
Άδειες Αναπληρωτών 
Δ2/2107/04-04-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Πληροφορίες για άδειες αναπληρωτών καθηγητών 
 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 
Σύμφωνα με τις διατάζεις της παρ. θ του άρθρου 20 του Π. Δ/τος 410/88 και της 
44/90 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι αναπληρωτές 
δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές μέχρι δέκα (10) το πολύ 
εργάσιμες ημέρες κατ` έτος γιο λόγους εξαιρετικής ανάγκης. 
 
ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 
Στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
Ν.2874/00 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 286/29.12.00, τεύχος Α`) η συνολική 
διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε εκατόν δεκαεννέα (119) ημέρες 
συνολικά , δηλαδή πενήντα έξι (56) ημέρες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και 
εξήντα τρεις (63) ημέρες μετά. 
Συνοδευτικά σας στέλνουμε τις διατάξεις νόμων εγκυκλίων κλπ, που αφορούν στις 
άδειες μητρότητας των αναπληρωτριών καθηγητριών. 
 
ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Δ2/6503/29-04-1987 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
ΚΕΦ. Δ` 
Οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται για να καλύψουν πρόσκαιρες  ανάγκες, 
υπάγονται στο κεφάλαιο Δ` του Ν.993/79 Περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού  
δικαίου προσωπικού του Δημοσίου κλπ (ΦΕΚ 281 τ.Α` / 79) και όχι στο κεφάλαιο 
Γ` αυτού και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό αυτό τα άρθρα 19-
21 του νόμου, για κωλύματα παροχής εργασίας, αλλά οι διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ.2 του Αρ.57 του Ν.993/79. 
Παρ. 1................ 
Παρ. 2.Σε περίπτωση αποχής του μισθωτού (αναπληρωτή) από την εργασία του 
λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστημα από μία (1) μέχρι τρεις (3) ημέρες, από 
την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι της έναρξης της επιδοτήσεως από το Ι.Κ.Α., 
ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει μόνο το 
μισό του αναλογούντος μισθού και αποκλείεται η συμπλήρωση του από τον οικείο 
ασφαλιστικό οργανισμό (Αρ.5 Α.Ν. 178/67) (ΦΕΚ 190 τ Α`) 
Παρ. 3.Σε περίπτωση που απέχει ο μισθωτός από την εργασία του λόγω ανυπαιτίου 
κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα κλπ) δικαιούται από τον εργοδότη του τις αποδοχές 
που προβλέπονται στα Αρ.657 και 658 του Α.Κ. δηλαδή δεκατρία (13) ημερομίσθια, 
αν έχει υπηρεσία άνω των δέκα (10) ημερών και κάτω του έτους και αμείβεται με 
ημερομίσθιο, διαφορετικά μισού ή ενός μισθού αντίστοιχα, αν αμείβεται με μισθό. 
Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τον 
οφειλόμενο μισθό (ή ημερομίσθια), όχι ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε στο 
μισθωτό από τον ασφαλιστικό οργανισμό, καθόλη τη διάρκεια του κωλύματος προς 
παροχή εργασίας, αλλά μόνο εκείνο που αντιστοιχεί στα ανωτέρω χρονικά 
διαστήματα του μηνός ή δεκαπέντε ημερών, για τα οποία υποχρεούται να καταβάλει 
μισθό σύμφωνα με τις διακρίσεις του Αρ.658 του Α.Κ. 
Παρ. 4. Στο μισθωτό που από υπαιτιότητα του στερείται βιβλιαρίου ασθενείας, ο 
εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά των αποδοχών που θα κατέβαλε, 
αν ο μισθωτός είχε βιβλιάριο ασθενείας (Αρ. 3 Α.Κ.) 
Παρ. 5. Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται. 
 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
Φ306/69975/21-07-1978 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Κατόπιν του αρ. 16381/18.4.78 εγγράφου του Υπ. Εργασίας, σχετικά με τις 
αποδοχές ασθενείας των αναπληρωτών δασκάλων, σας πληροφορούμε τα κάτωθι 
για ενημέρωση σας: Κατά το άρθρο 657 Α.Κ. ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση 
του επί του μισθού, αν μετά από  δεκαήμερο παροχή εργασίας  αδυνατεί να 
εργασθεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του. 
Συνεπώς, σε όσους εκ των αναπληρωτών δεν έχουν συμπληρώσει δέκα (10) ημέρες 
εργασίας το δημόσιο δεν υποχρεούται στην καταβολή ουδεμιάς αποδοχής κατά τη 



