξακκαηέα άδεηα έσο ηξείο (3) εκέξεο ην κήλα αλ 

ηα κέιε ηνπο είλαη ιηγφηεξα απφ 500 θαη έσο πέληε (5) εκέξεο ην κήλα αλ ηα κέιε ηνπο 

είλαη πεξηζζφηεξα απφ 500. 

Η2. ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΔ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΔΗ 

ηνλ πξφεδξν έσο δεθαπέληε (15) εκέξεο ην κήλα αλ ηα κέιε ηνπο είλαη ιηγφηεξα απφ 

1.500 θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζεηεία ηνπ αλ ηα κέιε ηνπο είλαη πεξηζζφηεξα απφ 

1.500.  ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα έσο δεθαπέληε (15) εκέξεο ην κήλα αλ ηα κέιε ηνπο είλαη 

ιηγφηεξα απφ 10.000 θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζεηεία ηνπ αλ ηα κέιε ηνπο είλαη 

πεξηζζφηεξα απφ 10.000. ηνλ αληηπξφεδξν θαη ηακία έσο δεθαπέληε (15) εκέξεο ην 

κήλα αλεμαξηήησο αξηζκνχ κειψλ. ηα κέιε έσο ελλέα (9) εκέξεο ην κήλα αλεμαξηήησο 

αξηζκνχ κειψλ. ηνλ πξφεδξν, αληηπξφεδξν, γεληθφ γξακκαηέα ηακία θαη κέιε ηνπ Γ.. 

ηεο ακέζσο επφκελεο ηεο πην αληηπξνζσπεπηηθήο νξγάλσζεο ρνξεγνχληαη άδεηεο ζην 

1/3 ησλ αλσηέξσ πξνβιεπνκέλσλ. ηνπο αληηπξνζψπνπο ζηηο δεπηεξνβάζκηεο 

νξγαλψζεηο ρνξεγείηαη άδεηα απνπζίαο γηα φιε ηε δηάξθεηα ζπλεδξίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

Η3. ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΔ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΔΗ 

α) ηα κέιε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓΔΓΤ γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζεηεία ηνπο. 

β) ηνπο αληηπξνζψπνπο ζηηο ηξηηνβάζκηεο νξγαλψζεηο άδεηα απνπζίαο γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ζπλεδξίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

ΗΑ.ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (άπθπο 11 παπ.3 Ν.4326/2015) 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη είλαη: 



i) ελ ελεξγεία αζιεηέο θαη αζιήηξηεο,  κέιε ησλ εζληθψλ νκάδσλ ή πξνεζληθψλ νκάδσλ 

ησλ αλαγλσξηζκέλσλ,  ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2725/99, αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ πνπ 

θαιιηεξγνχλ άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πξφγξακκα Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, 

ii) πξνπνλεηέο ή πξνπνλήηξηεο ησλ αλσηέξσ, 

iii) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ησλ αγψλσλ, θαζψο θαη 

iv)  δηεζλείο δηαηηεηέο θαη θξηηέο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε δηεζλείο αγψλεο, φπσο είλαη νη 

Οιπκπηαθνί Αγψλεο θαη ηα Παγθφζκηα ή Παλεπξσπατθά πξσηαζιήκαηα ή ζε αγψλεο 

Champions League, φηαλ πξφθεηηαη γηα αγψλεο πνδνζθαίξνπ Κσθψλ αλαγλσξηζκέλνπο 

απφ ηελ UEFA, κπνξεί λα ρνξεγεζεί άδεηα κε απνδνρέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηνπο αγψλεο απηνχο. Ίδηα άδεηα κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ελ ελεξγεία 

αζιεηέο ή αζιήηξηεο κέιε ησλ εζληθψλ νκάδσλ, ησλ αλαγλσξηζκέλσλ, ζχκθσλα κε ην 

Ν.2725/99, αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ πνπ θαιιηεξγνχλ άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πξφγξακκα Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, θαζψο θαη 

ζηνπο πξνπνλεηέο ή πξνπνλήηξηέο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

επίζεκνπο αγψλεο γηα ηελ πξφθξηζε ζηηο αλσηέξσ δηεζλείο δηνξγαλψζεηο. 

Οη αλσηέξσ άδεηεο ρνξεγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ζηελ νπνία ππεξεηεί ν εθπαηδεπηηθφο, 

χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ: 

α) βεβαίσζε ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο (Δ.Ο.Δ.), πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο 

ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαηά πεξίπησζε, ε νπνία πηζηνπνηεί φηη 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο είλαη κέινο ηεο Οιπκπηαθήο ή ηεο πξν−Οιπκπηαθήο νκάδαο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ αληίζηνηρε δηνξγάλσζε, 

β) βεβαίσζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, ε νπνία ζα επηθπξψλεηαη απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Παγθφζκησλ ή Παλεπξσπατθψλ 

Αγψλσλ, θαηά πεξίπησζε, ζηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη φηη ν/ε εθπαηδεπηηθφο  έρεη 

πξνθξηζεί θαη είλαη κέινο ηεο εζληθήο νκάδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αληίζηνηρε 

δηνξγάλσζε θαη 

γ) βεβαίσζε ηεο νηθείαο αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο πνπ πηζηνπνηεί φηη ν αγψλαο γηα ηνλ 

νπνίν δεηείηαη ε άδεηα απνηειεί αγψλα πξφθξηζεο γηα ηηο αλσηέξσ δηεζλείο νξγαλψζεηο. 



Σα αλσηέξσ  εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη είλαη αζιεηέο 

θαη αζιήηξηεο κε αλαπεξία (ΑΜΔΑ), θσθνί αζιεηέο, αζιεηέο-ζπλνδνί απηψλ, κέιε 

εζληθψλ νκάδσλ,  πξνπνλεηέο ή πξνπνλήηξηεο απηψλ, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ησλ Αγψλσλ, 

θαζψο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαηηεηέο θαη θξηηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο 

Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο, ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο Κσθψλ, θαζψο θαη ζε 

Παγθφζκηα ή Παλεπξσπατθά πξσηαζιήκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ νηθείνπ 

αζιήκαηνο. Σελ πξναλαθεξφκελε βεβαίσζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρνξεγεί ε Διιεληθή 

Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή ή πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο θσθνχο ε Διιεληθή Οκνζπνλδία 

Αζιεηηζκνχ Κσθψλ, ε νπνία ζα επηθπξψλεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ 

(Γ.Γ.Α.). 

