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                                          Μαρούσι, 10-06-2016 8-12-2010  
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                               ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών 
             
                                                                                                                

 

 Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37, 
 Τ.Κ.151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr                                      
Πληροφορίες : (Π.Ε.) Έλ. Eμμανουηλίδου  
Τηλ.: 210-3443135 
e-mail: t09ppe2@minedu.gov.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr 
Fax: 210-3442909 
Πληροφορίες : (Δ.Ε.) α) Ισιδώρα Κασκαρίκα 
Τηλέφωνο: 210-3442417   
Πληροφορίες: (Δ.Ε.)  β)  Ε. Παπαδοπούλου                                         
Τηλ.: 210-3443248 
 e-mail: t09pde2n@minedu.gov.gr 
 Fax: 210-3442365 
 

   ΘΕΜΑ: «Χορήγηση-ανανέωση αδειών  υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017  

                   σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  

                                                

           Λαμβάνοντας υπόψη τη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική, τη δυσκολία αναπλήρωσης των 
εκπαιδευτικών στα διδακτικά τους καθήκοντα και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων 
για το σχολικό έτος 2016-2017, επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης 
με αποδοχές ως εξής:  

Α. ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. 
           Σύμφωνα με  την παρ.3 του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 «Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο 
υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.» 
         Υπενθυμίζουμε ότι για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2986/2002 (Φ.Ε.Κ.24 
τ.Α΄/13.02.2002), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ.21 του άρθρου 36 του 
Ν.4186/2013 και της παρ.2 του άρθρου 68 του Ν.4235/2014), του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 
τ.Α΄/09.02.2007), των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ.1/2003 (Φ.Ε.Κ.1 τ.Α΄/3-1-2003) και της αρ. 
Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1461 τ. Β΄/21-10-2005). 
           Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα εδάφια α’ και β’ της παρ.9 της 
αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (Φ.Ε.Κ.315τ.Β΄/27-02-2008) απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, σε συνδυασμό και με την αριθμ.Φ.361.34/2/7747/Δ1/24-1-2012 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., ήδη 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, 
χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.  
          Επομένως, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, εξετάζονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές 
Εκπαίδευσης, οι οποίοι, εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδουν 
σχετική απόφαση. 

Β. ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ 
ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ- ΑΜΙΣΘΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

          Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 37 του Ν.4368/2016 (Φ.Ε.Κ.21 τ.Α΄/21-2-2016): 
           «5. Η παρ.8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α΄296), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
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«α) Μόνιμοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας, β) υπάλληλοι με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας, γ) ιατρικό προσωπικό, που 
υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, δ) μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και ε) 
μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης 
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, να 
τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας ως υπεράριθμοι άμισθοι. Για το σκοπό αυτόν, τους χορηγείται 
από την υπηρεσία τους, υποχρεωτικά, ισόχρονη με τη διάρκεια της ειδίκευσής τους εκπαιδευτική άδεια 
με αποδοχές. Μετά το τέλος της ειδίκευσής τους οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τις υποχρεώσεις της παρ.7 του 
άρθρου 58 του ν. 3528/2007)…». Στην περίπτωση της άδειας αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
9 του Ν.2986/2002 (Φ.Ε.Κ.24 τ.Α΄/13.02.2002), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ.21 
του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 και της παρ.2 του άρθρου 68 του Ν.4235/2014), του άρθρου 58 του 
Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26τ.Α΄/09.02.2007), των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ.1/2003 (Φ.Ε.Κ. 1Α΄/3-1-2003) και της 
αρ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (Φ.Ε.Κ. 1461τ. Β΄/21-10-2005) Υπουργικής Απόφασης.  
 Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών στους οποίους χορηγείται η 
ανωτέρω εκπαιδευτική άδεια, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 58 του Ν. 3528/2007, 
σύμφωνα με τις οποίες: «7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται να 
υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο 
του χρόνου της άδειας. Σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του αυτής ο υπάλληλος υποχρεούται να 
επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περίπτωση 
αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας…..»,  καθώς και η αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008  
(Φ.Ε.Κ.315 τ. Β΄/27-02-2008) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  με θέμα: «Καθορισμός υποχρεώσεων 
των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης», η οποία εκδόθηκε κατόπιν της 
εξουσιοδότησης της παρ.8 του ίδιου άρθρου.  

Γ.  ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Από τα οικεία Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) μπορούν 

να εξετάζονται οι αιτήσεις αδειών άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, 

περίπτωση Ε΄ του Ν.1566/1985 και της παρ.1 του άρθρου 37 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ. 164 τ.Α΄/04-12-2015).  

Η άδεια άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται με απόφαση του 

Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.  Η χορήγηση των αδειών αυτών 

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου τ.έ., προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός 

για την κάλυψη των λειτουργικών κενών. 

                                                                                                               Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ   

               

                                                                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ  

 

 

 
  
 Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 

2.  Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
3.  Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. 
4.  Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης - Τμήμα Β΄  
5.  Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης - Τμήμα Β΄  
6.  Δ/νση ΠΟΔΕ 
7.  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Α/θμιας Εκπ/σης 
8.  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης 
9.  Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης 
10. Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης  
2. Δ/νσεις Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  
3. Γραφεία Συμβούλων Εκπαίδευσης Εξωτερικού (μέσω ΔΙΠΟΔΕ) 
4. Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 
5. Ι.Κ.Υ., Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ 
6. Ι.Ε.Π., Αν. Τσόχα 36, 115 21 ΑΘΗΝΑ 
7.     Πανεπιστήμια της Χώρας 
8.     Α.Τ.Ε.Ι. της Χώρας 
9.     Βιβλιοθήκες  
10.  Ακαδημία Αθηνών 
11.  Γ.Α.Κ.  
12.  Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. 
13.  Π.Ε.Κ. 
14.  Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες 
15. Μητροπόλεις 
16. Ο.Λ.Μ.Ε.,  Κορνάρου 2 & Ερμού,   105 63 ΑΘΗΝΑ 
17. Δ.Ο.Ε.,  Ξενοφώντος 15α , 105 57 ΑΘΗΝΑ                                                              
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