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1. Σξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ
γηα «άδεηα εμεηάζεωλ» θαη «άδεηα γηα αζζέλεηα ηέθλωλ»
ζε κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο
2. Θέζπηζε «άδεηαο αλαηξνθήο» ζε αλαπιεξώηξηεο
Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη
Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4590/19 ζην ΦΕΚ ηέζεθαλ ζε ηζρύ νη λέεο δηαηάμεηο πνπ
αθνξνύλ ζηελ «άδεηα εμεηάζεωλ» θαη ζηελ «άδεηα γηα αζζέλεηα ηέθλωλ» ησλ
Μόληκωλ Υπαιιήισλ. Σπγθεθξηκέλα:
ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ
1. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 3528/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Η άδεηα εμεηάζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαηέζζεξηο (14) εξγάζηκεο
εκέξεο θάζε έηνο θαη ρνξεγείηαη ζπλερώο ή ηκεκαηηθώο θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν πνπ
δεηά ν ελδηαθεξόκελνο. Οη άδεηεο εμεηάζεσλ ρνξεγνύληαη γηα ην ρξόλν θνίηεζεο θαη κέρξη
δύν (2) ην πνιύ εμάκελα κεηά ηε ιήμε ηνπ, εθόζνλ ν ππάιιεινο εμαθνινπζεί λα θνηηά. Γηα
θάζε εκέξα εμεηάζεωλ ρνξεγείηαη άδεηα έωο δύν (2) εκεξώλ» (άξζξν 35, παξ. 1 ηνπ
Ν. 4590/19).

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΘΕΝΕΙΑ ΣΕΚΝΩΝ
Η παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3528/2007 (Α’ 26) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«8. Υπάιιεινη πνπ έρνπλ αλήιηθα ηέθλα δηθαηνύληαη άδεηα κε απνδνρέο έωο ηέζζεξηο (4)
εξγάζηκεο εκέξεο γηα θάζε εκεξνινγηαθό έηνο ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ησλ ηέθλσλ ηνπο. Γηα
ηνπο ππαιιήινπο πνπ είλαη ηξίηεθλνη ε ωο άλω άδεηα αλέξρεηαη ζε επηά (7) εξγάζηκεο
εκέξεο γηα θάζε εκεξνινγηαθό έηνο θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ είλαη πνιύηεθλνη ζε
δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο. Γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ είλαη κνλνγνλείο, ε ωο άλω
άδεηα αλέξρεηαη ζε νθηώ (8) εξγάζηκεο εκέξεο γηα θάζε εκεξνινγηαθό έηνο» (άξζξν 76
ηνπ Ν. 4590/19).
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ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4599/2019 ζην ΦΕΚ (4/3/2019) ηέζεθαλ ζε ηζρύ νη
πξνβιέςεηο γηα ιήςε άδεηαο αλαηξνθήο ζηηο αλαπιεξώηξηεο εθπαηδεπηηθνύο, ε νπνία
ρνξεγείηαη ακέζσο κεηά ηελ άδεηα ινρείαο. Σπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 26 αλαθέξεηαη όηη:
1. Σηελ αξρή ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 2083/1992 ηίζεηαη ην γξάκκα «α)» (ζ.ζ.

αλαθέξεηαη ζηε δηεπθόιπλζε ηεο κείωζεο ωξαξίνπ θαηά δύν ώξεο εβδνκαδηαίωο
κέρξη ηελ ειηθία ηωλ δύν εηώλ) θαη ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ πξνζηίζεηαη πεξίπησζε