ηε  ζπγθεθξηκέλε  δηάηαμε δελ εκπίπηνπλ νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη 

ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Π.Γ.410/1988 (άξζξν 89) θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, εθφζνλ δελ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Π.Γ.   

ΗΒ. ΑΓΔΗΔ ΥΩΡΗ ΑΠΟΓΟΥΔ ( άπθπο 16, πεπ.Δ΄ ηος Ν. 1566/85 ζε ζςνδςαζμό με 

ηα άπθπα 51 και 53 ηος Τ.Κ. ) 

1. Πξνβιέπεηαη άδεηα ρσξίο απνδνρέο κέρξη πέληε  (5) έηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Α/ζκηαο 

θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ρνξεγείηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο (31 

Απγνχζηνπ), φηαλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη, νη νπνίνη ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη, φπσο ε 

ζεξαπεία δπζηάησλ αζζελεηψλ ηνπ ηδίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ή ησλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο 

ηνπ, νινθιήξσζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή ε αλάγθε πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο ζην 

εμσηεξηθφ. Οη αηηήζεηο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κέζα ζην κήλα Ινχλην 

ην αξγφηεξν, ψζηε ε δεηνχκελε άδεηα λα αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Μφλν 

ζε ζνβαξέο θαη αηθλίδηεο πεξηπηψζεηο, πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ, 

ππνβάιινληαη αηηήζεηο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Η άδεηα απηή ρνξεγείηαη 

απφ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Αλψηεξνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(Α.Π.Τ..Π.Δ ή Α.Π.Τ..Γ.Δ.), γηα ζρνιηθφ θαη φρη γηα δηδαθηηθφ έηνο θαη δελ κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη γηα πεξηζζφηεξα απφ πέληε ζπλερφκελα ζρνιηθά έηε. 



χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.4351/2015 (Φ.Δ.Κ.164/η.Α΄/4-

12-2015) έγηλε ηξνπνπνίεζε ηεο παξ.2 ηεο πεξίπησζεο Δ΄ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

Ν.1566/1985 (Α΄) θαη αληηθαηαζηάζεθε σο εμήο: «Άδεηα ρσξίο απνδνρέο πνπ ρνξεγείηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα 

παξαηαζεί πέξα απφ πέληε (5) ζρνιηθά έηε.» 

Δπνκέλσο, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απμάλεηαη 

απφ  ηξία (3) ζε πέληε (5) ζρνιηθά έηε. 

2. Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, άδεηαο ρσξίο απνδνρέο, κεηά απφ αίηεζε 

ηνπ, εθφζνλ νη αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο ην επηηξέπνπλ. Η άδεηα απηή δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ηνλ έλα (1) κήλα εληφο ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη ρνξεγείηαη απφ ηνλ 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ρσξίο γλψκε ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. (Οη πεξηπηψζεηο 1 θαη 2 

πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ε άδεηα άλεπ απνδνρψλ γηα αλαηξνθή ηέθλνπ πνπ 

αλαθέξζεθε ζην Γ1., θαζψο θαη ε ηεηξάκελε άδεηα αλαηξνθήο ρσξίο απνδνρέο πνπ 

αλαθέξζεθε ζην Γ2., δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά ηα πέληε  (5) ζρνιηθά έηε. 

) 

3. Δθπαηδεπηηθφο, ηνπ νπνίνπ ζχδπγνο ππεξεηεί ζην εμσηεξηθφ ζε ειιεληθή Τπεξεζία ηνπ 

Γεκνζίνπ, λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή άιινπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή 

ζε Τπεξεζία ή θνξέα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε δηεζλή νξγαληζκφ, ζηνλ νπνίν 

κεηέρεη θαη ε Διιάδα, δηθαηνχηαη λα πάξεη άδεηα ρσξίο απνδνρέο κέρξη έμη (6) έηε 

ζπλερψο ή θαη ηκεκαηηθά, εθφζνλ έρεη ζπκπιεξψζεη δηεηή πξαγκαηηθή ππεξεζία. 4. ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ απνδέρεηαη ζέζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή ζε δηεζλή νξγαληζκφ, 

ζηνλ νπνίν κεηέρεη ε Διιάδα, ρνξεγείηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ Αλψηεξνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Α.Π.Τ..Π.Δ 

ή Α.Π.Τ..Γ.Δ.) άδεηα ρσξίο απνδνρέο κέρξη πέληε (5) έηε, ε νπνία κπνξεί λα παξαηαζεί 

κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα κία αθφκα πεληαεηία. Αλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ εκθαληζηεί λα 

αλαιάβεη θαζήθνληα κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο, ζεσξείηαη φηη 

παξαηηήζεθε απηνδηθαίσο απφ ηελ Τπεξεζία. 

 ΗΗ. ΑΓΔΗΔ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ 

Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί πνπ πξνζιακβάλνληαη, γηα λα θαιχςνπλ πξφζθαηξεο 

αλάγθεο, ππάγνληαη ζην θεθάιαην Γ΄ ηνπ Ν. 993/79 «Πεξί ηνπ επί ζπκβάζεη εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ θ.ιπ.» (ΦΔΚ 281/79 η. Α΄, φπσο 



θσδηθνπνηήζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 410/1988). πκπιεξσκαηηθά εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, εθφζνλ δελ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην ΠΓ 410/1988 (άξζξν 89 ηνπ ΠΓ 410/1988). Οη αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί δηθαηνχληαη ηηο παξαθάησ άδεηεο γηα θάζε πεξίπησζε: 

α. Καλνληθή άδεηα επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα 

ιφγνπο εμαηξεηηθήο αλάγθεο (δελ απαηηείηαη πξνυπεξεζία) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 410/88. 

β. Άδεηα γάκνπ-ζαλάηνπ. Άδεηα απνπζίαο κε απνδνρέο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε 

πεξίπησζε γάκνπ. Η άδεηα απηή ρνξεγείηαη ζε δηάζηεκα ακέζσο πξηλ ή κεηά ηελ ηέιεζε 

ηνπ γάκνπ θαη φρη ζε άιιε ρξνληθή πεξίνδν εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. ε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ ζπδχγνπ, ηέθλνπ, γνλέα ή αδειθνχ άδεηα απνπζίαο κε απνδνρέο 

δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ ακέζσο κεηά ην γεγνλφο. (Δζληθέο πιινγηθέο πκβάζεηο 

Δξγαζίαο εηψλ 2000-2001 άξζξν 10 & εηψλ 2002-2003 άξζξν 9). χκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 11α ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφ 29-12-1980 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, 

ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ν. 1157/1981 (ΦΔΚ 126/Α’), επίζεκεο αξγίεο 

είλαη: ε 25ε Μαξηίνπ, ε 28ε Οθησβξίνπ, ε πξψηε ηνπ έηνπο, ηα Θενθάλεηα, ε ενξηή ησλ 

Σξηψλ Ιεξαξρψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε Καζαξά Γεπηέξα, ε Μεγάιε Παξαζθεπή, ην 

Μέγα άββαην, ε Γεπηέξα ηνπ Πάζρα, ε 1ε Μαΐνπ, ε ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο 

(Γεπηέξα ηεο Πεληεθνζηήο) ε Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ, ε 17ε Ννεκβξίνπ γηα ηα Α.Δ.Ι. θαη 

ηηο Αλψηεξεο ρνιέο, ε πξψηε θαη δεχηεξε εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη φιεο νη 

Κπξηαθέο.). 

