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Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. & Δ.Ε.
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Μαροφςι,
Αρ.πρωτ.:

24-04-2015
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ΠΡΟ: 1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε.
2. Διευκφνςεισ Π/κμιασ Εκπ/ςθσ
3. Διευκφνςεισ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ άδειεσ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ»

Αναφορικά
με
τθν
εφαρμογι
τθσ
υπ’
αρικμ.Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-92014/Φ.Ε.Κ.2648τ.Β’/7-10-2014 Τπουργικισ Απόφαςθσ, με τθν οποία μεταβιβάςτθκε ςτουσ
Διευκυντζσ χολικϊν Μονάδων θ αρμοδιότθτα χοριγθςθσ των κανονικϊν αδειϊν, ειδικϊν αδειϊν,
παρακολοφκθςθσ ςχολικισ επίδοςθσ, αναρρωτικϊν και αδειϊν εξετάςεων ςτο εκπαιδευτικό και
διοικθτικό προςωπικό τθσ χολικισ Μονάδασ που προΐςτανται, κζτουμε υπόψθ ςασ τα ακόλουκα:
 Η ανωτζρω αρμοδιότθτα αφορά επίςθσ ςτουσ αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιουσ
εκπαιδευτικοφσ, για τθ χοριγθςθ του ίδιου τφπου άδειασ. Σο κεςμικό πλαίςιο χοριγθςθσ των
αδειϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν περιγράφεται λεπτομερϊσ ςτθν υπ’ αρικμ.
Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκφκλιο τθσ Τπθρεςίασ μασ. ε περίπτωςθ που
εκπαιδευτικόσ υπθρετεί ςε περιςςότερα του ενόσ ςχολεία, θ άδεια χορθγείται από τον Δ/ντι του
ςχολείου όπου ο εκπαιδευτικόσ υπθρετεί τισ περιςςότερεσ ϊρεσ, ο οποίοσ ενθμερϊνει ςχετικά
τουσ Διευκυντζσ των υπολοίπων ςχολείων.
 Κατά τθ διαδικαςία χοριγθςθσ των αναρρωτικϊν αδειϊν, τθρείται Πρωτόκολλο, με ευκφνθ
του Διευκυντι τθσ χολικισ Μονάδασ. Ο εκπαιδευτικόσ υποβάλλει το αίτθμα με τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά, το οποίο πρωτοκολλείται ςτο Πρωτόκολλο τθσ χολικισ Μονάδασ. Ο Δ/ντισ τθσ
χολικισ Μονάδασ εκδίδει απόφαςθ χοριγθςθσ αναρρωτικισ άδειασ, τθν οποία κοινοποιεί ςτον
ενδιαφερόμενο εκπ/κό και ςτθν οικεία Δ/νςθ Εκπ/ςθσ. ε περίπτωςθ που για τθ χοριγθςθ τθσ
άδειασ χρειάηεται γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Τγειονομικισ Επιτροπισ (Α.Τ.Ε., Β.Τ.Ε., ΚΕ.Π.Α., ΕΙΔΙΚΗ Τ.Ε.
κλπ. ), ο Δ/ντισ τθσ χολικισ Μονάδασ διαβιβάηει αντίγραφο τθσ αίτθςθσ του εκπαιδευτικοφ με
ςυνθμμζνα τα πρωτότυπα παραςτατικά ςτθν οικεία Δ/νςθ Εκπ/ςθσ, θ οποία ςτθ ςυνζχεια τα
διαβιβάηει ςτθν αρμόδια Τγειονομικι Επιτροπι. Η Απόφαςθ τθσ Τγειονομικισ Επιτροπισ μαηί με
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τα παραςτατικά φυλάςςονται ςτον ατομικό φάκελο του εκπαιδευτικοφ που τθρείται ςτθ Δ/νςθ
Εκπ/ςθσ, ενϊ αντίγραφο τθσ Απόφαςθσ διαβιβάηεται ςτον Δ/ντι τθσ χολικισ Μονάδασ
προκειμζνου να προβεί ςτθ χοριγθςθ τθσ άδειασ, κατά τα διαλαμβανόμενα ςτθν Απόφαςθ τθσ
Τγειονομικισ Επιτροπισ. ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ κρικεί ανίκανος για κάθε εργασία
από τθν αρμόδια Τγειονομικι Επιτροπι, γνωμοδοτεί το Περιφερειακό Τπθρεςιακό υμβοφλιο
Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε. ι Π.Τ..Δ.Ε.) για τθν απόλυςθ λόγω
νόςου του εκπαιδευτικοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ςχετικϊν άρκρων του
Ν.3528/2007/Φ.Ε.Κ.26 τ. Αϋ /9-2-2007 και ςτθ ςυνζχεια διαβιβάηεται θ Πράξθ αυτι ςτον αρμόδιο
Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ προκειμζνου να εκδϊςει τθν απόφαςθ απόλυςθσ του εν
λόγω εκπαιδευτικοφ.
 Οι άδειεσ των Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων χορθγοφνται από τον οικείο Διευκυντι
Εκπ/ςθσ, ενϊ των Αναπλθρωτϊν Διευκυντϊν και Τποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων από τον
Διευκυντι τθσ χολικισ Μονάδασ. Μόνο ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Αναπλθρωτισ
Διευκυντισ ι ο Τποδιευκυντισ χολικισ Μονάδασ αςκεί κακικοντα ςτθ κζςθ ελλείποντοσ
Διευκυντι, άδεια χορθγείται από τον οικείο Διευκυντι Εκπ/ςθσ.
 Οι άδειεσ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε Κζντρα Πλθροφορικισ και Νζων
Σεχνολογιϊν (ΠΛΗΝΕΣ), Εργαςτθριακά Κζντρα Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ΕΚΦΕ), υμβουλευτικοφσ
τακμοφσ Νζων (Ν), Κζντρα υμβουλευτικισ και Προςανατολιςμοφ (ΚΕΤΠ), χορθγοφνται από
τον οικείο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΕΤΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΣΗ

Εσωτερική διανομή:
1) Δ/νςθ Διοίκ/ςθσ Προς/κοφ Π.Ε. Σμιμα Βϋ
2) Δ/νςθ Διοίκ/ςθσ Προς/κοφ Δ.Ε. Σμιμα Βϋ

