
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ζητούνται στοιχεία για μακροχρόνιες άδειες 2018-2019 

 
Για τον καλύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων 
παρακαλούμε να ενημερώσετε τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς σας ώστε να σας 
δηλώσουν, με όποιον πρόσφορο τρόπο, μέχρι την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 την πρόθεσή τους για 
λήψη μακροχρόνιας άδειας (άνευ αποδοχών, ανατροφής κ.ά.) κατά το ερχόμενο σχολικό έτος. Εν 
συνεχεία, να μας διαβιβάσετε ηλεκτρονικά (pdede@sch.gr) την Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 σχετικό 
κατάλογο-αρχείο αυτών των εκπαιδευτικών με τα ακόλουθα στοιχεία: 
Α.Μ., Επώνυμο, Όνομα, Κύρια Ειδικότητα, Άδεια, Εκτιμ. Ημερομηνία έναρξης Άδειας 
Η προαναφερθείσα δήλωση πρόθεσης δεν είναι δεσμευτική (όσον αφορά τη λήψη της άδειας) για τον 
εκπαιδευτικό. 
Ειδικά για τις Άδειες άνευ Αποδοχών, σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα: 
1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1566/1985 Άρθρο 16, περ.Ε΄ του ν. 1566/1985 όπως τροποποιήθηκε με τον 
Νόμο 4351/2015 Άρθρο 37, παρ.1 και σε συνδυασμό με τον Νόμο 3528/2007 Άρθρο 51, μπορεί να χορηγείται σε 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του 
σχολικού έτους (31 Αυγούστου), όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. 
2) Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/05-05-2014 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) με θέμα: «Άδειες 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για τις Άδειες άνευ Αποδοχών: «Οι αιτήσεις και 
τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα στο μήνα Ιούνιο το αργότερο, ώστε η ζητούμενη άδεια να αρχίζει με 
την έναρξη του σχολικού έτους. Μόνο σε σοβαρές και αιφνίδιες περιπτώσεις, που δεν μπορούν να προβλεφθούν, 
υποβάλλονται αιτήσεις και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Περιφερειακό 
Διευθυντή ύστερα από γνωμοδότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), για σχολικό και όχι για διδακτικό έτος». Θεωρείται 
αυτονόητο ότι δεν δύναται να αποχωρήσει εκπαιδευτικός από τη σχολική μονάδα όπου υπηρετεί, εάν δεν εγκριθεί 
πρώτα η αιτούμενη Άδεια άνευ Αποδοχών από το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 
3) Τέλος, προβλέπεται η χορήγηση στον εκπαιδευτικό Άδειας χωρίς Αποδοχές, μετά από αίτησή του, εφόσον οι 
ανάγκες της Υπηρεσίας το επιτρέπουν, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου 
ημερολογιακού έτους και χορηγείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. 
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