
1 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 

           ∆ηµητρακόπουλος Γιώργος 
Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας 

 

Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ / ΚΥΣΠΕ 
 

Τηλ. επικοινωνίας  6977–747439 
e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
 

Ποιες άδειες χορηγεί  

ο ∆ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας 

 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

 
∆ηµοσιεύθηκε στις 7 Οκτωβρίου στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και τέθηκε σε 

ισχύ η Υπουργική Απόφαση µε την οποία εκχωρείται στο ∆ιευθυντή - Προϊστάµενο 
Σχολικής Μονάδας η αρµοδιότητα χορήγησης αδειών που προβλέπονται στα άρθρα 
48, 50, 53 (παρ. 6 & 7), 54 και 60 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει). Στο παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα αναφερόµαστε στο 
περιεχόµενο των εν λόγω διατάξεων µε την επισήµανση ότι η χορήγηση των αδειών 
αυτών προϋποθέτει γνώση του υπηρεσιακού φακέλου του εκπαιδευτικού και ως εκ 
τούτου απαιτείται έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για την υλοποίηση της ανωτέρω 
Υπουργικής Απόφασης.  
 

Κανονική άδεια 

Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν 

κανονική άδεια µε αποδοχές ως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος. 

Αναρρωτική άδεια 

Στον εκπαιδευτικό που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται 
αναρρωτική άδεια µε αποδοχές τόσων µηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, 
υπολογιζόµενης και της αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το 
σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει µέσα στην προηγούµενη 
πενταετία. Για τον υπολογισµό της προϋπηρεσίας αφετηρία αποτελεί η ηµεροµηνία 
έναρξης της αναρρωτικής άδειας. Αναρρωτική άδεια χορηγούµενη χωρίς διακοπή δεν 
µπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) µήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) µηνών 
θεωρείται ως πλήρες έτος. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ηµέρες 
απουσίας λόγω ασθενείας που προηγήθηκαν της άδειας. 

Στον εκπαιδευτικό που πάσχει από δυσίατο νόσηµα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, 
της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών της προηγούµενης 
παραγράφου. 
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Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά µήνα ή σε περίπτωση δυσίατων 
νοσηµάτων ανά εξάµηνο, κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα από γνωµάτευση της οικείας 
υγειονοµικής επιτροπής (πρωτοβάθµια υγειονοµική επιτροπή αν δεν είναι δυσίατο και 
ειδική υγειονοµική επιτροπή αν είναι δυσίατο ΦΕΚ 1386/2001 τ. Β΄, αρ.167 
Ν.3528/2007).   

Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται µε γνωµάτευση θεράποντος 
ιατρού έως οκτώ (8) ηµέρες κατά ηµερολογιακό έτος. ∆ύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι 
συνεχόµενες, µπορούν να χορηγούνται µόνο µε υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδευτικού. 
Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ηµερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από 
γνωµάτευση της οικείας υγειονοµικής επιτροπής, µε εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια 
χορηγείται βάσει γνωµάτευσης του διευθυντή κλινικής δηµόσιου νοσοκοµείου και εφόσον 
πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ηµερών τουλάχιστον ή κατόπιν χειρουργικής επέµβασης 
σε δηµόσιο νοσοκοµείο ή ιδιωτική κλινική. 

Η Υπηρεσία υποχρεούται να ελέγχει κατ’ οίκον τους ασθενείς εκπαιδευτικούς 
οι οποίοι κάνουν χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ’ επανάληψη, 
αποστέλλοντας ελεγκτή ιατρό για επίσκεψη και εξέταση στο σπίτι του ασθενούς 
εκπαιδευτικού. Η µη διενέργεια κατ’ οίκον ελέγχου από την Υπηρεσία συνιστά πειθαρχικό 
παράπτωµα του αρµοδίου προϊσταµένου. 

