
Άδειες αναπληρωηών- ωρομιζθίων 

    
             ρεηηθά κε ηηο άδεηεο ησλ αλαπιεξσηώλ θαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 657, 
658 ηνπ Αζηηθνύ  Κώδηθα ηζρύνπλ νη παξαθάησ άδεηεο: 

1. Καλνληθέο  άδεηεο: νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ζύκθσλα κε  ηελ παξ.8 ηνπ 
άξζξνπ 20 ηνπ ΠΔ 410/1988 δηθαηνύληαη  θαλνληθή άδεηα κε απνδνρέο έσο θαη 
επηά (07)  εξγάζηκεο εκέξεο,  γηα ιόγνπο εμαηξεηηθήο αλάγθεο θαη εθόζνλ δελ 
παξαθσιύεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Η θαλνληθή άδεηα ζε λένπο 
αλαπιεξσηέο κπνξεί λα δνζεί, ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην ζρνιείν. 
Δελ απαηηείηαη πξνϋπεξεζία, ελ αληηζέζεη κε ηελ αλαξξσηηθή άδεηα, ζηελ νπνία 

απαηηείηαη ν αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθόο,  λα έρεη δνπιέςεη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 
εκέξεο, δηαθνξεηηθά ε άδεηα δίδεηαη ρσξίο απνδνρέο. Εδώ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε, 
όηη νη πξώηεο ηξεηο εκέξεο ηεο αλαξξσηηθήο άδεηαο πιεξώλνληαη θαηά ην ήκηζπ½) 
ηνπ εκεξνκηζζίνπ, βάζεη ηεο εξγαηηθήο Ννκνζεζίαο από ηνλ εξγνδόηε. 
Η θαλνληθή άδεηα ζα θαηαηίζεηαη ζηελ ππεξεζία καο 10 εκέξεο πξηλ ηελ απνπζία 
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ  κε ηελ ζπλαίλεζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ όπσο αθξηβώο 
ζα γίλεηαη θαη κε ηνπο κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

2. Άδεηεο δηεπθνιύλζεσλ: ζύκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 10 ηεο Ε.Γ...Ε., νη 
αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηθαίσκα απνπζίαο (5) εκεξώλ ζε πεξίπησζε 
γάκνπ θαη (2) εκεξώλ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ, ζπδύγνπ, ηέθλσλ, γνλέσλ θαη 
αδειθώλ. 

3. Άδεηα γηα άζθεζε ηνπ εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο: ύκθσλα κε ηε ζρεηηθή εγθύθιην 
πνπ εθδίδεηαη θάζε θνξά από ην ΤΠΕΔΑ πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ,  

ρνξεγείηαη άδεηα  (1) έσο θαη (3) εκεξώλ θαηά πεξίπησζε. 

4. Άδεηα αηκνιεςίαο: δηθαηνύληαη από (1) έσο θαη (3) εκέξεο θαηά πεξίπησζε. Η 
άδεηα αηκνδνζίαο δίλεηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ ππεξεζία ηνπ αλαπιεξσηή 
εθπαηδεπηηθνύ, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ ηδίνπ 
εκεξνινγηαθνύ έηνπο. 

5. Εηδηθή άδεηα: πέξαλ ηεο θαλνληθήο, δηθαηνύηαη έσο (22) εκέξεο επηπιένλ, 
εθόζνλ πάζρεη ν ίδηνο ή ην ηέθλν ηνπ/ηεο  από λόζεκα  πνπ απαηηεί κεηαγγίζεηο 
αίκαηνο. Από ηηο (22) εξγάζηκεο εκέξεο, νη (11) είλαη κε απνδνρέο θαη νη ππόινηπεο 
(11) ρσξίο απνδνρέο. 

6. Άδεηεο κεηξόηεηαο: νη αλαπιεξώηξηεο εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίεο θπνθνξνύλ, 
δηθαηνύληαη άδεηα κεηξόηεηαο (119) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. Από απηέο νη (56) 

εκέξεο (άδεηα θύεζεο) ρνξεγνύληαη πξηλ ηελ πηζαλή εκεξνκελία ηνθεηνύ θαη νη 
ππόινηπεο 63 εκέξεο (άδεηα ινρείαο) κεηά ηνλ ηνθεηό. Η ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 
κεηξόηεηαο είλαη ππνρξεσηηθή. 
Η  9κελε  άδεηα  αλαηξνθήο  ηέθλνπ δελ δίδεηαη    ζηηο  αλαπιεξώηξηεο 
εθπαηδεπηηθνύο 

7. Μεησκέλν Ωξάξην θαηά 2 ώξεο ηελ εβδνκάδα: ν ρξόλνο εξγαζίαο ηεο 

αλαπιεξώηξηαο κεηέξαο κεηώλεηαη θαηά δύν ώξεο ηελ εβδνκάδα, ζε πεξίπησζε 
γέλλεζεο ηέθλνπ γηα ηα 2 πξώηα έηε ηεο δσήο απηνύ. Η κείσζε ηνπ σξαξίνπ 
αθαηξείηαη από ηελ 9κελε άδεηα αλαηξνθήο ζε πεξίπησζε κόληκνπ δηνξηζκνύ ηεο 
εθπαηδεπηηθνύ. 

