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ΘΕΜΑ: «Άδεηεο άλεπ απνδνρώλ» 

 

   Σύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16, πεξ.Δ΄ ηνπ λ.1566/1985 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4351/2015 θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 51 ηνπ 

λ.3528/2007, πξνβιέπεηαη άδεηα ρωξίο απνδνρέο κέρξη πέληε (5) έηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία ρνξεγείηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο.  

   Γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ παξαθαινύκε όπωο ελεκεξώζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο αξκνδηόηεηάο ζαο, όηη νη αιηήζεις με πλήρη δικαιολογηηικά γηα ηνπο ιό-

γνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο, ππνβάιινληαη κέζα ζην κήλα Ινύλην ην αξγόηεξν, ζηηο νηθεί-

εο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο  ώζηε ε δεηνύκελε άδεηα λα αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ 

έηνπο, όπωο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ππ’αξηζκ.Φ.351.5/43/67822/Γ1/05-05-2014 εγθύθιην ηνπ 

Υ.ΠΑΙ.Θ. κε ζέκα: «Άδεηεο εθπαηδεπηηθώλ Πξωηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπ-

ζεο». 

   Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ππνβάιινληαη αηηήζεηο κόλν ζε ζνβαξέο θαη αηθλίδη-

εο πεξηπηώζεηο πνπ δελ κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ, ζύκθωλα κε ηελ αλωηέξω εγθύθιην. Σε 

απηή ηε πεξίπηωζε  οι αιηήζεις με ηα ζσνημμένα δικαιολογηηικά, ζα πξέπεη λα θαηαηίζε-

ληαη ζηηο νηθείεο Γ/λζεηο Π.Δ θαη Γ.Δ ένα μήνα ηνπιάρηζηνλ λωξίηεξα,  από ηελ εκεξνκελία 

πνπ  νη εθπαηδεπηηθνί δεηνύλ ηελ ελ ιόγω άδεηα.  

Σηε ζπλέρεηα νη Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο ππνβάιινπλ άμεζα  ζηελ ππεξεζία καο  ηηο ζρεηη-

θέο αηηήζεηο, αθνύ ειέγμνπλ ηελ πιεξόηεηα ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζε απ-

ηέο. 

   Τέινο ζεωξείηαη απηνλόεην όηη δελ δύλαηαη λα απνρωξήζεη εθπαηδεπηηθόο από ηε ζρνιηθή 

κνλάδα όπνπ ππεξεηεί, εάλ δελ εγθξηζεί πξώηα ε αηηνύκελε άδεηα άλεπ απνδνρώλ από ην 

Αλώηεξν Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην Πξωηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.   

Παξαθαινύληαη νη Γηεπζπληέο Σρνιηθώλ Μνλάδωλ λα ελεκεξώζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο αξ-

κνδηόηεηάο ηνπο. 
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