
 

 

 

 

Λαμία, 31.05.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Αρ. Πρωτ. Φ.12.1/4603 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                           

------   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ   

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ   ΠΡΟ:  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1. Διευθφνςεισ Α/θμιασ & Β/θμιασ Εκπ/ςησ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ 

ΣΜΗΜΑ Α’ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 2. χολικζσ Μονάδεσ Περιφζρειάσ μασ 

------  (μζςω των Διευθφνςεων εκπαίδευςησ) 

Διεφκυνςθ: Αρκαδίου 8, Λαμία, 35131 3. ΠΕΚ Λαμίασ 
Ηλεκτρ. Δ/νςθ: mail@stellad.pde.sch.gr 4. ΚΠΕ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ 

Πλθροφορίεσ:      Σςουκνίδα Ακαναςία 5. ΚΕΔΔΥ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ 

Σθλζφωνο: 22310 66151 6. Γραφεία χολικών υμβοφλων Α/θμιασ & 

Φαξ:                 22310 66167  Β/θμιασ Εκπ/ςησ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ 

 
 

ΘΕΜΑ: «Άδειεσ άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ» 

 
 

 Σο νομοκετικό πλαίςιο χοριγθςθσ αδειϊν άνευ αποδοχϊν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τίκεται με τισ διατάξεισ του άρκρου 16, περ. Εϋ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 

τ.Α’/30-09-1985), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 37, παρ. 1 του Ν.4351/2015  (ΦΕΚ 164 τ.Α’/04-12-

2015), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των άρκρων 51 και 53 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α’/09-02-2007), 

όπωσ τροποποιικθκαν με τθν παρ. 4 του άρκρου 37 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 τ.Α’/01-07-2011).   

  Με τισ ανωτζρω διατάξεισ προβλζπεται ότι: 

 α. τουσ εκπαιδευτικοφσ Α/κμιασ και Β/κμιασ εκπαίδευςθσ μπορεί να χορθγείται άδεια χωρίσ 

αποδοχζσ μζχρι τη λήξη του ςχολικοφ ζτουσ, όταν ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι, οι οποίοι ενδεικτικά 

αναφζρονται, όπωσ θ κεραπεία δυςιάτων αςκενειϊν του ιδίου του εκπαιδευτικοφ, εφόςον ζχει εξαντλιςει το 

όριο των αναρρωτικϊν αδειϊν με αποδοχζσ που δικαιοφται, ι των μελϊν τθσ οικογενείασ του, ολοκλιρωςθ 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι θ ανάγκθ προςωρινισ εγκατάςταςθσ ςτο εξωτερικό.  

Οι αιτιςεισ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά υποβάλλονται το μήνα Ιοφνιο, ϊςτε θ ηθτοφμενθ άδεια να 

αρχίηει με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ.  Μόνο ςε ςοβαρζσ και αιφνίδιεσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ δεν 

μποροφν να προβλεφκοφν, κα είναι δυνατι θ υποβολι ςχετικϊν αιτιςεων των εκπαιδευτικϊν και κατά τθ 

διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 

Η άδεια αυτι χορθγείται με απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από 

ςχετικι γνωμοδότθςθ του Ανϊτερου Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ ι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Α.Π.Τ..Π.Ε ι Α.Π.Τ..Δ.Ε.), για ςχολικό και όχι για διδακτικό ζτοσ και δεν 

μπορεί να παρατείνεται πζρα από πζντε (5) ςχολικά ζτθ. 

β. Χορθγείται ςτον εκπαιδευτικό, μετά από αίτθςθ του, άδεια χωρίσ αποδοχζσ, εφόςον οι ανάγκεσ 

τησ υπηρεςίασ το επιτρζπουν, χρονικισ διάρκειασ μζχρι ενόσ (1) μινα εντόσ του ίδιου θμερολογιακοφ ζτουσ. 

Η άδεια αυτι χορθγείται από τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ χωρίσ γνϊμθ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. 



Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ 
 
 
 
 
 

Χρήςτοσ Ι. Δημητρίου 

γ. ε εκπαιδευτικό του οποίου ςφηυγοσ υπθρετεί ςτο εξωτερικό ςε ελλθνικι υπθρεςία του Δθμοςίου, 

νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου ι άλλου φορζα του δθμόςιου τομζα ι ςε υπθρεςία ι φορζα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςε διεκνι οργανιςμό, ςτον οποίο μετζχει και θ Ελλάδα, χορθγείται, φςτερα από αίτθςι 

του άδεια χωρίσ αποδοχζσ μζχρι ζξι (6) ζτθ ςυνεχϊσ ι και τμθματικά, εφόςον ζχει ςυμπλθρϊςει διετι 

πραγματικι υπθρεςία.  Η άδεια αυτι χορθγείται με απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, 

φςτερα από ςχετικι γνωμοδότθςθ του Ανϊτερου Περιφερειακοφ  Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ ι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Α.Π.Τ..Π.Ε ι Α.Π.Τ..Δ.Ε.). 

 δ. τον εκπαιδευτικό που αποδζχεται κζςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι ςε διεκνι οργανιςμό, ςτον 

οποίο μετζχει θ Ελλάδα, χορθγείται άδεια χωρίσ αποδοχζσ μζχρι πζντε (5) ζτθ, θ οποία μπορεί να παρατακεί 

με τθν ίδια διαδικαςία για μία ακόμα πενταετία. Η άδεια αυτι χορθγείται με απόφαςθ του Περιφερειακοφ 

Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από γνϊμθ του Ανϊτερου Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου 

Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Α.Π.Τ..Π.Ε ι Α.Π.Τ..Δ.Ε.).  Αν ο εκπαιδευτικόσ δεν 

εμφανιςτεί να αναλάβει κακικοντα μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθ λιξθ τθσ άδειασ, κεωρείται ότι 

παραιτικθκε αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία. 

ε. Χορθγείται επίςθσ άδεια χωρίσ αποδοχζσ μζχρι πζντε (5) ζτθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν 

παιδιά θλικίασ κάτω των ζξι (6) ετϊν, για ςχολικό και όχι για διδακτικό ζτοσ.  Η άδεια αυτι χορθγείται 

υποχρεωτικά, χωρίσ γνϊμθ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, από τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. 

χετικά με τθ δυνατότθτα διακοπισ ι ανάκλθςθσ των αδειϊν άνευ αποδοχϊν οι οποίεσ χορθγοφνται 

ςφμφωνα με τισ παραπάνω διατάξεισ, κζτουμε υπόψθ ςασ ότι αρμόδιο όργανο για τθν εξζταςθ των ςχετικϊν 

αιτθμάτων είναι εκείνο που χοριγθςε τθν άδεια.  Λαμβάνοντασ δε υπόψθ ότι οι εν λόγω άδειεσ χορθγοφνται 

κάκε φορά μζχρι τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ, για τθ διακοπι τουσ κα πρζπει να ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι, οι 

οποίοι κα πρζπει να εξετάηονται ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ και το ςυμφζρον τθσ υπθρεςίασ. 

Ζχοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθν αυςτθρι τιρθςθ των όρων και 

προχποκζςεων χοριγθςθσ των αδειϊν άνευ αποδοχϊν.    

Παρακαλοφμε να ενημερωθοφν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάσ ςασ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

Εκπαιδευτικοφσ Αποςπαςμζνουσ ςτθν υπθρεςία μασ 