γ. Άδεηα γηα γέλλεζε ηέθλνπ. Γχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο ζε πεξίπησζε γέλλεζεο ηέθλνπ Η 

άδεηα ρνξεγείηαη ζηνλ παηέξα αλαπιεξσηή εθπαηδεπηηθφ (Δζληθή πιινγηθή χκβαζε 

Δξγαζίαο 2000-2001, άξζξν 10) ζπλερφκελα κε ην γεγνλφο θαη φρη ζε άιιε ρξνληθή 

πεξίνδν. 

δ. ηνπο εζεινληέο αηκνδφηεο ρνξεγείηαη άδεηα δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε πεξίπησζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε αηκνδνζία. Οη δχν απηέο εκέξεο άδεηαο ρνξεγνχληαη πέξαλ ηεο 

εκέξαο αηκνδνζίαο θαη κπνξνχλ λα ιεθζνχλ είηε ζπλερφκελα κε ην ρξφλν ηεο 

αηκνδνζίαο ή νπνηεδήπνηε κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζήο ηνπο. 



ε. Φνηηεηηθέο - εμεηάζεσλ. Υνξεγείηαη άδεηα δεθαηεζζάξσλ (14) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζε αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη ζπνπδαζηέο ή 

θνηηεηέο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζπνπδέο ηνπο είλαη γηα απφθηεζε πηπρίνπ αλψηεξεο 

βαζκίδαο απφ απηφ πνπ ήδε θαηέρνπλ (άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 410/88). Η άδεηα ρνξεγείηαη κε 

αληηζηνηρία δχν εκεξψλ γηα θάζε εκέξα εμεηάζεσλ ή ζπλάληεζεο κε ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή, ζε πεξίπησζε εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηελ ελ 

ιφγσ άδεηα δχλαληαη λα ιάβνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

κεηεθπαίδεπζεο ή ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, αζρέησο εάλ νη εμεηάζεηο δηεμάγνληαη θαηά ην 

αββαηνθχξηαθν. 

ζη. ΣΔΣΡΑΜΗΝΗ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΑΝΔΤ ΑΠΟΓΟΥΩΝ (Ν. 4075/2012, άξζξν 50 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 4144/2013) 

Η γνληθή άδεηα αλαηξνθήο 4 κελψλ ρσξίο απνδνρέο, ρνξεγείηαη γηα ηελ αλαηξνθή 

παηδηνχ ειηθίαο έσο 6 εηψλ θαη απνηειεί αηνκηθφ δηθαίσκα θάζε γνλέα εθπαηδεπηηθνχ. Γηα 

ηε ρνξήγεζε ηεο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη έλα (1) ρξφλν, δειαδή δψδεθα κήλεο, ζπλερφκελεο ή δηαθεθνκκέλεο 

εξγαζίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε (δειαδή ζην Τπνπξγείν Παηδείαο). Η γνληθή άδεηα 

αλαηξνθήο ρνξεγείηαη είηε ζε ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην ίδην ζρνιηθφ έηνο, είηε 

ηκεκαηηθά ζε δηαθνξεηηθά ζρνιηθά έηε ρσξίο φκσο λα ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ην ζχλνιν 

ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ. Με ζρεηηθή αίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δηεπθξηλίδεηαη ε 

επηζπκεηή έλαξμε θαη ιήμε ηεο θαη ρνξεγείηαη απφ ηνλ νηθείν Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο κε 

βάζε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε ζρνιηθφ έηνο. 

Αηηήζεηο ρνξήγεζεο γνληθήο άδεηαο εθπαηδεπηηθψλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία, κε 

καθξνρξφληα ή αηθλίδηα αζζέλεηα θαη κφλσλ γνλέσλ ιφγσ ζαλάηνπ γνλέα, νιηθήο 

αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή κε αλαγλψξηζεο ηέθλσλ, ηθαλνπνηνχληαη κε απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα παηδηά, ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη απηνηειέο γηα ην θαζέλα απφ απηά, εθφζνλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο 

πνπ δφζεθε γηα ην έλα παηδί κεζνιάβεζε έλαο (1) ρξφλνο πξαγκαηηθήο απαζρφιεζεο 

ζηνλ ίδην εξγνδφηε. Αλ θαη νη δχν γνλείο απαζρνινχληαη ζηνλ ίδην εξγνδφηε, 

απνθαζίδνπλ κε θνηλή δήισζή ηνπο θάζε θνξά, πνηφο απφ ηνπο δχν ζα θάλεη πξψηνο 

ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ 



γνλέα, νιηθήο αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή κε αλαγλψξηζεο ηέθλνπ, ε γνληθή άδεηα 

αλαηξνθήο άλεπ απνδνρψλ ρνξεγείηαη ζην δηπιάζην ζηνλ άιιν γνλέα. ε πεξίπησζε 

δηάζηαζεο ή δηαδπγίνπ ην δηθαίσκα είλαη απηνηειέο γηα θάζε γνλέα. Σε γνληθή άδεηα 

αλαηξνθήο δηθαηνχηαη θαη ν εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο πηνζεηεί ή αλαδέρεηαη ηέθλν ειηθίαο 

έσο έμη (6) εηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε άδεηα ρνξεγείηαη κεηά ηελ πεξαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο πηνζεζίαο. Σκήκα ηεο άδεηαο κπνξεί λα ρνξεγείηαη κε αίηεζε ηνπ 

ππαιιήινπ ζην δηάζηεκα πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πηνζεζίαο, ελψ ζε 

πεξίπησζε πνπ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο δελ νινθιεξσζνχλ κέρξη ηελ ειηθία ησλ έμη (6) 

εηψλ ηνπ παηδηνχ, ην δηθαίσκα ηεο άδεηαο παξαηείλεηαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ νθηψ (8) 

εηψλ ηνπ παηδηνχ. 

