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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

ΑΔΕΙΑ ΑΘΕΝΕΙΑ ΣΕΚΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

 

ύκθσλα κε ην άπθπο 76 ηος Ν.4590/2019, ε παπ. 8 ηος άπθπος 53 ηος Ν.3528/2007, όπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άπθπο 31 ηος Ν.4440/2016, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Τπάιιεινη πνπ έρνπλ ανήλικα ηέκνα δηθαηνύληαη άδεια με αποδοσέρ έυρ ηέζζεπιρ (4) 

επγάζιμερ ημέπερ γηα θάζε εκεξνινγηαθό έηνο ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ησλ ηέθλσλ ηνπο. Γηα 

ηνπο ππαιιήινπο πνπ είλαη ηπίηεκνοι ε σο άλσ άδεηα αλέξρεηαη ζε επηά (7) επγάζιμερ ημέπερ 

γηα θάζε εκεξνινγηαθό έηνο θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ είλαη πολύηεκνοι ζε δέκα (10) 

επγάζιμερ ημέπερ. 

Γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ είλαη μονογονείρ, ε σο άλσ άδεηα αλέξρεηαη ζε οκηώ (8) επγάζιμερ 

ημέπερ γηα θάζε εκεξνινγηαθό έηνο.». 

 
ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

 

Με ηο άπθπο 35 ηος Ν.4590/2019 έγηλε ηξνπνπνίεζε ηνπ άπθπος 60 ηος Ν.3528/2007 σο εμήο: 

Η παπ. 2 ηος άπθπος 60 ηος ν. 3528/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Η άδεηα εμεηάζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεκαηέζζεπιρ (14) επγάζιμερ ημέπερ κάθε 

έηορ θαη ρνξεγείηαη ζπλερώο ή ηκεκαηηθώο θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν πνπ δεηά ν 

ελδηαθεξόκελνο. Οη άδεηεο εμεηάζεσλ ρνξεγνύληαη για ηο σπόνο θοίηηζηρ και μέσπι δύο (2) ηο 

πολύ εξάμηνα μεηά ηη λήξη ηος, εθόζνλ ν ππάιιεινο εμαθνινπζεί λα θνηηά. Γηα θάζε εκέξα 

εμεηάζεσλ ρνξεγείηαη άδεια έυρ δύο (2) ημεπών» 

 
ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

 

ην άπθπο 50, παπ. 5 ηος Ν.3528/2007 αλαθέξεηαη όηη: 

Τπάιιεινο ν νπνίνο αληαπνθξίλεηαη ζε πξόζθιεζε από ςπηπεζία αιμολητίαρ γηα θάιπςε 

έθηαθηεο αλάγθεο, θαζώο θαη ππάιιεινο ν νπνίνο κεηέρεη ζε οπγανυμένη ομαδική αιμολητία 

δηθαηνύηαη ειδικήρ άδειαρ αποςζίαρ, με πλήπειρ αποδοσέρ, δύο (2) ημεπών. 

 

 Σύκθσλα κε ην άξζξν 81 ηνπ Ν.4589/2019, ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4351/2015 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «Η παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 50 (άδεηα αηκνιεςίαο) θαη ην άξζξν 60 (άδεηα εμεηάζεσλ) ηνπ 

Ν.3528/2007, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ, εθαξκόδνληαη θαη γηα ηνπο πξνζσξηλνύο 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.». 

 

 
ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άπθπος 26 ηος Ν.4599/2019 ηξνπνπνηνύλ ηελ παπ. 14 ηος άπθπος 30 ηος 

Ν.2083/1992 σο αθνινύζσο: 

α) Με θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

κπνξεί λα θαζνξίδεηαη μειυμένο διδακηικό υπάπιο γηα ηηο κεηέξεο εθπαηδεπηηθνύο 

πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο. Η κείσζε ζα ηζρύεη από ηελ 

εκέξα γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ θαη εθόζνλ απηό βξίζθεηαη ζε δσή θαη δεν θα είναι μεγαλύηεπη 

ηυν δύο υπών εβδομαδιαίυρ για ηα δύο ππώηα σπόνια. 
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β) αα) Εναλλακηικά, ε θπζηθή, ζεηή ή αλάδνρε κεηέξα αλαπιεξώηξηα εθπαηδεπηηθόο ή κέινο 

ηνπ Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ή ηνπ Δηδηθνύ Βνεζεηηθνύ Πξνζσπηθνύ, εθόζνλ δελ 

θάλεη ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ηεο πεξίπησζεο α΄, δικαιούηαι, γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ 

ηέθλνπ ηεο, άδεια με αποδοσέρ, διάπκειαρ έυρ ηπιών (3) μηνών και δεκαπένηε (15) ημεπών, 

ε νπνία ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά μεηά ηη λήξη ηηρ άδειαρ μηηπόηηηαρ ηεο παξ. 11 ηος 

άπθπος 11 ηνπ Ν.2874/2000. 

Οη αλαπιεξώηξηεο κεηέξεο δικαιούνηαι ηο ςπόλοιπο ηυν ημεπών μέσπι ηη ζςμπλήπυζη ηυν 

3 μηνών και 15 ημεπών από ηελ εκέξα ιήμεο ηεο άδεηαο ινρείαο, ανεξαπηήηυρ εάν έσοςν 

κάνει σπήζη μειυμένος υπαπίος ππιν ηην έναπξη ιζσύορ ηος νόμος. 

Ο σπόνορ λήτηρ ηηρ εν λόγυ άδειαρ αναηποθήρ ηέκνος δεν μποπεί να μεηαηεθεί για 

οποιονδήποηε λόγο, η διάπκειά ηηρ δεν μποπεί να παπαηαθεί, λήγει δε, ζε κάθε πεπίπηυζη 

με ηη λήξη ηηρ επγαζιακήρ ζσέζηρ ηηρ εκπαιδεςηικού. 

 ββ) Σηο σο άλσ άδεηεο ησλ πεξηπηώζεσλ α’ θαη β’ ηνπ παξόληνο, δηθαηνύληαη θαη ε αλάδνρε θαη 

ε ζεηή κεηέξα αλαπιεξώηξηα εθπαηδεπηηθόο ή κέινο ηνπ Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ή 

ηνπ Δηδηθνύ Βνεζεηηθνύ Πξνζσπηθνύ πος ςιοθεηεί ή αναδέσεηαι ηέκνο ηλικίαρ έυρ έξι (6) 

εηών, ακέζσο κεηά ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πηνζεζίαο. 

  γγ) Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ελ ιόγσ άδεηαο, ινγίδεηαη σο σπόνορ διδακηικήρ ςπηπεζίαρ θαη 

σο σπόνορ αζθάλιζηρ ζηνπο νηθείνπο θιάδνπο θύξηαο ζύληαμεο, θαζώο θαη ζηνπο νηθείνπο 

θνξείο επικοςπικήρ αζθάλιζηρ. 

 δδ) Κάζε δαπάλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο θαιύπηεηαη είηε κε ζπγρξεκαηνδόηεζε από 

θνλδύιηα ηνπ ΔΠΑ είηε από πόξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ είηε από 

πόξνπο ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

αλαιόγσο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο εθάζηεο ζέζεο.» 

 
ρεη.: Εγκύκλιορ ΤΠ.Π.Ε.Θ. με απιθμ. ππυη.: 38287/Ε3/12-03-2019 

 Εγκύκλιορ ΤΠ.Π.Ε.Θ. με απιθμ. ππυη.: 48281/Ε3/28-03-2019 
 
 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο 
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