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Ακινα, Μάρτθσ  2011 

 

Τι ισχύει για τις άδειες τωμ εκπαιδευτικώμ-κωδικοποίηση της 

μομοθεσίας 

 

Στμαδέλυιςςερ , ςτμάδελυξι, 

Σσημ  «κωδικξοξίηςη»  οξτ ακξλξτθεί οεπιλαμβάμξμσαι ςτμξοσικά ξι 

διασάνειρ σωμ βαςικώμ μόμωμ και σωμ εγκτκλίωμ οξτ αμαυέπξμσαι ςσιρ άδειερ οξτ 

δικαιξύμσαι ξι εκοαιδετσικξί σηρ οπωσξβάθμιαρ και δετσεπξβάθμιαρ εκοαίδετςηρ. 

Κασά καιπξύρ έφξτμ εκδξθεί και θα ςτμεφίςξτμ μα εκδίδξμσαι ,αοό σξ απμόδιξ 

σμήμα σξτ  Υοξτπγείξτ  Παιδείαρ, Διά Βίξτ Μάθηςηρ και Θπηςκετμάσωμ, 

διετκπιμιςσικέρ εγκύκλιξι με βάςη σα επωσήμασα οξτ διαστοώμξμσαι , γιασί οξλλέρ 

υξπέρ φπειάζεσαι επμημεία σωμ διασάνεωμ. Σε καμιά οεπίοσωςη, όμωρ, ξοξιαδήοξσε 

επμημετσική εγκύκλιξρ δεμ μοξπεί μα κασαςσπασηγεί ση δτμασόσησα άςκηςηρ σξτ 

δικαιώμασξρ σωμ εκοαιδετσικώμ, μα λαμβάμξτμ σιρ άδειερ οξτ δικαιξύμσαι  

ςύμυωμα με σξτρ μόμξτρ. 

 

Με συμαδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο αιρετός ΚΥΣΠΕ 

Δημήτρης Μπράτης 
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Νομικό πλαίςιο αναφοράσ ςτην παροφςα κωδικοποίηςη 

 

Άρκρο 48 παρ. 4 του Ν. 3528/2007 

Άρκρο 50 παρ. 1 του Ν.3528/2007 

Άρκρο 50 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 

Άρκρο 50 παρ.4 του Ν. 3528/2007 

Άρκρο 50 παρ. 1 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 18 παρ. 2 του Ν. 3801/2009 

Άρκρο 50 παρ. 5 του Ν. 3528/2007 

Άρκρο 51 του Ν. 3528/2007, άρκρο 16 περ. Ε' του Ν.1566/1985 

Άρκρο 52  του Ν.3528/2007, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 18 του Ν. 3801/2009 

Άρκρο 53 του Ν. 3528/2007 & ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/ΟΙΚ.20561 

Άρκρα 54,55 και 56 του Ν. 3528/2007 

Άρκρο 58 του Ν. 3528/2007, άρκρα 15 και 16 του Π.Δ. 1/2003, άρκρο 9 του Ν. 2986/2002 

Άρκρο 59 παρ.  1 του Ν. 3528/2007 

Άρκρο 60 του Ν. 3528/2007 

Άρκρο 5 του Ν. 665/1977 

Αρ. 16117/7-6-2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 885 Τ. Β') & Ν.2725/1999 

Άρκρα 93  και 182 του Ν. 3852/2010 

Άρκρα 17 και 18 του Ν.1264/1982 
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A/
A 

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

1.  Κανονική άδεια Άρκρο 48 παρ. 4 του Ν. 
3528/2007 

10    εργάςιμεσ   ημζρεσ   κατ'   ζτοσ εφόςον 
ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι ανάγκθσ 

2.   
Άδεια γάμου-θανάτου 

 
Άρκρο 50 παρ. 1 του 
Ν.3528/2007 
 

5 εργάςιμεσ ημζρεσ ςε περίπτωςθ γάμου και 3 
εργάςιμεσ ημζρεσ ςε περίπτωςθ κανάτου ςυηφγου ι 
ςυγγενοφσ ζωσ και β' βακμοφ 

3.   
Ειδική άδεια 
 νοςήματοσ 

 
Άρκρο 50 παρ. 2 του Ν. 
3528/2007 
 

22 εργάςιμεσ ημζρεσ το χρόνο ςε υπαλλιλουσ που 
πάςχουν ι ζχουν ςφηυγο ι τζκνο που πάςχει από 
νόςθμα που απαιτεί περιοδικι νοςθλεία, βαριά 
νοθτικι ςτζρθςθ ι ςφνδρομο Down 
 

4.   
Ειδική άδεια 
 αναπηρίασ 

Άρκρο 50 παρ.4 του Ν. 
3528/2007 

6   εργάςιμεσ   ημζρεσ   ςε   υπαλλιλουσ   με 
ποςοςτό αναπθρίασ 50% και άνω 

5.   
Άδεια για γζννηςη 
τζκνου 

Άρκρο 50 παρ. 1 όπωσ 
ςυμπλθρϊκθκε με το 
άρκρο 18 παρ. 2 του Ν. 
3801/2009 

Στον πατζρα εκπαιδευτικό χορθγείται άδεια 2 
ημερών ςε περίπτωςθ γζννθςθσ τζκνου. Η 
άδεια αυτι χορθγείται και ςε περίπτωςθ 
υιοκεςίασ, εφόςον το τζκνο δεν ζχει υπερβεί το 
2° ζτοσ τθσ θλικίασ του. 