δ. Καλνληθή άδεηα γηα κεηαγγίζεηο αίκαηνο. Υνξεγνχληαη είθνζη δχν (22) εξγάζηκεο εκέξεο 

πιένλ ηεο θαλνληθήο άδεηαο (11 κε απνδνρέο θαη 11 ρσξίο απνδνρέο) ζε αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ πάζρνπλ ή έρνπλ ηέθλν πνπ πάζρεη απφ λφζεκα πνπ απαηηεί 

κεηαγγίζεηο αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ ή αηκνθάζαξζε. (άξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 410/88). 

ην θπζηθφ ή ζεηφ γνλέα παηδηνχ ειηθίαο έσο θαη 18 εηψλ ζπκπιεξσκέλσλ, ην νπνίν 

πάζρεη απφ λφζεκα πνπ απαηηεί κεηαγγίζεηο αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ ή 

αηκνθάζαξζε, απφ λενπιαζκαηηθή αζζέλεηα, ή ρξήδεη κεηακφζρεπζεο ρνξεγείηαη 

επηπιένλ ησλ 22 εκεξψλ θαη αθνχ έρεη εμαληιήζεη ηηο 11 εκέξεο κε απνδνρέο ηνπ αξζ. 

21 ΠΓ 410/88, εηδηθή γνληθή άδεηα, δηάξθεηαο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο, κε απνδνρέο, έπεηηα απφ αίηεζή ηνπ, θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. 

Γηεπθξηλίδνπκε φηη ηελ άδεηα απηή ησλ 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ ηε δηθαηνχηαη θαη ν 

αλάδνρνο γνλέαο παηδηνχ, ην νπνίν πάζρεη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα λνζήκαηα. (άξζξν 51 

παξ 1 ηνπ Ν. 4075/2012 ΦΔΚ 89 η΄Α΄).  Σέινο, ζε πεξίπησζε λνζειείαο ηέθλνπ έσο θαη 

18 εηψλ, ρνξεγείηαη άδεηα ρσξίο απνδνρέο γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε λνζειεία θαη φρη 

πέξαλ ησλ ηξηάληα εξγάζηκσλ εκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ν 

θπζηθφο, ζεηφο ή αλάδνρνο γνλέαο εθπαηδεπηηθφο έρεη εμαληιήζεη ηελ παξαπάλσ 

ζη. ΣΔΣΡΑΜΗΝΗ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΑΝΔΤ ΑΠΟΓΟΥΩΝ, ζε πεξίπησζε πνπ ηε 

δηθαηνχηαη. Η επηπιένλ άδεηα ησλ 10 εκεξψλ θαη ε άδεηα λνζειείαο απνηεινχλ αηνκηθφ 

δηθαίσκα ηνπ θάζε γνλέα. 

ε. Γηεπθνιχλζεηο αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο.    ηνπο 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη γνλείο παηδηψλ ειηθίαο έσο 16 εηψλ, ηα νπνία 

είλαη καζεηέο/ηξηεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρνξεγείηαη άδεηα κε 



απνδνρέο νξηζκέλσλ σξψλ ή νιφθιεξεο εκέξαο θαη έσο ηέζζεξεηο (4) εκέξεο αλά 

ζχκβαζε, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο (άξζξν 9 

ηνπ Ν.1483/1984 θαη άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 193/88). Η άδεηα ρνξεγείηαη ζηνλ έλαλ απφ ηνπο 

δχν γνλείο. Αλ θαη νη δχν γνλείο είλαη δηθαηνχρνη, απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ θάζε θνξά 

πνηνο απφ ηνπο δχν ζα θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά θαη γηα ηνπο δχν γνλείο ηηο ηέζζεξεηο (4) 

εκέξεο.   

Η κεηέξα αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφο(πιήξνπο θαη κεησκέλνπ σξαξίνπ) πνπ έρεη παηδί 

ειηθίαο έσο δχν (2) εηψλ έρεη δηθαίσκα ρξήζεο κεησκέλνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ θαηά δχν 

(2) ψξεο ηελ εβδνκάδα (απφ ην δηδαθηηθφ σξάξην πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζή ηεο) θαη 

απαιιαγή απφ ηηο πξφζζεηεο ππεξεζίεο ηεο παξ. 8 ηνπ αξζ. 13 ηνπ Ν. 1566/1985). 

(Ν.3149/2003, άξζξν 13, παξ.45 πεξίπησζε γ). 

ζ. Αλαξξσηηθέο άδεηεο θαη άδεηεο κεηξφηεηαο. (άξζξα 657 θαη 658 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 

θαη άξζξν 11 ηνπ Ν.2874/2000, εγθχθιηνο αξ.79/14-7-1999 ΙΚΑ, έγγξαθν αξ.πξση. 

Π06/40/29-04-2013 ΙΚΑ) Γηα ηηο αλαξξσηηθέο άδεηεο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζήο ηνπο 

δηθαηνχληαη δεθαπέληε (15) εκέξεο αλαξξσηηθή άδεηα κε απνδνρέο, εθφζνλ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη δεθαήκεξε παξνρή εξγαζίαο. Αξκφδηα φξγαλα λα βεβαηψζνπλ ηελ 

αληθαλφηεηα γηα εξγαζία φηαλ ε θαηαβνιή ηνπ εκεξνκηζζίνπ βαξαίλεη θπξίσο ηνλ 

αζθαιηζηηθφ θνξέα (δειαδή αλαξξσηηθή άδεηα απφ 4 εκέξεο θαη πάλσ ηε θνξά) είλαη:   

Ο ζεξαπεπηήο γηαηξφο ηεο Μνλάδαο Τγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ (Ιαηξεία πξψελ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ  θαη 

φρη ζπκβεβιεκέλνη γηαηξνί κε ηνλ πξψελ ΟΠΑΓ) εηδηθφηεηαο αληίζηνηρεο κε ηελ πάζεζε 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ν νπνίνο δχλαηαη λα βεβαηψλεη αληθαλφηεηα κέρξη δεθαπέληε (15) 

εκέξεο κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο, είηε ζπλερείο, είηε δηαθεθνκκέλεο.   

Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ εμέξρνληαη απφ λνζνθνκείν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε ηελ 

κνξθή Ν.Π.Γ.Γ., ε βεβαίσζε ηεο αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία κέρξη δεθαπέληε (15) εκεξψλ 

κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ, θαηά ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ππεχζπλν ηνπ νηθείνπ 

Σκήκαηνο, ελψ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ εμέξρνληαη απφ άιια ζεξαπεπηήξηα 

ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ ΔΟΠΤΤ, γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, κπνξεί λα βεβαησζεί 



αληθαλφηεηα γηα εξγαζία απφ ηνλ αξκφδην ειεγθηή γηαηξφ ηνπ ΔΟΠΤΤ.     Η Α/ζκηα 

Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (πξψελ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ), γηα βεβαίσζε αληθαλφηεηαο πέξαλ ησλ 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα παξαπέκπεηαη ν αζθαιηζκέλνο εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο ηαηξηθήο 

γλσκάηεπζεο απφ ηνλ ζεξαπεπηή γηαηξφ. 

Γειαδή, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αλαξξσηηθψλ αδεηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 3 εκέξεο ηε 

θνξά, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αληηκηζζίνπ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη απαξαίηεηε ε 

πξνζθφκηζε γλσκάηεπζεο απφ γηαηξφ ηνπ ΠΔΓΤ (πξψελ ΔΟΠΠΤ, πξψελ ΙΚΑ-ΣΔΑΜ). 

ε αληίζεηε πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο ζα παξαπέκπεηαη ζηελ Α/ζκηα Τγεηνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηεο Μνλάδαο Τγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ (πξψελ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ) γηα ηε βεβαίσζε ηεο 

αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία. Γηα αλαξξσηηθέο άδεηεο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κηθξφηεξνπ ησλ 

ηξηψλ (3) εκεξψλ ηε θνξά, αξθεί ε πξνζθφκηζε ηαηξηθήο βεβαίσζεο απφ γηαηξφ 

ζπκβεβιεκέλν κε ην ΔΟΠΤΤ (είηε αλήθεη ζην πξψελ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ είηε ζηνλ πξψελ ΟΠΑΓ) 

Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ δηθαίσκα ρνξήγεζεο άδεηαο κε Τπεχζπλε 

Γήισζε. 

ε πεξίπησζε πνπ εμαληιεζεί ε αλαξξσηηθή άδεηα ησλ δεθαπέληε εκεξψλ κε απνδνρέο 

θαη εθφζνλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο, έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ αλαξξσηηθή άδεηα 

«Άλεπ απνδνρψλ». 

"Γελ αλαγλσξίδεηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ην ππεξβάιινλ ησλ 15 εκεξψλ 

δηάζηεκα αλαξξσηηθήο άδεηαο, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 657 θαη 658 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα, πεξί ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο αμίσζεο θαηαβνιήο κηζζνχ ζε πεξίπησζε 

αλαξξσηηθήο άδεηαο, θαη ηνπ αξηζκ. 1470/22.08.2008 γλσκνδνηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ 

Γξαθείνπ ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., πεξί αδεηψλ εθπ/θψλ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ελ ιφγσ εδαθίνπ δελ εκπίπηνπλ νη 

άδεηεο θχεζεο ή ινρείαο". 

Σν παξαπάλσ αλαθέξεηαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνπλ νη αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί θαη ζα πξέπεη λα ην έρνπλ ππφςε ηνπο θαζψο αλαγλσξίδεηαη ε 

πξνυπεξεζία γηα αλαξξσηηθή άδεηα κέρξη θαη 15 εκεξψλ ελψ ζε πεξίπησζε πνπ 

μεπεξαζηνχλ νη κέξεο απηέο ηφηε δελ αλαγλσξίδνληαη. Πξφθεηηαη γηα κηα άδηθε δηάηαμε 

πνπ πξέπεη λα απνζπξζεί άκεζα! 



ηηο αλαπιεξψηξηεο εθπαηδεπηηθνχο ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο νξίδεηαη 

ζε 119 εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζπλνιηθά, δειαδή νθηψ (8) εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ 

πηζαλή εκέξα ηνθεηνχ θαη ελλέα (9) εβδνκάδεο κεηά. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ηνθεηφο πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αξρηθά 

είρε πηζαλνινγεζεί, νη εκέξεο κεηαθέξνληαη, ψζηε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα ηε κεηξφηεηα 

λα κελ ππνιείπεηαη ησλ 119 εκεξψλ (αξζ. 9 ηνπ Ν. 2224/94 ΦΔΚ 112 η΄Α, φπσο 

ζπκπιεξψζεθε κε ην αξ. 11 ηνπ Ν. 2874/2000 ΦΔΚ 286 η΄ Α) . Η εμάκελε (6κελε) άδεηα 

πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ 

Ν.3655/2008 αθνξά ζε ππαιιήινπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη δελ εθαξκφδεηαη ζηηο 

αλαπιεξψηξηεο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. 

Ο κηζζσηφο (αλαπιεξσηήο) πνπ ζηεξείηαη βηβιηαξίνπ αζζελείαο, δηθαηνχηαη αλαξξσηηθήο 

άδεηαο κέρξη δεθαπέληε (15) εκεξψλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

18 ηνπ Π.Γ. 410/1988, αληί δε ηεο βεβαίσζεο «ηαηξνχ ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ 

νξγαληζκνχ» είλαη δπλαηφλ, πξνο απφδεημε ηνπ είδνπο θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο αζζέλεηαο, 

λα ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία βεβαίσζε ηαηξνχ δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ. 

 η. Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί δηθαηνχληαη επίζεο άδεηα άζθεζεο εθινγηθνχ 

δηθαηψκαηνο θαζψο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο κνλίκνπο εθπαηδεπηηθνχο. (ρεηηθέο παξ. Β3 θαη Ι. ηεο παξνχζαο). 

ηα. Αηξεηνί ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ ηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ εθιεγεί 

αηξεηά κέιε ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

1. ΟΣΑ Α΄ΒΑΘΜΟΤ ηνπο δεκάξρνπο, αληηδεκάξρνπο φισλ ησλ δήκσλ, ζηνπο 

πξνέδξνπο δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ δήκσλ κε πιεζπζκφ άλσ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ 

(100.000) θαηνίθσλ, θαζψο θαη ζηνπο πξνέδξνπο ζπλδέζκσλ, ησλ νπνίσλ ν πιεζπζκφο 

ησλ κειψλ ηνπ ζπλνιηθά είλαη άλσ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) θαηνίθσλ, 

ρνξεγείηαη άδεηα άλεπ απνδνρψλ γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο. Οη αλσηέξσ 

ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη θαη ζηνλ ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο.  Σελ 

εηδηθή άδεηα άλεπ απνδνρψλ γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά 

ηα αλσηέξσ πξφζσπα, εθηφο ησλ πξνέδξσλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ δήκσλ κε 

πιεζπζκφ άλσ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) θαηνίθσλ θαη ησλ πξνέδξσλ ζπλδέζκσλ, 

ησλ νπνίσλ ν πιεζπζκφο ησλ κειψλ ηνπ ζπλνιηθά είλαη άλσ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ 



(200.000) θαηνίθσλ, αλεμαξηήησο ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ρξήζεο ηεο ζεσξείηαη πξαγκαηηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο γηα φια ηα ππαιιειηθά, εξγαζηαθά 

θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ. 