 

Άδεια γάµου - θανάτου 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα άδειας απουσίας µε αποδοχές πέντε (5) 
εργάσιµων ηµερών σε περίπτωση γάµου (εργάσιµες νοούνται όλες οι µέρες εκτός από τις 
επίσηµες αργίες: η 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνεια, η 
εορτή των Τριών Ιεραρχών για τους εκπαιδευτικούς, η Καθαρά ∆ευτέρα, η Μεγάλη 
Παρασκευή, το Μέγα Σάββατο, η ∆ευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η εορτή του Αγίου 
Πνεύµατος (∆ευτέρα της Πεντηκοστής) η Κοίµηση της Θεοτόκου, η 17η Νοεµβρίου για τα 
Α.Ε.Ι. και τις Ανώτερες Σχολές, η πρώτη και δεύτερη ηµέρα των Χριστουγέννων και όλες 
οι Κυριακές.). Η άδεια αυτή χορηγείται αµέσως πριν ή µετά την τέλεση του γάµου και όχι 
άλλη χρονική περίοδο εντός του ηµερολογιακού έτους. 

Σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθµού, οι 
εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια απουσίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών συνεχόµενα µε το 
γεγονός. Συγγενείς έως και β΄ βαθµού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα 
εγγόνια και οι πάπποι, τόσο οι εξ αίµατος όσο και οι εξ αγχιστείας. Για τις δύο 
αναφερόµενες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική 
ληξιαρχική πράξη και συγκεκριµένα για την άδεια θανάτου, εφόσον δεν προκύπτει ο 
βαθµός συγγένειας, µπορεί να συνυποβληθεί υπεύθυνη δήλωση. 
 

 
Άδεια για γέννηση τέκνου 

 
Στον πατέρα εκπαιδευτικό χορηγείται άδεια δύο (2) εργάσιµων ηµερών σε 

περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και σε περίπτωση υιοθεσίας, 
εφόσον το τέκνο δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του. Η χορήγηση αφορά σε 
συνεχόµενες ηµέρες µε το γεγονός της γέννησης ή υιοθεσίας του τέκνου και όχι σε άλλη 
χρονική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκοµίσουν 
ληξιαρχική πράξη γέννησης ή δικαστική απόφαση αντίστοιχα. 
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Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώµατος 
 

Κατά τη διενέργεια των βουλευτικών ή αυτοδιοικητικών εκλογών, ισχύουν τα εξής: 
 
1. Όσοι εκπαιδευτικοί µετακινούνται σε απόσταση 200-400 χιλιοµέτρων λαµβάνουν άδεια 
µιας (1) εργάσιµης ηµέρας. 
2. Όσοι µετακινούνται σε απόσταση 401 χιλιοµέτρων και πάνω λαµβάνουν άδεια δύο (2) 
εργασίµων ηµερών, εφόσον κινούνται εξ ολοκλήρου οδικώς µε βάση την υπεύθυνη 
δήλωσή τους. 
3. Όσοι µετακινούνται σε νησιά ή από νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, 
ο αριθµός των ηµερών άδειας που λαµβάνουν, εξετάζεται κατά περίπτωση από τον 
αρµόδιο ∆ιευθυντή, ανάλογα µε την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες µετακίνησης, 
χωρίς ωστόσο στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια να ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. 

Για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές µονάδες, οι οποίες ορίζονται 
εκλογικά τµήµατα και παραµένουν κλειστές την Παρασκευή και τη ∆ευτέρα, οι ηµέρες 
αυτές θεωρούνται ως µέρος της άδειας. Εποµένως, στους εκπαιδευτικούς που εµπίπτουν 
στην περίπτωση 3, είναι δυνατό να χορηγείται µόνο µία (1) µέρα άδεια, είτε την Πέµπτη 
πριν από τις εκλογές, είτε την Τρίτη µετά τις εκλογές.  
 