6.   
Άδεια αιμοδοςίασ 

Άρκρο 50 παρ. 5 του Ν. 
3528/2007 

2 εργάςιμεσ ημζρεσ ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ του 
υπαλλιλου ςε αιμοδοςία 

7.   
Άδειεσ χωρίσ 
 αποδοχζσ 

 
Άρκρο 51 του Ν. 
3528/2007, άρκρο 16 
περ.Ε' του Ν.1566/1985 

1. Μζχρι 1 μήνα το χρόνο και εφόςον οι 
ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ το επιτρζπουν χορθγείται 
από τον Προϊςτάμενο.  
2. Συνολικά ζωσ 3 ζτη για ςοβαροφσ λόγουσ μετά 
από ςφμφωνθ γνϊμθ του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ κατά 
περίπτωςθ. Σε περίπτωςθ ανατροφισ παιδιοφ μζχρι 
6 ετϊν χορθγείται υποχρεωτικά χωρίσ γνϊμθ του 
υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. 
3. Συνολικά μζχρι 5 ζτη με δυνατότητα 
παράταςησ  για ακόμη 5 ζτη μετά από 
ςφμφωνθ γνϊμθ του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ κατά 
περίπτωςθ ςε υπάλλθλο που αποδζχεται κζςθ 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι ςε διεκνι οργανιςμό που 
μετζχει θ Ελλάδα. 
 

8.   
Άδειεσ μητρότητασ: 
κφηςησ /λοχείασ    
 
Κανονική άδεια 
κυοφορίασ με 
αποδοχζσ 
 

 
Άρκρο 52  του 
Ν.3528/2007, όπωσ 
ςυμπλθρϊκθκε με το 
άρκρο 18 του Ν. 
3801/2009 
 

1. 2 μήνεσ άδεια κφηςησ και 3 μήνεσ άδεια λοχείασ. 
Σε περίπτωςθ γζννθςθσ τρίτου τζκνου και άνω θ 
άδεια προςαυξάνεται κατά 2 μήνεσ. Σε περίπτωςθ 
πολφδυμθσ κφθςθσ, θ άδεια λοχείασ αυξάνεται κατά 
ζνα (1) μήνα για κάκε τζκνο πζραν του ενόσ. 
2. Σε περιπτϊςεισ που υπάρχει ανάγκθ ειδικισ 
κεραπείασ  χορθγείται  κανονικι  άδεια 
κυοφορίασ  μετά  τθν  εξάντλθςθ  τθσ 
αναρρωτικισ και μζχρι τθν ζναρξθ τθσ άδειασ 
κφθςθσ. 
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9.   
Διευκολφνςεισ 
υπαλλήλων με 
οικογενειακζσ 
υποχρεώςεισ:  
Συνεχόμενη άδεια 
ανατροφήσ τζκνου 
(εννεάμηνη) 
 
Γονική άδεια για 
παρακολοφθηςη τησ 
ςχολικήσ επίδοςησ των 
τζκνων 

 
Άρκρο 53 του Ν. 3528/2007 
& 
ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/ΟΙΚ.205
61 
 

1. 9 μήνεσ άδεια για ανατροφή παιδιοφ ζωσ 4 ετϊν 
ςε περίπτωςθ που ο υπάλλθλοσ δεν κάνει χριςθ 
μειωμζνου ωραρίου. Σε γονζα άγαμο, χιρο, 
διαηευγμζνο ι με αναπθρία 67% και άνω θ άδεια 
προςαυξάνεται κατά 1 μινα.  

2. Ζωσ 4 ημζρεσ το χρόνο ςε υπαλλιλουσ που ζχουν 
1 τζκνο που παρακολουκεί μακιματα Α/κμιασ ι 
Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ. Ζωσ 5 ημζρεσ το χρόνο ςε 
υπαλλιλουσ που ζχουν 2 ι περιςςότερα τζκνα που 
παρακολουκοφν μακιματα ςτθν ίδια βακμίδα 
εκπ/ςθσ και ζωσ 6 ημζρεσ το χρόνο ςε περίπτωςθ 
που τα τζκνα παρακολουκοφν μακιματα ςε 
διαφορετικι βακμίδα εκπ/ςθσ. 
 