διάρκεια της ασθενείας του, σε όσους όμως συμπλήρωσαν το ανωτέρω χρονικό 
διάστημα (10 ήμερο) το Δημόσιο κατά τη διάρκεια της ασθενείας του υποχρεούται 
στην καταβολή των αποδοχών τους, υπό τους περιορισμούς βέβαια του Αρ.5 του 
Α.Ν. 178/67, δηλαδή στην καταβολή των μισών αποδοχών για το πρώτο τριήμερο 
και ολόκληρο για το επόμενο διάστημα, όσο βέβαια κατ` άρθρο 658 Α.Κ. 
διατηρείται η επί του μισθού αξίωση στο μισθωτό αυτόν (ένας μήνας ή ένα 
15νθήμερο).  
Σε περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος (σπουδαίου λόγου αποχής του εργαζομένου 
από της εργασίας), ήτοι ασθενείας, ατυχήματος κλπ., η υποχρέωση του εργοδότου 
προς καταβολή μισθού αρχίζει, εφόσον υπάρχει προϋπόθεση της συμπληρώσεως 10 
ημερών  εργασίας από τον εργαζόμενο. 
Η συνδρομή  των ασφαλιστικών προϋποθέσεων (στο Ι.Κ.Α.) του Αρ.35 του Α.Ν. 
1846/51 έχει σημασία για τον εργοδότη υπό την έννοια ότι, αν ο εργαζόμενος 
(ασφαλισμένος  στο Ι.Κ.Α. κλπ) κατά το χρόνο ασθενείας του κλπ δικαιούται 
επιδόματος ασθενείας, ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει το ποσόν του επιδόματος 
ασθενείας, βάσει του Αρ.658 του Α.Κ., για το χρόνο που αντιστοιχεί στην 
υποχρέωση του να καταβάλει μισθό, διαφορετικά, αν ο εργαζόμενος δε δικαιούται 
επιδόματος ασθενείας  από το Ι.Κ.Α. κλπ., τότε ο εργοδότης οφείλει μόνο αυτός 
ολόκληρες τις αποδοχές βάσει των Αρ. 657, 658 του Α.Κ. σε συνδυασμό προς το 
Αρ. 5 695/13-05-1985 Υπ. Εργασίας 
 
Δ2/10323/27-05-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
1.Οι αναπληρωτές καθηγητές του Δημοσίου που συνδέονται με αυτό με σχέση 
εργασίας Ι.Δ. ανήκουν στο Κεφ. Δ` του Ν.993/79 (ΦΕΚ 81 Α` /21.12.1979) και 
επομένως για αυτούς σε ότι  αφορά τις αποδοχές τους σε περίπτωση ανυπαιτίου 
κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα, κύηση κλπ) έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις 
της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή ο Ν.4558/30 και τα άρθρα  657 και 658 του Α.Κ. 
, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Α.Ν. 178/67 (ΦΕΚ 190/31.10.67),  σύμφωνα με 
το Αρ.57 §2 του Ν.993/79. 
 
2. Συγκεκριμένα οι εν λόγω καθηγητές σε περίπτωση ασθενείας  τους, δικαιούνται 
τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο 
εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων 
ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 
Α.Κ.) Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει κάθε ποσό που 
παίρνει ο εργαζόμενος από τον οικείο ασφαλιστικό του οργανισμό λόγω του 
κωλύματος Αρ. 658 Α.Κ.) 
 
3. Εξάλλου, βάσει του Αρ. 5 του Α.Ν. 187/67, σε περίπτωση αποχής του 
εργαζόμενου από την εργασία του, λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστημα από 
την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι την έναρξη της επιδοτήσεως του από το 
Ι.Κ.Α. ή τον άλλον ασφαλιστικό οργανισμό (1 έως 3 ημέρες) ο εργοδότης, 
υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό των ημερομισθίων  ή του αναλογούντος 
μισθού, αποκλειομένης της συμπληρώσεως του υπολοίπου ποσού από τον οικείο 
ασφαλιστικό φορέα.   
 
4. Επί πλέον ο χρόνος αυτός του οποίου μπορεί να απουσιάσει ένας εργαζόμενος 
από την υπηρεσία του χωρίς να θεωρηθεί ότι καταγγέλθηκε υπαιτιότητι του η 
σύμβαση εργασίας είναι αυτός που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 3 
του Αρ. 5 του Ν.2112/20, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
με το άρ. 3 του Ν. 4558/30. 
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων ως βραχείας διάρκειας ασθένεια θεωρείται εκείνη 
που διαρκεί ένα (1) μήνα για υπαλλήλους που υπηρετούν μέχρι 4 χρόνια, τρεις (3) 
μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πλέον των 4 ετών , όχι όμως πέραν των 10 
ετών, τέσσερις (4) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πλέον των 10 ετών , όχι 
όμως πέραν των 15 ετών και έξη (6) μήνες για εκείνους που υπηρετούν επί χρόνο 
μεγαλύτερο των 15 ετών. 
Το γεγονός όμως ότι ο νόμος θεωρεί ότι λύεται η σύμβαση κατά το χρόνο που 
διαρκεί η βραχείας διάρκειας  ασθένεια δεν σημαίνει  ότι σε υπέρβαση των 
χρονικών ορίων της θεωρείται ότι λύεται αυτοδίκαια η εργατική σύμβαση.  



Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση η επίλυση ή μη λύση της εργασιακής σχέσης θα 
κριθεί βάσει των αρχών της καλής πίστης. 
 
5. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ο θεσμός και η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών 
αδειών από την 
υπηρεσία δεν υφίσταται στην εργατική νομοθεσία. 
 
 