 

Άδεια για συµµετοχή σε δίκη 
 

Χορηγείται άδεια µιας (1) έως τριών (3) ηµερών για συµµετοχή του εκπαιδευτικού 
σε δίκη. Η συµµετοχή νοείται µε όλες τις ιδιότητες: ενάγοντα ή εναγόµενου, µηνυτή ή 
µηνυθέντος, αιτούντος ή καθού, µάρτυρα ή πραγµατογνώµονα και φυσικά του ενόρκου. 
Η ειδική άδεια απουσίας για συµµετοχή σε δίκη χορηγείται στον εκπαιδευτικό για ειδικό 
λόγο, ο οποίος αφορά τον ίδιο προσωπικά και όχι άλλο πρόσωπο, όπως το σύζυγο ή το 
τέκνο του υπαλλήλου. 

Μαζί µε την αίτηση υποβάλλεται και φωτοτυπία της κλήσης από το δικαστήριο, 
ενώ αφού επιστρέψει ο εκπαιδευτικός, υποχρεούται να προσκοµίσει βεβαίωση του 
δικαστηρίου ότι παρουσιάστηκε σε αυτό. Ο αριθµός των ηµερών της ανωτέρω άδειας 
προσδιορίζεται ανάλογα µε τη χιλιοµετρική απόσταση και τις ειδικές συνθήκες 
µετακίνησης, σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται ως σήµερα για την χορήγηση 
άδειας για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος, χωρίς ωστόσο στις περιπτώσεις αυτές η 
άδεια αυτή να υπερβαίνει κάθε φορά τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. Η ειδική άδεια 
χορηγείται και για πειθαρχικές υποθέσεις, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 136 του Ν. 
3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο ∆εύτερο του Ν. 4057/2012. 
 
 

Άδεια νοσήµατος 
 
 

Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι 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. 
Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 50 του Υ.Κ. για τον καθορισµό των ανωτέρω νοσηµάτων, η εν λόγω άδεια θα 
πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους, εφόσον υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
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α. Γνωµάτευση της πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, µε την οποία θα πιστοποιείται 
αιτιολογηµένα ότι η πάθηση, από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ή κάποιο 
τέκνο τους, χρήζει τακτικών µεταγγίσεων αίµατος ή περιοδικής νοσηλείας σε δηµόσιο ή 
ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυµα. 
β. Προσδιορισµός του χρονικού διαστήµατος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή. 
Στην περίπτωση πάθησης του τέκνου µπορούν και οι δύο γονείς να κάνουν χρήση της 
άδειας αυτής, καθορίζοντας µε κοινή τους δήλωση ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση 
της άδειας και για πόσο χρονικό διάστηµα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν 
µπορεί να υπερβεί τις είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες ετησίως και για τους δύο. 
Επιπλέον, ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα κάθε φορά στη σχετική αίτηση 
χορήγησης πόσες ηµέρες της δικαιούµενης από κοινού άδειας των 22 ηµερών έχει κάνει 
ήδη χρήση ο/η σύζυγός του στην υπηρεσία όπου εργάζεται. Σε περίπτωση διάστασης, 
διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάµο των γονέων του, την εν λόγω άδεια 
δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιµέλεια του τέκνου που χρήζει τακτικής µετάγγισης ή 
περιοδικής νοσηλείας. 

Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω άδεια των είκοσι δύο (22) εργάσιµων ηµερών 
χορηγείται και σε εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνα τα οποία πάσχουν από βαριά νοητική 
στέρηση ή σύνδροµο Down, ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας. 
Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκοµίζουν 
σχετική γνωµάτευση από δηµόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τµήµα 
δηµοσίου νοσοκοµείου. 

Στον εκπαιδευτικό, φυσικό, ή θετό γονέα παιδιού ηλικίας έως και 18 ετών 
συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και 
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση, από νεοπλασµατική ασθένεια, ή χρήζει µεταµόσχευσης, 
χορηγείται, επιπλέον των 22 ηµερών και εφόσον τις έχει εξαντλήσει, ειδική γονική άδεια 
διάρκειας δέκα εργάσιµων ηµερών κατά ηµερολογιακό έτος, µε αποδοχές, έπειτα από 
αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα. ∆ιευκρινίζουµε ότι την άδεια αυτή των 10 
εργάσιµων ηµερών τη δικαιούται και εκπαιδευτικός ανάδοχος γονέας παιδιού το οποίο 
πάσχει από τα συγκεκριµένα νοσήµατα. 