10.   
Αναρρωτικζσ άδειεσ: 
Ανά τρίμηνο 
Ανά εξάμηνο 
Βραχυχρόνιεσ 

 
Άρκρα 54,55 και 56 του Ν. 
3528/2007 
 

Τόςοι μήνεσ όςα τα ζτη προχπηρεςίασ του 
υπαλλήλου αφαιροφμενθσ τθσ αναρρωτικισ που 
ζχει λάβει τθν τελευταία πενταετία. Συνεχόμενθ 
δεν μπορεί να υπερβεί τουσ 12 μινεσ. Για δυςίατα 
νοςιματα θ δικαιοφμενθ άδεια προςαυξάνεται ςτο 
διπλάςιο. 

11.   
Άδεια υπηρεςιακήσ 
εκπαίδευςησ 

 
Άρκρο 58 του Ν. 
3528/2007, άρκρα 15 και 
16 του Π.Δ. 1/2003, 
άρκρο 9 του Ν. 2986/2002 
 

Χορθγείται ςε υπαλλιλουσ που ζχουν 
ολοκλθρϊςει τθ δοκιμαςτικι υπθρεςία και όταν ο 
χρόνοσ υπθρεςίασ που απομζνει είναι μεγαλφτεροσ 
του τετραπλάςιου χρόνου τθσ άδειασ. Διάρκεια 
ζωσ τρία χρόνια για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και 
μζχρι τζςςερα για διδακτορικι διατριβι. Συνολικά 
δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία. Ο 
εκπαιδευτικόσ υποχρεοφται να υπθρετιςει ςτο 
δθμόςιο τριπλάςιο χρόνο τθσ άδειασ ςτο δθμόςιο 
μετά τθ λιξθ τθσ και για μια πενταετία ςτθν ίδια 
εκπαιδευτικι βακμίδα. 
 

12.   
Άδειεσ για 
επιμορφωτικοφσ ή 
επιςτημονικοφσ 
λόγουσ 

 
Άρκρο 59 παρ.  1 του Ν. 
3528/2007 
 

Μικρήσ χρονικήσ διάρκειασ για ςυμμετοχι ςε 
ςυνζδρια, ςεμινάρια, κάκε είδουσ ςυναντιςεισ 
επιςτθμονικοφ χαρακτιρα, διαγωνιςμοφσ για 
υποτροφία, ειςαγωγι ςτθν Ε.Σ.Δ.Δ. ι για να 
επιλεγοφν για φοίτθςθ ςε κφκλουσ  
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςε αντικείμενα που 
ενδιαφζρουν τθν υπθρεςία. 

13.   
Άδειεσ εξετάςεων 

 
Άρκρο 60 του Ν. 3528/2007 

20 εργάςιμεσ ημζρεσ (2 ημζρεσ για κάθε 
μάθημα) ςε υπαλλιλουσ που είναι μακθτζσ, 
ςπουδαςτζσ ι φοιτθτζσ ςε ιδρφματα και των τριϊν 
βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ. 

14.   
Άδεια για ςυμμετοχή 
ςε εθνικοφσ αγώνεσ  

 
Άρκρο 5 του Ν. 665/1977 

 
Σε υπαλλιλουσ που ωσ ακλθτζσ, προπονθτζσ, 
ςυνοδοί, διαιτθτζσ μετζχουν ςε αγϊνεσ εκνικϊν 
ομάδων. 
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15.   
Ειδική άδεια για  τη 
διευκόλυνςη των 
υπαλλήλων - 
αθλητών  

 
Αρ. 16117/7-6-2000 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 885 Τ. Β') & 
Ν.2725/1999 

 
Σε υπαλλιλουσ - ακλθτζσ του δθμοςίου τομζα για 
ςυμμετοχι ςε προπονιςεισ και αγϊνεσ των 
ομάδων τουσ. 
 

16.   
Άδειεσ αιρετών ΟΤΑ  

 
Άρκρα 93  και 182 του Ν. 
3852/2010 

Ανάλογα με το αξίωμά τουσ χορθγείται ειδικι άδεια 
ι απαλλαγι για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ  
κθτείασ τουσ 

17.   
Συνδικαλιςτικζσ 
άδειεσ 

Άρκρα 17 και 18 του 
Ν.1264/1982  

Πρωτοβάθμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανώςεισ 
Στον   Πρόεδρο,   Αντιπρόεδρο   και   Γενικό Γραμματζα   
3 ημζρεσ το μήνα αν τα μζλθ τουσ είναι λιγότερα από 
500 και 5 ημζρεσ αν τα μζλθ τουσ είναι περιςςότερα 
από 500. 
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Νομικό πλαίςιο αναφοράσ ςτην παροφςα κωδικοποίηςη 

