
ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Βασικές κατηγορίες:  

1. Κανονική : Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παίρνουν ως δέκα 
(10) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατ` έτος, εφόσον 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης. Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από 

το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού. 
 

2. Αναρρωτική:  

Α. Βραχυχρόνια: Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών 
που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, δεν 

υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο. 

Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία 
ή ανάμεσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά 

για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν 

επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση του 

υπαλλήλου. 
Β. Μακροχρόνια: Τόσοι μήνες όσα τα έτη προϋπηρεσίας του 

υπαλλήλου αφαιρούμενης της αναρρωτικής που έχει λάβει την τελευταία 

πενταετία. Συνεχόμενη δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες. Για 
δυσίατα νοσήματα η δικαιούμενη άδεια προσαυξάνεται στο διπλάσιο. 

 

3. Ειδικές: Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με 
αποδοχές 

Α. Γάμου: πέντε (5) εργασίμων ημερών.  

Β. Θανάτου: τριών (3) εργασίμων ημερών σε περίπτωση θανάτου 
συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού 

Γ. Εκλογική - Δικαστική: Επίσης δικαιούνται κατόπιν τεκμηριωμένης 

αίτησης ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας μίας (1) έως τριών (3) 

ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή 
για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου. 

Δ. Για ειδικούς λόγους υγείας: Οι υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν 

σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές 
μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική 

άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο 

(παράγραφος 2 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Υπάλληλοι με ποσοστό 
αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την 

υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων 

ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας 
Ε. Αιμοδοτική: Υπάλληλος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από 

υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και 

υπάλληλος ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία 

δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) 
ημερών.  

Στ. Μηχανογραφική: Υπάλληλος ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου 



ωραρίου εργασίας δικαιούται μηχανογραφική άδεια, μετά πλήρων 

αποδοχών, μίας (1) ημέρας ανά δίμηνο.  
 

4. Μητρότητας:  

Α. Κύησης: Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια 
μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν τον τοκετό. Η άδεια 

λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού 

για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.  

Β. Λοχείας: Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια 
μητρότητας με πλήρεις αποδοχές τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό.  

Γ. Ανατροφής: 9 μήνες άδεια για ανατροφή παιδιού έως 4 ετών σε 

περίπτωση που ο υπάλληλος δεν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου. Σε 
γονέα άγαμο, χήρο, διαζευγμένο ή με αναπηρία 67% και άνω η άδεια 

προσαυξάνεται κατά 1 μήνα. 

Δ. Υιοθεσίας: Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια 
τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά 

την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο 

τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.  
 

5. Για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους: Μικρής 

χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, κάθε είδους 

συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, διαγωνισμούς για υποτροφία, 
εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ. ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους 

μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία 

 
6. Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης: Χορηγείται σε 

υπαλλήλους που έχουν ολοκληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία και όταν 

ο χρόνος υπηρεσίας που απομένει είναι μεγαλύτερος του τετραπλάσιου 
χρόνου της άδειας. Διάρκεια έως τρία χρόνια για μεταπτυχιακές σπουδές 

και μέχρι τέσσερα για διδακτορική διατριβή. Συνολικά δεν μπορεί να 

υπερβεί την πενταετία. Ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να υπηρετήσει στο 
δημόσιο τριπλάσιο χρόνο της άδειας στο δημόσιο μετά τη λήξη της και 

για μια πενταετία στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα. 

 

7. Άδεια εξετάσεων: Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται 

συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο 

ενδιαφερόμενος. 
 

8. Άδειες διευκολύνσεων:  

Α. Γονική άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των 
τέκνων:  Έως 4 ημέρες το χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 1 τέκνο που 

παρακολουθεί μαθήματα 

Β. Άδεια για γέννηση τέκνου: Στον πατέρα εκπαιδευτικό χορηγείται 

άδεια 2 ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου.  

 



9. Αιρετών Ο.Τ.Α (ειδική): Ανάλογα με το αξίωμά τους 

χορηγείται ειδική άδεια ή απαλλαγή για όλο το χρονικό διάστημα της 
θητείας τους. 

 

10. Συνδικαλιστικές  
 

11. Άδεια άνευ αποδοχών 

 

 
 

 

 