ηνπο πξνέδξνπο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ δήκσλ κε πιεζπζκφ θάησ ησλ εθαηφ 

ρηιηάδσλ (100.000) θαηνίθσλ, ζηνπο πξνέδξνπο ησλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

ζηνπο πξνέδξνπο ησλ ζπλδέζκσλ δήκσλ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο εηδηθή άδεηα 

60 εκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπο θαη κέρξη 7 εκέξεο ην κήλα. ηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία 

ηνπο εηδηθή άδεηα εμήληα (60) εκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπο θαη κέρξη 7 

εκέξεο ην κήλα επηπιένλ ηεο θαλνληθήο θαη κε ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηη δελ είλαη 

δήκαξρνη ή αληηδήκαξρνη ή πξφεδξνη δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ. Με ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο 

ρνξεγείηαη εηδηθή άδεηα κέρξη ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο ηνπο θαη κέρξη 4 εκέξεο ην κήλα, επηπιένλ ηεο θαλνληθήο ηνπο άδεηαο, ζηνπο 

πξνέδξνπο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλψζεσλ Γήκσλ. Δηδηθή άδεηα εμήληα (60) εκεξψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπο θαη κέρξη 7 εκέξεο ην κήλα ιακβάλνπλ, επίζεο, θαη νη 

πξφεδξνη ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηξηάληα (30) εκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο ηνπο θαη κέρξη 4 εκέξεο ην κήλα νη πξφεδξνη ή νη εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ. Η εηδηθή άδεηα ησλ εμήληα (60) θαη ηξηάληα (30) εκεξψλ κπνξεί λα ρνξεγείηαη 

θαη ηκεκαηηθά ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αηξεηνχ. Η 

άδεηα απηή ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ αηξεηνχ θαη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ρξήζεο ηεο ζεσξείηαη πξαγκαηηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο γηα φια ηα ππαιιειηθά, 

εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ. 

Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ δηθαίσκα λα απνπζηάζνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο ηελ 

εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ επηηξνπψλ ηνπ δήκνπ ζηηο 

νπνίεο είλαη κέιε, εθφζνλ δηεμάγνληαη ζε εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο. Ο πξφεδξνο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο ρνξεγεί ζηνπο δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο, βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπλεδξίαζε, γηα ηελ Τπεξεζία ηνπο. Σα ίδηα 

ηζρχνπλ θαη γηα ηα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη ηνπ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 

ΚΔΓΔ, ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ησλ εθηειεζηηθψλ επηηξνπψλ θαη ησλ επνπηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ ΠΔΓ, θαζψο επίζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πλδέζκσλ κε 

πιεζπζκφ άλσ ησλ 200.000 θαηνίθσλ. 



2. ΟΣΑ Β΄ΒΑΘΜΟΤ ηνπο πεξηθεξεηάξρεο, αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη πξνέδξνπο ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο ππνρξεσηηθά, 

αλεμαξηήησο ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο, εηδηθή άδεηα άλεπ απνδνρψλ γηα φιν ην 

δηάζηεκα πνπ αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη θαη σο 

πξνο ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζπκπαξαζηάηε ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο. 

ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ησλ ινηπψλ δηνηθεηηθψλ επηηξνπψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο, ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο εηδηθή άδεηα έσο εμήληα (60) εκέξεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπο θαη κέρξη 7 εκέξεο ην κήλα γηα ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 

ηνπο επηθεθαιήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ παξαηάμεσλ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο 

εηδηθή άδεηα ηξηάληα (30) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπο θαη 

κέρξη 4 εκέξεο ην κήλα επηπιένλ ηεο θαλνληθήο άδεηαο. ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ή ηνπ 

επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ, πνπ δελ είλαη πεξηθεξεηάξρεο, 

αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη πξφεδξνη πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ ρνξεγείηαη άδεηα εμήληα 

(60) εκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπο θαη κέρξη 7 εκέξεο ην κήλα. 

Η εηδηθή άδεηα ησλ ηξηάληα (30) ή εμήληα (60) εκεξψλ κπνξεί λα ρνξεγείηαη θαη ηκεκαηηθά 

ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο κε αίηεζε ηνπ αηξεηνχ. Οη πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη έρνπλ 

δηθαίσκα λα απνπζηάζνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο γηα δχν (2) εκέξεο πεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εκέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Οη πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη 

πνπ θαηνηθνχλ θαη εξγάδνληαη ζε λεζί έρνπλ δηθαίσκα λα απνπζηάζνπλ απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο κία (1) εκέξα επηπιένλ ησλ αλσηέξσ. 

Ιβ) Υνξήγεζε άδεηαο γηα επηκνξθσηηθνχο ή επηζηεκνληθνχο ιφγνπο ζηνπο πξνζσξηλνχο 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: 

α) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4351/2015 (Φ.Δ.Κ.164/η.Α΄/4-12-2015) 

αλαθέξεηαη φηη: «Σν άξζξν 60 ηνπ λ.3528/2007 (Α΄26), φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.4210/2013 (Α΄254), εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο πξνζσξηλνχο 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ είλαη καζεηέο, 

ζπνπδαζηέο ή θνηηεηέο πξνπηπρηαθνί ή κεηαπηπρηαθνί, ρνξεγείηαη άδεηα εμεηάζεσλ κε 

απνδνρέο, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο θαη κε ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε 



ηεο ρνιήο φηη έιαβαλ κέξνο ζε εμεηάζεηο. Η άδεηα εμεηάζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηηο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο θαη ρνξεγείηαη κε ηνπο ίδηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ. ρεηηθή ε 

αξηζκ.Φ.351.5/43/67822/Γ1/5-5-2014 εγθχθιηνο, παξάγξαθνο Η. 

β) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4351/2015 (Φ.Δ.Κ.164/η.Α΄/4-12-2015) 

νξίδεηαη φηη: «ηνπο πξνζσξηλνχο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κπνξεί λα ρνξεγνχληαη άδεηεο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, ζπλδηαζθέςεηο, ζεκηλάξηα θαη θάζε είδνπο ζπλαληήζεηο 

επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα ζην εζσηεξηθφ, εθφζνλ ε ζπκκεηνρή θξίλεηαη ζπκθέξνπζα γηα 

ηελ ππεξεζία. Οη άδεηεο απηέο ρνξεγνχληαη απφ ην πξνβιεπφκελν γηα ηνπο 

ηαθηηθνχο    εθπαηδεπηηθνχο φξγαλν θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, κε απνδνρέο γηα φιν ην 

ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο κεηέρεη ζηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο. ην ρξφλν 

απηφλ πξνζηίζεληαη νη εκέξεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε κεηάβαζε θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ». 

Οη πξνβιεπφκελεο θαηά ηα αλσηέξσ (β) άδεηεο ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νηθείν Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο. 

ΗΗΗ. ΑΓΔΗΔ ΩΡΟΜΗΘΗΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ Οι ωπομίζθιοι εκπαιδεςηικοί 

δικαιούνηαι: 

1. Άδεηα θχεζεο θαη ινρείαο. ηηο σξνκίζζηεο εθπαηδεπηηθνχο ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 

άδεηαο κεηξφηεηαο νξίδεηαη ζε 119 εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζπλνιηθά, δειαδή νθηψ (8) 

εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ πηζαλή εκέξα ηνθεηνχ θαη ελλέα (9) εβδνκάδεο κεηά. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ν ηνθεηφο πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αξρηθά είρε 

πηζαλνινγεζεί, νη εκέξεο κεηαθέξνληαη, ψζηε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα ηε κεηξφηεηα λα 

κελ ππνιείπεηαη ησλ 119 εκεξψλ (αξζ. 9 ηνπ Ν. 2224/94 ΦΔΚ 112 η΄Α, φπσο 

ζπκπιεξψζεθε κε ην αξ. 11 ηνπ Ν. 2874/2000 ΦΔΚ 286 η΄ Α) . Η εμάκελε (6κελε) άδεηα 

πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ 

Ν.3655/2008 αθνξά ζε ππαιιήινπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη δελ εθαξκφδεηαη ζηηο 

σξνκίζζηεο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. 

2. ΣΔΣΡΑΜΗΝΗ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΑΝΔΤ ΑΠΟΓΟΥΩΝ (Ν. 4075/2012, άξζξν 50 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 4144/2013) Η γνληθή άδεηα αλαηξνθήο 4 



κελψλ ρσξίο απνδνρέο, ρνξεγείηαη γηα ηελ αλαηξνθή παηδηνχ ειηθίαο έσο έμη (6) εηψλ θαη 

απνηειεί αηνκηθφ δηθαίσκα θάζε γνλέα εθπαηδεπηηθνχ. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο γνληθήο 

άδεηαο αλαηξνθήο, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα (1) ρξφλν, 

δειαδή δψδεθα κήλεο, ζπλερφκελεο ή δηαθεθνκκέλεο εξγαζίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε 

(δειαδή ζην Τπνπξγείν Παηδείαο). Η γνληθή άδεηα αλαηξνθήο ρνξεγείηαη είηε ζε ζπλερέο 

ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην ίδην ζρνιηθφ έηνο, είηε ηκεκαηηθά ζε δηαθνξεηηθά ζρνιηθά έηε 

ρσξίο φκσο λα ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ. Με ζρεηηθή 

αίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δηεπθξηλίδεηαη ε επηζπκεηή έλαξμε θαη ιήμε ηεο θαη ρνξεγείηαη 

απφ ηνλ νηθείν Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο κε βάζε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε 

ζρνιηθφ έηνο. Αηηήζεηο ρνξήγεζεο γνληθήο άδεηαο εθπαηδεπηηθψλ γνλέσλ παηδηψλ κε 

αλαπεξία, κε καθξνρξφληα ή αηθλίδηα αζζέλεηα θαη κφλσλ γνλέσλ ιφγσ ζαλάηνπ γνλέα, 

νιηθήο αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή κε αλαγλψξηζεο ηέθλσλ, ηθαλνπνηνχληαη κε 

απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα παηδηά, ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη απηνηειέο γηα ην θαζέλα απφ απηά (δειαδή, κπνξνχλ νη γνλείο λα 

θάλνπλ ρξήζε ηεο άδεηαο ν θάζε έλαο γηα δηαθνξεηηθφ παηδί, φρη φκσο θαη νη δχν γηα ην 

ίδην παηδί), εθφζνλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο πνπ δφζεθε γηα ην έλα παηδί κεζνιάβεζε έλαο 

(1) ρξφλνο πξαγκαηηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ ίδην εξγνδφηε. 

Αλ θαη νη δχν γνλείο απαζρνινχληαη ζηνλ ίδην εξγνδφηε, απνθαζίδνπλ κε θνηλή δήισζή 

ηνπο θάζε θνξά, πνηφο απφ ηνπο δχν ζα θάλεη πξψηνο ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο θαη 

γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ γνλέα, νιηθήο αθαίξεζεο ηεο γνληθήο 

κέξηκλαο ή κε αλαγλψξηζεο ηέθλνπ, ε γνληθή άδεηα αλαηξνθήο άλεπ απνδνρψλ 

ρνξεγείηαη ζην δηπιάζην ζηνλ άιιν γνλέα. ε πεξίπησζε δηάζηαζεο ή δηαδπγίνπ ην 

δηθαίσκα είλαη απηνηειέο γηα θάζε γνλέα. Σε γνληθή άδεηα αλαηξνθήο δηθαηνχηαη θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο πηνζεηεί ή αλαδέρεηαη ηέθλν ειηθίαο έσο έμη (6) εηψλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε άδεηα ρνξεγείηαη κεηά ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πηνζεζίαο. 

Σκήκα ηεο άδεηαο κπνξεί λα ρνξεγείηαη κε αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ ζην δηάζηεκα πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πηνζεζίαο, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο 

δελ νινθιεξσζνχλ κέρξη ηελ ειηθία ησλ έμη (6) εηψλ ηνπ παηδηνχ, ην δηθαίσκα ηεο άδεηαο 

παξαηείλεηαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ νθηψ (8) εηψλ ηνπ παηδηνχ. 