β’, ε νπνία έρεη σο εμήο:
«β) αα) Ελαιιαθηηθά, ε θπζηθή, ζεηή ή αλάδνρε κεηέξα αλαπιεξώηξηα εθπαηδεπηηθόο ή
κέινο ηνπ Εηδηθνύ Εθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ή ηνπ Εηδηθνύ Βνεζεηηθνύ Πξνζσπηθνύ,
εθόζνλ δελ θάλεη ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ηεο πεξίπησζεο α΄, δηθαηνύηαη, γηα ηελ
αλαηξνθή ηνπ ηέθλνπ ηεο, άδεηα κε απνδνρέο, δηάξθεηαο έωο ηξηώλ (3) κελώλ θαη
δεθαπέληε (15) εκεξώλ, ε νπνία ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο
κεηξόηεηαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2874/2000. Ο ρξόλνο ιήςεο ηεο ελ ιόγσ
άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλνπ δελ κπνξεί λα κεηαηεζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ε δηάξθεηά ηεο δελ
κπνξεί λα παξαηαζεί, ιήγεη δε, ζε θάζε πεξίπηωζε κε ηε ιήμε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο
ηεο εθπαηδεπηηθνύ.
Ββ) Τηο σο άλσ άδεηεο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄θαη β΄ ηνπ παξόληνο, δηθαηνύληαη θαη ε αλάδνρε
θαη ε ζεηή κεηέξα αλαπιεξώηξηα εθπαηδεπηηθόο ή κέινο ηνπ Εηδηθνύ Εθπαηδεπηηθνύ
Πξνζσπηθνύ ή ηνπ Εηδηθνύ Βνεζεηηθνύ Πξνζσπηθνύ πνπ πηνζεηεί ή αλαδέρεηαη ηέθλν
ειηθίαο έσο έμη (6) εηώλ, ακέζσο κεηά ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πηνζεζίαο.
Γγ) Τν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ελ ιόγσ άδεηαο, ινγίδεηαη ωο ρξόλνο δηδαθηηθήο ππεξεζίαο
θαη ωο ρξόλνο αζθάιηζεο ζηνπο νηθείνπο θιάδνπο θύξηαο ζύληαμεο, θαζώο θαη ζηνπο
νηθείνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο.
Σε εθαξκνγή ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ εθδόζεθε ε αξ. 38287/Ε3/12-3-2019 εγθύθιηνο ηνπ
ΤΠ.Π.Ε.Θ., ζηελ νπνία επηζεκαίλεηαη όηη:
1. (εάλ) ζηηο 04-03-2019, εκέξα έλαξμεο ηζρύνο ηνπ λόκνπ, δελ έρεη παξέιζεη δηάζηεκα
κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ (3) κελώλ θαη δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο άδεηαο ινρείαο,
νη αλαπιεξώηξηεο δηθαηνύληαη λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ππνινίπνπ ηωλ εκεξώλ κέρξη
ηε ζπκπιήξσζε ησλ ηξηώλ (3) κελώλ θαη δεθαπέληε (15) εκεξώλ.
2. (εάλ) ε αλαπιεξώηξηα έρεη ζύδπγν ππάιιειν πνπ δηθαηνύηαη άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλνπ, ζα
πξέπεη ν ρξόλνο ηεο άδεηαο - έσο - ησλ 3 κελώλ θαη 15 εκεξώλ αθελόο λα κελ ζπκπίπηεη
κε ην ρξόλν ηεο άδεηαο αλαηξνθήο ηνπ ζπδύγνπ ηεο, αθεηέξνπ λα αθαηξείηαη από
ην ζπλνιηθό ρξόλν ηεο άδεηαο αλαηξνθήο ηνπ ζπδύγνπ ηεο, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 53, παξ. 3 ηνπ λ. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ́ ).
Η άδεηα ρνξεγείηαη θαηόπηλ ππνβνιήο αίηεζεο ηεο αλαπιεξώηξηαο, ζηελ νπνία
αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην ρξνληθό δηάζηεκα απηήο θαη ζπλνδεύεηαη κε πηζηνπνηεηηθό
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία δειώλεηαη
όηη ν ζύδπγνο δελ θάλεη παξάιιειε ρξήζε αληίζηνηρεο δηεπθόιπλζεο. Αιιαγή ηνπ
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο άδεηαο πνπ αηηείηαη ε αλαπιεξώηξηα δελ επηηξέπεηαη κεηά ηελ
έλαξμε ησλ δηεπθνιύλζεσλ. Σεκεηώλεηαη, ηέινο, όηη ε άδεηα αλαηξνθήο ηέθλνπ
αλαπιεξώηξηαο ρνξεγείηαη άπαμ, ζε ζπλερέο ρξνληθό δηάζηεκα ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο
άδεηαο κεηξόηεηαο (ινρείαο) θαη δελ δηαθόπηεηαη.
ΔΕΝ ΞΕΥΝΩ: πλδηθαιηζηήο ζεκαίλεη πξνζθνξά θαη ΟΥΙ επάγγεικα!
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