Τέλος, σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου έως και 18 ετών, χορηγείται άδεια χωρίς 
αποδοχές για όσο διάστηµα διαρκεί η νοσηλεία και όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσιµων 
ηµερών ανά έτος, εφόσον ο φυσικός, θετός ή ανάδοχος γονέας εκπαιδευτικός έχει 
εξαντλήσει την τετράµηνη άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές, σε περίπτωση που τη 
δικαιούται. 

Οι ανωτέρω δύο άδειες (των δέκα ηµερών και η άδεια σε περίπτωση νοσηλείας 
του τέκνου) αποτελούν ατοµικό δικαίωµα του κάθε γονέα. 
 
 

Άδεια αναπηρίας 
 
 

Εκπαιδευτικοί µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω 
δικαιούνται κάθε ηµερολογιακό έτος άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργάσιµων ηµερών 
επιπλέον της κανονικής τους άδειας. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό 
από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) όπου θα αναγράφεται το ποσοστό 
αναπηρίας και το χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό. 
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Άδεια αιµοδοσίας 
 

Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιµοληψίας για 
κάλυψη έκτακτης ανάγκης, µετέχει σε οργανωµένη οµαδική αιµοληψία, προσέρχεται σε 
οποιοδήποτε κέντρο αιµοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίµα 
καθώς και στην περίπτωση λήψης αιµοπεταλίων, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας δύο (2) 
ηµερών πέραν της ηµέρας αιµοδοσίας, µε πλήρεις αποδοχές. Σε κάθε περίπτωση ο 
εκπαιδευτικός οφείλει να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύµατος, 
στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η αιµοληψία. Οι δύο αυτές ηµέρες άδειας µπορούν να 
ληφθούν είτε συνεχόµενα µε το χρόνο της αιµοδοσίας, είτε οποτεδήποτε µέσα στο ίδιο 
και δεν µεταφέρονται στο επόµενο ηµερολογιακό έτος. 

 
Άδεια διευκόλυνσης για την παρακολούθηση σχολικής επίδοσης 

 
Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να παίρνουν άδειες για να παρακολουθήσουν τη σχολική 

επίδοση των παιδιών τους ως εξής: 
� έως τέσσερις (4) ηµέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν ένα (1) παιδί που 

παρακολουθεί µαθήµατα Α/θµιας ή Β/θµιας εκπαίδευσης, 
� έως πέντε (5) ηµέρες το χρόνο αυτοί που έχουν δύο (2) ή περισσότερα παιδιά που 

παρακολουθούν µαθήµατα στην ίδια βαθµίδα εκπαίδευσης και 
� έως έξι (6) ηµέρες το χρόνο σε περίπτωση που έχουν δύο (2) ή περισσότερα 

παιδιά που παρακολουθούν µαθήµατα σε διαφορετική βαθµίδα εκπαίδευσης. 
Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς 

είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν µε κοινή συµφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα 
κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστηµα, που πάντως η συνολική διάρκειά 
της δεν µπορεί να υπερβεί το οριζόµενο ανώτατο όριο κατά περίπτωση και για τους δύο 
γονείς. Η άδεια χορηγείται στο γονέα εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν 
εργάζεται. 

Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισµένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
για ολόκληρη την ηµέρα, σε καµιά όµως περίπτωση πάνω από µία ηµέρα συνεχώς. 
Ολόκληρη ηµέρα απουσίας χρεώνεται στον εκπαιδευτικό σε περίπτωση που απουσιάσει 
από την εργασία του για το σύνολο των διδακτικών του ωρών της συγκεκριµένης ηµέρας. 
Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο που δεν 
έχει ληφθεί δεν µεταφέρεται στο επόµενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζηµίωση στον 
εκπαιδευτικό. Επισηµαίνουµε ότι η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύµατα 
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν διακοπές εργασίας. 

