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ΘΕΜΑ:  «ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» 
 

 
 
1.  ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 

 
Δικαιολογητικά: 

 
Η άδεια ζητείται με αίτηση από τον εκάστοτε Προϊστάμενο του 

εκπαιδευτικού (Διευθυντή) που είναι και ο μόνος αρμόδιος να εγκρίνει την 

άδεια. Είναι αυτονόητο ότι η κανονική άδεια ζητείται εκ των προτέρων και 

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογηθεί, εκ των υστέρων, 

απουσία του εκπ/κού.  

Πρέπει στην αίτηση αδείας να αναγράφονται κάθε φορά οι 

πραγματικοί λόγοι και η αίτηση να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά. 

 
 

2  . ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 
 

Α.   Γάμου 
 

Δικαιολογητικά: 

- αίτηση άδειας  
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- ληξιαρχική πράξη γάμου 

 

Β.  Θανάτου  
 

Δικαιολογητικά: 

- Αίτηση άδειας  

- ληξιαρχική πράξη θανάτου ή 

υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που να αναφέρει τη συγγενική 

σχέση με το θανόντα 

 

 

Γ.  Εκπαιδευτικών  που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο 

που πάσχει από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή 

χρήζει περιοδικής νοσηλείας 

 

 

 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 

 Προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος για το οποίο 

απαιτείται η νοσηλεία  

 

 

Δ. Εκπαιδευτικών που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά 

νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down, ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή 

όχι περιοδικής νοσηλείας. 

 
Τα δικαιολογητικά είναι ίδια με της κατηγορίας Γ. 

 

 Ο εκπ/κός θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον σχετική 

γνωμάτευση από Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή 

Παιδοψυχιατρικό  Τμήμα Δημόσιου  Νοσοκομείου. 

  

Ε. Αιμοδοσίας 
 

Δικαιολογητικά: 



      - αίτηση άδειας   

 Σχετική βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ότι 

πραγματοποιήθηκε η  αιμοδοσία. 

 

            

Η. Άδεια εξετάσεων 

 

Δικαιολογητικά: 

- αίτηση αδείας  

-  βεβαίωση της σχολής ότι έλαβε μέρος σε εξετάσεις (ζητείται από 

τον καθηγητή ή τον επιτηρητή την ώρα της εξέτασης) 

-  πρόγραμμα των εξετάσεων 

  

   Θ. Άδεια  για επιμορφωτικούς ή  επιστημονικούς λόγους  
 

 Δικαιολογητικά: 

- αίτηση άδειας 

- αντίγραφο προγράμματος σεμιναρίου, εγκεκριμένου από το 

ΥΠΑΙΘΠΑ και την αρμόδια ΔΔΕ, συναφούς με το αντικείμενο 

ειδικότητας του εκ/κού 

-αντίγραφο αποδεικτικού επιλογής του αιτούντα για να 

παρακολουθήσει το σεμινάριο  (όπου αυτό απαιτείται π.χ. σε 

περίπτωση συμμετοχής κατόπιν κλήρωσης) 

- αντίγραφο βεβαίωσης παρακολούθησης (όταν ο αιτών επιστρέψει). 

 

ΣΤ.    Άδεια για  την άσκηση εκλογικού δικαιώματος 
 

Δικαιολογητικά: 

- αίτηση αδείας 

- βεβαίωση ότι ψήφισε από το εκλογικό κέντρο 

 
 

Ζ.  Άδεια για συμμετοχή σε δίκη. 
 

 Δικαιολογητικά: 

- αίτηση άδειας  



- φωτοτυπία της κλήσης από το δικαστήριο  

- βεβαίωση παρουσίας του αιτούντα στο δικαστήριο 

 

 

 

3. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

             
 

 Α.   Άδεια με αποδοχές για ανατροφή τέκνου 
      (Εννεάμηνη ή τρίμηνη άδεια). 

 

Δικαιολογητικά (για τρίμηνη):         

- αίτηση 

- Ληξιαρχική πράξη γέννησης 

- Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης με οποίο αποδεικνύεται η 

τριτεκνία των αιτούντων 

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρεται εάν οι 

γονείς έχουν κάνει χρήση της άδειας άνευ αποδοχών, για πόσο 

διάστημα και ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση της εν 

λόγω άδειας . 

- Βεβαίωση από την εργασία του γονέα που δεν θα κάνει χρήση της 

συγκεκριμένης άδειας ότι ο γονέας πήρε ή όχι άνευ αποδοχών για 

ανατροφή τέκνου, για πόσο διάστημα και ότι δεν έκανε ή δεν 

πρόκειται να κάνει χρήση της τρίμηνης άδειας με αποδοχές. 

                      

Δικαιολογητικά (για εννεάμηνη ): 

 Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή Πιστοποιητικό  

οικογενειακής κατάστασης 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά με το ποιος από τους 

δύο γονείς θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας 

ανατροφής. Στη δήλωση θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα που ο 

καθένας από τις δύο γονείς θα κάνει χρήση διαδοχικά ή και 

συνεχόμενα. 



 Βεβαίωση από την εργασία του/της συζύγου ότι δεν έχει κάνει, ούτε 

πρόκειται να κάνει χρήση της συγκεκριμένης άδειας. Εάν η σύζυγος 

έχει κάνει χρήση, θα δηλώνεται το είδος της διευκόλυνσης 

(μειωμένο ωράριο ή εννεάμηνη άδεια ανατροφής) και το συνολικό 

χρονικό διάστημα που έκανε χρήση. Επίσης, θα αναφέρεται ότι, 

εφόσον η σύζυγος σταματήσει να εργάζεται, η άδεια διακόπτεται 

αυτομάτως και ο σύζυγος εκπαιδευτικός, επιστρέφει αμέσως στην 

εργασία του .¹ 

 Βεβαίωση του εργοδότη της συζύγου εάν η σύζυγος έχει κάνει 

ολικώς ή μερικώς χρήση των δικαιωμάτων αδείας της και αν 

εργάζεται με  καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.² 

-  Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα προκύπτει 

ρητά η ιδιωτική εργασία που ασκεί η σύζυγος και το καθεστώς 

απασχόλησης.³ 

 

¹ ² ³Σε περίπτωση που την εν λόγω άδεια την ζητά ο πατέρας-εκ/κός.  

 

 

     Β.  Γονικές (άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης) 

 

Δικαιολογητικά: 

- Αίτηση 

- Σχετική βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου όπου φοιτά το παιδί 

- υπεύθυνη δήλωση, εφόσον και οι δύο γονείς δικαιούνται την άδεια, 

πόσες ημέρες ( ή ώρες) της δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει 

κάνει χρήση ο κάθε γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται. 

  

 

Γ.  Ειδική περίπτωση γονικής άδειας, γέννησης τέκνου  
(για τον πατέρα) 
 

Δικαιολογητικά: 

-  αίτηση αδείας 

-  Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου. 

 



 

4.  ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ : ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ 
 

Δικαιολογητικά: 

 Για άδεια κύησης: 

- Αίτηση αδείας 

-  Βεβαίωση γιατρού για την πιθανή ημερομηνία τοκετού. 

 Για άδεια λοχείας: 

- Αίτηση αδείας 

-  Ληξιαρχική πράξη γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης. 

 

 

5.  ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ: 
 

Δικαιολογητικά: 

- Αίτηση αδείας 

- Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών 

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΙΕΡΡΗ 

 


