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ΘΕΜΑ: «υμπληρωματική Διευκρινιςτική εγκφκλιοσ για Νεοδιόριςτουσ Εκπαιδευτικοφσ  
  
ε ςυνζχεια τθσ με αρικμό πρωτ. Φ.361.1/261/102472/Δ1/19.08.2010 εγκυκλίου μασ, και φςτερα 
από ερωτιματα ενδιαφερομζνων εκπαιδευτικϊν, ςασ διευκρινίηουμε τα ακόλουκα :  

 
1. α.  ε ότι αφορά τθ χοριγθςθ κανονικισ άδειασ κυοφορίασ με αποδοχζσ (επαπειλοφμενθ 

κφθςθ) απαιτείται ζγκριςθ από τον οικείο αςφαλιςτικό φορζα. φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ  
παραγράφου 3 του  άρκρου 52 του Ν.3528/2007 (Τ.Κ.) και ςε ςυνδυαςμό με τθν αρικμό 
496/2007 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ, θ ανάγκθ χοριγθςθσ τθσ εν 
λόγω άδειασ διαπιςτϊνεται με «βεβαίωςη του θεράποντοσ ιατροφ (που μπορεί να είναι και 
ιδιώτησ) και (αθροιςτικά)  βεβαίωςη διευθυντή γυναικολογικήσ ή μαιευτικήσ κλινικήσ ή 
τμήματοσ δημοςίου νοςηλευτικοφ ιδρφματοσ». Η χοριγθςθ τθσ εν λόγω άδειασ 
πραγματοποιείται μετά τθν εξάντλθςθ τθσ αναρρωτικισ άδειασ με αποδοχζσ.   

     Επιπλζον, ςφμφωνα με  τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 54 του ν. 3528/2007, όπωσ 
ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 30 του Ν. 3731/2008, υπάλλθλοσ ο οποίοσ δεν ζχει 
ςυμπλθρϊςει χρόνο υπθρεςίασ ζξι (6) μθνϊν, δικαιοφται να λάβει τισ βραχυχρόνιεσ 
αναρρωτικζσ άδειεσ που προβλζπονται.  Η ζναρξθ των αδειϊν αυτϊν, μπορεί να 
πραγματοποιείται αμζςωσ μετά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ.   

β.  φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του, κακϊσ και του άρκρου 41 παράγραφοσ 
3 του προαναφερκζντοσ Νόμου, αφετθρία υπολογιςμοφ του χρόνου υπθρεςίασ των 
υπαλλιλων αποτελεί θ χρονολογία δθμοςίευςθσ ςτο Φφλλο τθσ Εφθμερίδασ τθσ 
Κυβερνιςεωσ τθσ πράξθσ διοριςμοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ ανάλθψθ υπθρεςίασ γίνεται 
μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν κοινοποίθςθ τθσ πράξθσ διοριςμοφ, αλλιϊσ θ θμερομθνία 
ανάλθψθσ υπθρεςίασ. Η αξίωςθ  του εκπαιδευτικοφ για καταβολι αποδοχϊν αρχίηει από τθν 
θμερομθνία ανάλθψθσ υπθρεςίασ. Ωσ θμερομθνία ανάλθψθσ υπθρεςίασ λογίηεται θ 
θμερομθνία ορκωμοςίασ του νεοδιόριςτου εκπαιδευτικοφ.  

 
 

γ.   ε ότι αφορά τθ χορήγηςη επιδόματοσ προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών, 
ςασ γνωρίηουμε ότι, ςφμφωνα με τα με αρικμό πρωτ. 2/37786/0022/14/9/2005 και 
2/92020/0022/18/12/2009 ζγγραφα του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, το επίδομα  
προβλθματικϊν και παραμεκόριων περιοχϊν που προβλζπονται ςτισ παρ. Α4 και 12 του 
άρκρου 8 του Νόμου 3205/2003 και τα οποία χορθγοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. Β.1 του 
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άρκρου 8 του ιδίου νόμου και ςε εκπαιδευτικοφσ που βρίςκονται ςε άδεια κφθςθσ, 
προχποθζτουν για τθν καταβολι τουσ τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτα 
ςχολεία που τοποκετικθκαν. υνεπϊσ, νεοδιόριςτοσ εκπαιδευτικόσ, εφόςον δεν 
παρουςιάςτθκε και δεν ανζλαβε υπθρεςία ςτο ςχολείο που τοποκετικθκε, δεν δικαιοφται το 
εν λόγω επίδομα. 

δ.    Ωσ μόρια ςυνθηκών διαβίωςησ   εκπαιδευτικϊν κατά το χρόνο που βρίςκονται ςε άδεια 
κφθςθσ, λογίηονται τα μόρια του ςχολείου τθσ τοποκζτθςισ τουσ. 

2. φμφωνα με τθν παράγραφο Α τθσ ανωτζρω εγκυκλίου, οι νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί 
υποχρεοφνται να αναλάβουν υπθρεςία ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ τθσ περιοχισ διοριςμοφ 
τουσ ι του τόπου διαμονισ τουσ και όχι ςτο ςχολείο τοποκζτθςισ τουσ, και, εφ’ όςον 
αδυνατοφν να παρουςιαςτοφν αυτοπροςϊπωσ και ηθτοφν άδεια για ςοβαροφσ λόγουσ υγείασ, 
δεν τίκεται κζμα ανάλθψθσ κακθκόντων ςτο ςχολείο τοποκζτθςισ τουσ.   

 
3. Μετά τθν λιξθ τθσ ςυνεχόμενθσ άδειασ ανατροφισ, οι εκπαιδευτικοί δικαιοφνται τισ άδειεσ 

που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Τ.Κ  (κυρωτικόσ Ν.3528/2007, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε 
με τισ διατάξεισ του Ν.3731/2008 και του Ν.3801/2009), και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 
εγκυκλίουσ τθσ υπθρεςίασ μασ (74275/Δ2/10.07.2007, Φ.351.5 /65/84800/Δ1/30.06.2008). 

 
                                                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ               
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