Άρκρο 20 παρ. 8 του Π.Δ. 410/1988  

Εκνικζσ Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ ετϊν 2000-2003  

Π.Δ. 410/1988  

ΔΙΔΑΔ/Φ.53/214/168 97,20784/16-11-1994  

Άρκρα 11 του Ν. 2874/2000  

Άρκρα 657 και 658 του Αςτικοφ Κϊδικα  

Άρκρο 9 του Ν.1483/1984 

Άρκρο 6 του Π.Δ. 193/1988 

Άρκρο 26 του Π.Δ. 410/1988 
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A/A ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

1.  Κανονική άδεια  Άρκρο 20 παρ. 8 του Π.Δ. 
410/1988  

7 εργάςιμεσ  ημζρεσ  κατ '  ζτοσ  εφόςον 
ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι ανάγκθσ  

2.   
Άδεια γάμου-θανάτου 
  

Εκνικζσ Συλλογικζσ 
Συμβάςεισ Εργαςίασ ετϊν 
2000-2003  

5 εργάςιμεσ ημζρεσ ςε περίπτωςθ γάμου και 2 
εργάςιμεσ    ημζρεσ    ςε   περίπτωςθ    κανάτου 
ςυηφγου, τζκνου, γονζα ι αδελφϊν  

3.   
Ειδική άδεια 
νοςήματοσ  

 
Π.Δ. 410/1988  

22 εργάςιμεσ ημζρεσ το χρόνο ( 11 με αποδοχζσ και 11 
χωρίσ αποδοχζσ ) ςε υπαλλιλουσ που πάςχουν ι 
ζχουν τζκνο που πάςχει από νόςθμα που απαιτεί 
μεταγγίςεισ αίματοσ και παραγϊγων του ι  
αιμοκάκαρςθ  

4.   
Άδεια αιμοδοςίασ  

 
ΔΙΔΑΔ/Φ.53/214/168 
97,20784/16-11-1994  

1 εργάςιμη ημζρα ςε περίπτωςθ αιμοδοςίασ για 
αςκενι ςυγγενικοφ περιβάλλοντοσ, 2 εργάςιμεσ 
ημζρεσ για αιμοδοςία με δικι τουσ πρωτοβουλία και 3 
εργάςιμεσ ημζρεσ εφόςον ανταποκρίνονται ςε 
πρόςκλθςθ υπθρεςίασ αιμοδοςίασ για κάλυψθ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ  

5.   
Άδειεσ 
μητρότητασ  

 
Άρκρα 11 του Ν. 2874/2000  

8 εβδομάδεσ άδεια κφθςθσ και 9 εβδομάδεσ άδεια 
λοχείασ.  

6.   
Αναρρωτικζσ άδειεσ  

 
Άρκρα 657 και 658 του 
Αςτικοφ Κϊδικα  

Για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςισ τουσ  15 
ημζρεσ με αποδοχζσ που χορθγείται με τουσ όρουσ 
και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται από  τον 
αςφαλιςτικό τουσ φορζα. Μετά τθν εξάντλθςθ των 
15 θμερϊν και για ςπουδαίο λόγο ζχουν δικαίωμα 
να λάβουν αναρρωτικι άδεια χωρίσ αξίωςθ 
καταβολισ αποδοχϊν.  

7.   
Διευκολφνςεισ 
υπαλλήλων με 
οικογενειακζσ 
υποχρεώςεισ 

 
Άρκρο 9 του Ν. 
1483/1984, άρκρο 6 
του Π.Δ. 193/1988 
 

Ζωσ 4 ημζρεσ το χρόνο ςε υπαλλιλουσ που 
ζχουν 1 τζκνο που παρακολουκεί μακιματα 
Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ. 
Ζωσ 5 ημζρεσ το χρόνο ςε υπαλλιλουσ που 
ζχουν  2  ι  περιςςότερα  τζκνα  που  
παρακολουκοφν μακιματα ςτθν ίδια βακμίδα 
εκπ/ςθσ και ζωσ 6 ημζρεσ το χρόνο ςε 
περίπτωςθ που τα τζκνα παρακολουκοφν 
μακιματα ςε διαφορετικι βακμίδα εκπ/ςθσ. 

8.   
Άδειεσ εξετάςεων 

 
Άρκρο 26 του Π.Δ. 410/1988 
 

14 εργάςιμεσ ημζρεσ ( 2 ημζρεσ για κάθε 
μάθημα ) ςε υπαλλιλουσ που είναι μακθτζσ, 
ςπουδαςτζσ ι φοιτθτζσ ςε ιδρφματα και των 
τριϊν βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι οι ςπουδζσ τουσ είναι για 
απόκτθςθ πτυχίου ανϊτερθσ βακμίδασ από 
αυτό που ιδθ κατζχουν. 

 


