
 

                                                                    

 

                                      
                                                                              

ΘΕΜΑ :  Απάντηση σε ερώτημα.
ΣΧΕΤ :  Το αριθ. 17849/18-11-2019 έγγραφό σας,  με αριθ. 180186/Ε3/19-11-2019 εισερχομένου 
εγγράφου στο Y.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου αντί της 
προβλεπόμενης άδειας, σε εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει οριστεί Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δήμου, σας 
γνωρίζουμε ότι με την παρ. 5 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 (87 Α’), όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «Στους 
προέδρους των δημοτικών συμβουλίων που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της πρώτης παραγράφου του 
παρόντος άρθρου, στους προέδρους των δημοτικών νομικών προσώπων και στους προέδρους των 
συνδέσμων δήμων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και 
δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο 
με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται 
από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια 60 ημερών.»

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι στην προαναφερθείσα διάταξη ο τρόπος ορισμού του 
προέδρου των δημοτικών νομικών προσώπων δεν αναφέρεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της εν 
λόγω άδειας, μπορεί να χορηγηθεί στον εκπαιδευτικό της αρμοδιότητάς σας η προβλεπόμενη ειδική άδεια 
των 60 ημερών, ή, εφόσον το επιλέξει, η αντίστοιχη μείωση του διδακτικού ωραρίου.

Εσωτερική Διανομή
-Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε. & Δ.Ε., Τμ. Α’ (Π.Ε.)

Μαρούσι, 23-01-2020
Αρ. Πρωτ.: 9514/Ε3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-----
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ (Π.Ε.) 

Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Χ. Μυλωνά (Π.Ε.) 
Τηλέφωνο: 210- 344 3131
e-mail: t09ppe2@minedu.gov.gr

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝ.: 1. Περιφ/κές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
2. Δ/νσεις Π.Ε. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                             ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Υπηρεσιακής 

Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε.
της Δ/νσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΤΕΡΕΖΑ ΚΑΡΜΙΡΗ
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