3. Δηδηθή γνληθή άδεηα ην θπζηθφ, ζεηφ ή αλάδνρν γνλέα παηδηνχ ειηθίαο έσο θαη 18 εηψλ 

ζπκπιεξσκέλσλ, ην νπνίν πάζρεη απφ λφζεκα πνπ απαηηεί κεηαγγίζεηο αίκαηνο θαη 

παξαγψγσλ ηνπ ή αηκνθάζαξζε, απφ λενπιαζκαηηθή αζζέλεηα, ή ρξήδεη κεηακφζρεπζεο 



ρνξεγείηαη εηδηθή γνληθή άδεηα, δηάξθεηαο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο, κε απνδνρέο, έπεηηα απφ αίηεζή ηνπ, θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. (άξζξν 

51 παξ 1 ηνπ Ν. 4075/2012 ΦΔΚ 89 η΄Α) Σέινο, ζε πεξίπησζε λνζειείαο ηέθλνπ έσο θαη 

18 εηψλ, ρνξεγείηαη άδεηα ρσξίο απνδνρέο γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε λνζειεία θαη φρη 

πέξαλ ησλ ηξηάληα εξγάζηκσλ εκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ν 

θπζηθφο, ζεηφο ή αλάδνρνο γνλέαο εθπαηδεπηηθφο έρεη εμαληιήζεη ηελ παξαπάλσ (2) 

ΣΔΣΡΑΜΗΝΗ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΑΝΔΤ ΑΠΟΓΟΥΩΝ ζε πεξίπησζε πνπ ηε 

δηθαηνχηαη. Η άδεηα ησλ 10 εκεξψλ θαη ε άδεηα λνζειείαο απνηεινχλ αηνκηθφ δηθαίσκα 

ηνπ θάζε γνλέα. 

4. Αλαξξσηηθή άδεηα Οη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζχκβαζή ηνπο 

δηθαηνχληαη 15 εκέξεο αλαξξσηηθή άδεηα κε απνδνρέο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απαζρνιήζεθαλ επί δεθαήκεξν ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκέξα πξφζιεςήο ηνπο (άξζξα 

657 θαη 658 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα). Αξκφδηα φξγαλα λα βεβαηψζνπλ ηελ αληθαλφηεηα γηα 

εξγαζία φηαλ ε θαηαβνιή ηνπ εκεξνκηζζίνπ βαξαίλεη θπξίσο ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα 

(δειαδή αλαξξσηηθή άδεηα απφ 4 εκέξεο θαη πάλσ ηε θνξά) είλαη:  Ο ζεξαπεπηήο 

γηαηξφο ηεο Μνλάδαο Τγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ (Ιαηξεία πξψελ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη φρη 

ζπκβεβιεκέλνη γηαηξνί κε ηνλ πξψελ ΟΠΑΓ) εηδηθφηεηαο αληίζηνηρεο κε ηελ πάζεζε ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ, ν νπνίνο δχλαηαη λα βεβαηψλεη αληθαλφηεηα κέρξη δεθαπέληε (15) εκέξεο 

κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο, είηε ζπλερείο, είηε δηαθεθνκκέλεο.  Η Α/ζκηα 

Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (πξψελ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ), γηα βεβαίσζε αληθαλφηεηαο πέξαλ ησλ 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα παξαπέκπεηαη ν αζθαιηζκέλνο εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο ηαηξηθήο 

γλσκάηεπζεο απφ ηνλ ζεξαπεπηή γηαηξφ.  Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ εμέξρνληαη απφ 

λνζνθνκείν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε ηελ κνξθή Ν.Π.Γ.Γ., ε βεβαίσζε ηεο αληθαλφηεηαο 

γηα εξγαζία κέρξη δεθαπέληε (15) εκεξψλ κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ, θαηά ηνλ Οξγαληζκφ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, ππεχζπλν ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, ελψ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ 

εμέξρνληαη απφ άιια ζεξαπεπηήξηα ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ ΔΟΠΤΤ, γηα ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κπνξεί λα βεβαησζεί αληθαλφηεηα γηα εξγαζία απφ ηνλ αξκφδην ειεγθηή γηαηξφ 

ηνπ ΔΟΠΤΤ. Γειαδή, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αλαξξσηηθψλ αδεηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

3 εκέξεο ηε θνξά, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αληηκηζζίνπ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη απαξαίηεηε 

ε πξνζθφκηζε γλσκάηεπζεο απφ γηαηξφ ηνπ ΠΔΓΤ ( πξψελ ΔΟΠΠΤ, πξψελ ΙΚΑ-

ΔΣΑΜ). ε αληίζεηε πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο ζα παξαπέκπεηαη ζηελ Α/ζκηα 



Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Μνλάδαο Τγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ (πξψελ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ) γηα ηε 

βεβαίσζε ηεο αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία. Γηα αλαξξσηηθέο άδεηεο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

κηθξφηεξνπ ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ ηε θνξά, αξθεί ε πξνζθφκηζε ηαηξηθήο βεβαίσζεο απφ 

γηαηξφ ζπκβεβιεκέλν κε ην δεκφζην (είηε αλήθεη ζην πξψελ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ είηε ζηνλ πξψελ 

ΟΠΑΓ). 

Υνξήγεζε-αλαλέσζε αδεηψλ  ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 

ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016, επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε – αλαλέσζε αδεηψλ 

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο κφλν  ζηνπο ππνηξφθνπο ηνπ Ι.Κ.Τ., 

αθνχ  ζχκθσλα κε  ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3528/2007, νξίδεηαη φηη «Η άδεηα 

ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά, εάλ ν ππάιιεινο έρεη ιάβεη ππνηξνθία απφ ην Ίδξπκα 

Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ.» 

Απφ ηα νηθεία Αλψηεξα Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη νη 

αηηήζεηο αδεηψλ άλεπ απνδνρψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο γηα 

νινθιήξσζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16, 

πεξίπησζε Δ’ ηνπ Ν.1566/1985. 

Τπελζπκίδνπκε φηη γηα ηηο άδεηεο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο 

θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3528/2007 

(ΦΔΚ26Α΄/09.02.2007), ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2986/2002 (ΦΔΚ24Α΄ /13.02.2002), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε, αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη (παξ.21 ηνπ αξζξνπ 36 ηνπ Ν.4186/2013 θαη 

παξ.2 ηνπ αξζξνπ 68 ηνπ Ν.4235/2014), ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 ηνπ Π. Γ. 1/2003 (ΦΔΚ 

1Α΄/3-1-2003) θαη ηεο αξ. Φ.353.1/3/102865/Γ1/4-10-2005 ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΦΔΚ 

1461Β΄/21-10-2005). 

  

 


