
  
 

                                 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  Μαροφςι,   3/11/2015 

                                   Π.Ε. & Δ.Ε.  Αρ.πρωτ.:   175050/Ε1                                      
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 
        ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. & Δ.Ε. 
  ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. & Δ.Ε.                      HΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΗ 
                        ΣΜΗΜΑΣΑ Β΄ 
                             -----                                            

Σαχ. Δ/νςθ: Αν. Παπανδρζου 37                                          ΠΡΟ:  1. Δ/νςεισ Π/κμιασ  Εκπ/ςθσ           
Σ.Κ. – Πόλθ: 151 80 ΜΑΡΟΤΙ                                                       2. Δ/νςεισ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ  
Ιςτοςελίδα : www.minedu.gov.gr                                       
Πλθροφορίεσ : ΄Ελ.Εμμανουθλίδου (για τθν Π.Ε.)             ΚΟΙΝ.: Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε.           
Σθλ. 210-344 2121 
Fax: 210-344 2909 
e-mail: t09ppe2@minedu.gov.gr 
Πλθροφορίεσ:  Ευάγ.Μαυρικάκθσ (για τθν Δ.Ε.) 
Σθλ. 210-344 2916 
FAX: 210-344 2365       
e-mail:  t09pde2n@minedu.gov.gr    

                                                                         
ΘΕΜΑ: «Τπολογιςμόσ χρόνου άδειασ άνευ αποδοχών για ανατροφι τζκνου ωσ χρόνου πραγματικισ  

               υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4075/2012». 

ΧΕΣ.: Σο με αρ.πρωτ.Φ.12.1/7189/14-9-2015 ζγγραφο τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Π.Ε. και Δ.Ε. Ανατολικισ 

           Μακεδονίασ και Θράκθσ με αρ.πρωτ.148104/22-9-2015 ειςερχομζνου εγγράφου ςτο Τ.Π.Ε.Θ. 

 

Με αφορμι ερωτιματα ςχετικά με τθ προςμζτρθςθ ι μθ χρονικοφ διαςτιματοσ πζραν των 4 μηνών 

για τισ άδειεσ ανατροφισ τζκνου θλικίασ ζωσ ζξι (6) ετών που ζχουν χορθγθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

των άρκρων 50 και 51 του Ν.4075/2012, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 39 του Ν.4144/2013, ςασ 

γνωρίηουμε ότι δεν μπορεί να αναγνωριςτεί ωσ χρόνοσ πραγματικήσ υπηρεςίασ χρονικό διάςτημα 

πζραν των τεςςάρων (4) μηνών. ε περίπτωςθ που χορθγικθκε άδεια μεγαλφτερου διαςτιματοσ, 

αναγνωρίηεται ωσ χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ μόνο το χρονικό διάςτθμα των 4 μθνών.  Η εν λόγω 

ρφκμιςθ ανατρζχει ςτθν θμερομθνία ιςχφοσ του νόμου, δθλ. από 11-4-2012 και εφεξισ. 

Σο χρονικό αυτό διάςτθμα των τεςςάρων (4) μθνών προκφπτει: α) από τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του 

Ν.4075/2012 ςτο κεφ.Ζ για τα άρκρα 50 ζωσ 56 ορίηεται ότι «επζρχονται τροποποιιςεισ ςτο προγενζςτερο 

κακεςτώσ για τθ χοριγθςθ γονικισ άδειασ, με τισ οποίεσ αυξάνεται το χρονικό διάςτθμα τθσ χορθγοφμενθσ 

άδειασ από τουσ τρεισ και μιςό μινεσ ςτουσ τζςςερισ και αποςαφθνίηεται ο κφκλοσ των δικαιοφχων τθσ 

γονικισ άδειασ ανατροφισ παιδιοφ.», β) από τθν με αρ.πρωτ.13138/516/ 5-7-2012 εγκφκλιο του 

Τπουργείου Εργαςίασ, θ οποία ςασ διαβιβάςτθκε με το με αρ.πρωτ.Φ.908/81613/ Η/17-7-2012 ζγγραφο 

τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ του Τπουργείου Παιδείασ, ςφμφωνα με τθν οποία (ςελ.2) «Με το άρκρο 50 

ορίηεται το δικαίωμα τθσ γονικισ άδειασ ανατροφισ, διάρκειας τεσσάρων μηνών, μζχρι το παιδί να 

φκάςει τθν θλικία των ζξι ετών,…» και τζλοσ γ) τθν με αρ.πρωτ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκφκλιο 

τθσ Τπθρεςίασ μασ  

                                                    

                                                                                               Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ   

 

                                                                                                                                                                                                                           

Εςωτερική διανομή:                                                                                    ΕΤΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΣΗ   

Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Π.Ε. & Δ.Ε. 

- Σμιματα Β΄                        

                             
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
         ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ  
                   ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
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