Για τη χορήγησή της ο εκπαιδευτικός πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία του 
σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, στην περίπτωση που και οι δύο 
γονείς είναι δικαιούχοι, πόσες ηµέρες (ή ώρες) της δικαιούµενης από κοινού άδειας έχει 
κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην Υπηρεσία που εργάζεται. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα νηπιαγωγεία εντάσσονται στην πρωτοβάθµια 
υποχρεωτική εκπαίδευση και µπορεί να λειτουργούν µαζί µε παιδικούς σταθµούς (παιδικά 
κέντρα), η ανωτέρω άδεια χορηγείται και στους γονείς που το παιδί τους 
πηγαίνει σε παιδικό κέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρµόζει πλήρες 
πρόγραµµα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το παιδί πρέπει να διαθέτει την 
προβλεπόµενη ηλικία, για να παρακολουθεί το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 

 
 



6 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 

Άδεια εξετάσεων 
 

1. Στους εκπαιδευτικούς που είναι µαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή 
µεταπτυχιακοί, χορηγείται άδεια εξετάσεων µε αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται µετά 
από αίτηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση της σχολής ότι 
έλαβε µέρος σε εξετάσεις. 
2. Η άδεια εξετάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες για κάθε 
ηµερολογιακό έτος και χορηγείται συνεχώς ή τµηµατικώς κατά την εξεταστική περίοδο, 
που ζητά ο ενδιαφερόµενος, µε βάση το πρόγραµµα εξετάσεων. Οι άδειες εξετάσεων 
χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και µέχρι δύο το πολύ εξάµηνα µετά τη λήξη του, 
εφόσον ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να φοιτά και να έχει, µε επίσηµη ανανέωση της 
εγγραφής του, την ιδιότητα του µαθητή, σπουδαστή ή φοιτητή ανεξαρτήτως επιπέδου. 
Για κάθε ηµέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια εξετάσεων µιας (1) ηµέρας. 
Επισηµαίνεται ότι την εν λόγω άδεια δύναται να τη λάβουν και οι εκπαιδευτικοί που 
συµµετέχουν σε προγράµµατα µετεκπαίδευσης ή µεταπτυχιακά προγράµµατα ανοιχτού 
πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ασχέτως εάν οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το 
Σαββατοκύριακο. (∆Ι∆Α∆/Φ.51/590/οικ.14346/29-05-2008). H άδεια αυτή χορηγείται και 
για την παρουσίαση της µεταπτυχιακής εργασίας. 
3. Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν διδακτορική 
διατριβή, προκειµένου να συναντηθούν µε τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν 
τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν. ∆εδοµένου όµως ότι στην προκείµενη 
περίπτωση οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν συµµετέχουν σε εξετάσεις, η άδεια θα χορηγείται 
κάθε φορά µετά από συνεκτίµηση των αναγκών τόσο της Υπηρεσίας όσο και της 
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφεροµένων (αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ. 
53.9673/16848/21-4-2003 έγγραφο του ΥΠΕΣΣ∆Α). 
4. Άδεια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκωµοσία των εκπαιδευτικών µετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι προβλεπόµενες ηµέρες της παρ. 2 
έχουν εξαντληθεί, τότε χορηγείται για το σκοπό αυτό κανονική άδεια. 
 
 

Ενηµερωθείτε ΕΓΚΑΙΡΑ και ΕΓΚΥΡΑ από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
 

Σελίδα στο facebook: Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος (µε ελληνικούς χαρακτήρες) 
 

Για το ΠΥΣΠΕ Πειραιά στηρίζουµε το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο 
«Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση» 

Για το ΚΥΣΠΕ επιλέγουµε το ακηδεµόνευτο ψηφοδέλτιο των ανεξάρτητων σχηµάτων 
«Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση» 

 
 
 

∆ΕΝ ΞΕΧΝΩ:    Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα! 
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