8. Άδεηεο εμεηάζεσλ: ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Π.Δ. 410/1988, ζηνπο 
αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνύο, πνπ είλαη ζπνπδαζηέο ή θνηηεηέο, πξνπηπρηαθνί ή 
κεηαπηπρηαθνί  ζε ζρνιεία θαη ηδξύκαηα θαη ησλ ηξηώλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, 
ρνξεγείηαη άδεηα εμεηάζεσλ. Η άδεηα εμεηάζεσλ νξίδεηαη ζε (14) εξγάζηκεο εκέξεο. 



Γηα θάζε κέξα εμεηάζεσλ  ρνξεγείηαη άδεηα δύν (2) εκεξώλ, ε πξνεγνύκελε θαη ε 
εκέξα ηεο εμέηαζεο.(εκεηώλνπκε  όηη ε άδεηα ζα πξσηνθνιιείηαη ζην ζρνιείν θαη 
ζα ζηέιλεηαη ζηελ Δηεύζπλζε κόλν εθόζνλ ν εθπαηδεπηηθόο έρεη επηζηξέςεη θαη 
έρεη πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηεο νηθείαο ζρνιήο πνπ λα απνδεηθλύεη ηελ ζπκκεηνρή 
ηνπ ζηηο εμεηάζεηο). 

9. Άδεηα Δηεπθόιπλζεο: ζε γνλείο πνπ έρνπλ ηέθλα ειηθίαο  έσο θαη 16 εηώλ, ηα 
νπνία παξαθνινπζνύλ καζήκαηα Π/ζκηαο θαη Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο, δηθαηνύληαη λα 
απνπζηάδνπλ νξηζκέλεο ώξεο  ή νιόθιεξε ηελ εκέξα από ηελ εξγαζία ηνπο κέρξη 
ηε ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ (4) εξγαζίκσλ εκεξώλ, γηα λα επηζθέπηνληαη ην 
ζρνιείν ησλ παηδηώλ ηνπο, κε ζθνπό ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζρνιηθήο ηνπο 
επίδνζεο, εθόζνλ δελ παξαθσιύεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.. 

10. Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ζύκβαζήο 
ηνπο, δηθαηνύληαη δεθαπέληε (15) εκέξεο αλαξξσηηθή άδεηα κε απνδνρέο.  
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε  γηα ηελ αμίσζε θαηαβνιήο απνδνρώλ,  είλαη λα έρνπλ 
εξγαζζεί 10 κέξεο  ηνπιάρηζηνλ, από ηελ πξάμε 
αλάιεςεο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ εμαληιεζεί  ε αλαξξσηηθή άδεηα ησλ 
δεθαπέληε εκεξώλ κε  απνδνρέο, νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηθαίσκα , 

εθόζνλ ζπληξέρεη ζνβαξόο ιόγνο αλάγθεο, λα ιάβνπλ αλαξξσηηθή  άδεηα άλεπ 
απνδνρώλ από ηελ ππεξεζία καο. 

ΠΡΟΟΥΗ: Οη  αλαπιεξσηέο θαη νη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί, εθόζνλ ρξεηάδνληαη 
αλαξξσηηθή άδεηα ζα πξέπεη, από ηελ πξώηε εκέξα ηεο αζζελείαο, λα 
απεπζύλνληαη ζην ΙΚΑ ηεο πεξηνρή ηνπο. Δελ κπνξνύλ λα πξνζθνκίδνπλ  
γλσκαηεύζεηο από ηδηώηεο ηαηξνύο ή από Δεκόζηα Ννζνθνκεία, ρσξίο ηελ έγθξηζε 

ηνπ ειεγθηή ηνπ ΙΚΑ, νύηε έρνπλ δηθαίσκα ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο κε 
ππεύζπλε δήισζε. 
Οη ίδηνη νη αζθαιηζκέλνη κε ηελ γλσκάηεπζε ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα 
πεγαίλνπλ ηελ γλσκάηεπζε ζην ΙΚΑ ηεο πεξηνρήο ηνπο, γηα λα ππνγξαθεί από 
ειεγθηή  ηαηξό ηνπ ΙΚΑ ή αλ ε άδεηα είλαη πάλσ από 10 εκέξεο, λα θιείζνπλ 
ξαληεβνύ γηα λα πεξάζνπλ από Α/ζκηα Τγεηνλνκηθή επηηξνπή ηνπ ΙΚΑ. Σν ραξηί 
ηεο  Α/ζκηαο  Τγεηνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ ΙΚΑ, ζα ζηέιλεηαη καδί κε ηελ αίηεζε θαη 
ηελ βεβαίσζε πιεξσκήο ηνπ αζζελνύο εθπαηδεπηηθνύ ζηελ Τπεξεζία.  
             Σέινο ππελζπκίδνκε, όηη γηα ηνπο ΩΡΟΜΙΘΙΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΕ, ηζρύνπλ 
κόλν νη αλαξξσηηθέο άδεηεο θαη νη άδεηεο θύεζεο θαη ινρείαο όπσο αθξηβώο ηζρύεη 
θαη γηα ηνπο αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο. 
  
 


