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Τπολογιςμόσ αναρρωτικισ άδειασ ωσ χρόνου πραγματικισ διδακτικισ προχπθρεςίασ
αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν
το από 27/9/2012 θλεκτρονικό μινυμα με κζμα: «Πρότυπο ςφμβαςθσ αναπλθρωτι
πλιρουσ ωραρίου» και επιςυναπτόμενο υπόδειγμα ςυμβάςεωσ πλιρουσ ωραρίου.

Αναφορικά με ερωτιματα που ζχουν προκφψει όςον αφορά τθ δυνατότθτα αναγνϊριςθσ τθσ
αναρρωτικισ άδειασ γενικά και τθσ άδειασ λόγω επιπλοκϊν κφθςθσ (επαπειλοφμενθ κφθςθ) ειδικότερα ωσ
χρόνου πραγματικισ διδακτικισ υπθρεςίασ κατά το ςχολικό ζτοσ 2012-13 και εφεξισ, ςασ επιςθμαίνουμε τα
εξισ:
Σα παρελκόντα ςχολικά ζτθ, ελλείψει ειδικισ νομοκετικισ πρόβλεψθσ όςον αφορά το ανϊτατο
όριο χοριγθςθσ αναρρωτικισ άδειασ των εκπαιδευτικϊν που προςλαμβάνονται με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ
δικαίου οριςμζνου χρόνου κακϊσ και αναγνϊριςθσ αυτισ ωσ χρόνου πραγματικισ υπθρεςίασ για ζνταξθ
ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθν επιεικι ςτάςθ τθσ Διοίκθςθσ επί του κζματοσ, ζχει
παρατθρθκεί το φαινόμενο αλόγιςτθσ χριςθσ αναρρωτικισ άδειασ από τθν πλευρά των εκπ/κϊν. Σο
γεγονόσ αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια αφενόσ το μθ ορκό προγραμματιςμό και τθ δυςλειτουργία των ςχολικϊν
μονάδων, λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ, και αφετζρου παρζχει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθ δυνατότθτα να
ςυγκεντρϊνουν μόρια πλαςματικισ προχπθρεςίασ τα οποία χρθςιμοποιοφν ωσ πραγματικι για μελλοντικι
πρόςλθψθ ι διοριςμό.
ασ υπενκυμίηουμε, ςτο ςθμείο αυτό, ότι μόλισ πρόςφατα ζγινε δεκτό το αρικμ. 1470/22-12-2008
γνωμοδοτικό ζγγραφο του Γραφείου Νομικοφ υμβοφλου του Τπουργείου Παιδείασ το οποίο και ςασ
διαβιβάςτθκε με το αρικμ. 69545/Δ2/20-06-2012 κοινό ζγγραφο των Σμθμάτων Γϋ και Εϋ των Δ/νςεων μασ.
τθν εν λόγω γνωμοδότθςθ διευκρινίηεται με εφγλωττο τρόπο ότι για τισ εν λόγω άδειεσ των εκπ/κϊν
εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 657 και 658 του Αςτικοφ Κϊδικα. Ειδικότερα ορίηεται ότι «οι
αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτιτωσ αν ζχουν ςυμπλθρώςει δεκαιμερθ παροχι

εργαςίασ, εφόςον δεν μποροφν να εργαςτοφν λόγω ςπουδαίου λόγου (π.χ. αςκζνεια ι επιπλοκζσ κφθςθσ)
αρμοδίωσ πιςτοποιοφμενου, δικαιοφνται πάντοτε, αδείασ, διαρκείασ όχι μεγαλφτερθσ του μιςοφ μινα
ςυνολικά, εκτόσ αν καταλαμβάνονται, ωσ προσ το ηιτθμα αυτό, από τυχόν ευνοϊκότερεσ διατάξεισ ιςχφουςασ
ς.ς.ε., ηιτθμα ερευνθτζο κατά περίπτωςθ».
Επιπρόςκετα, ςθμειϊνεται ότι «οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, μετά τθν ςυμπλιρωςθ, κατά τα ωσ άνω,
μιςοφ μινα, άδειασ, με αποδοχζσ, απολφονται εφόςον ικελε κρικεί ότι θ περαιτζρω απουςία τουσ ςυνιςτά
ςπουδαίο λόγο, που, κατά τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, δικαιολογεί καταγγελία ςφμβαςθσ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου. Η ςχετικι κρίςθ του εργοδότθ πρζπει να είναι ειδικά αιτιολογθμζνθ ελζγχεται
δε πάντοτε, ςε τελικό ςτάδιο, δικαςτικώσ. Υπό τα αυτά, όμωσ, πραγματικά περιςτατικά, ςε περίπτωςθ
δθλαδι απουςίασ μιςκωτοφ λόγω αςκζνειασ, θ οποία υπερβαίνει τα ωσ άνω χρονικά όρια, είναι δυνατόν να
τεκμαίρεται θ ςιωπθρι παραίτθςθ του εκπαιδευτικοφ….».
το πλαίςιο των ανωτζρω – και ανταποκρινόμενοι ςτθν αδιριτθ ανάγκθ δθμοςιονομικισ
προςαρμογισ και εξορκολογιςμζνθσ διαχείριςθσ των μεγεκϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ γενικά αλλά και
εφρυκμθσ διαχείριςθσ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ Πρωτοβάκμιασ και τθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ ειδικότερα – κακίςταται ςαφζσ ότι ουδεμία άρνθςθ ι κακυςτζρθςθ εφαρμογισ επί των
αναφερομζνων ςτθν ανωτζρω γνωμοδότθςθ δικαιολογείται. Άλλωςτε, όπωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ του εδ.
2, παρ. 4 του άρκρου 7 του Ν. 3086/2002 «Οργανιςμόσ Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ και Κατάςταςθ
των Λειτουργϊν και των Τπαλλιλων του» (ΦΕΚ 324/23-12-2002 τ.Αϋ) οι γνωμοδοτιςεισ κατόπιν τθσ
αποδοχισ τουσ από τον οικείο Τπουργό αποτελοφν πράξθ υποχρεωτικι για τθ Διοίκθςθ.
Ωσ εκ τοφτου οποιαδιποτε χορθγθκείςα άδεια, πζραν των δεκαπζντε θμερϊν ςυνολικά ανά ζτοσ,
δεν δφναται να υπολογιςτεί ωσ διδακτικι προχπθρεςία κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 6
παρ.34 του ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.06.2002 τ.Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκαν και τροποποιικθκαν με τισ
διατάξεισ του άρκρου 2 του ν.3687/2008, του άρκρου 6 του ν.3848/2010, του άρκρου 26 παρ. 9β του
ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ.Αϋ) και του άρκρου 59 παρ. 1 και του άρκρου 60 παρ. 4η του
ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Αϋ) και άρα δεν κα πρζπει να καταχωρίηεται ςτο Ολοκλθρωμζνο
Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Προςωπικοφ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ1.
θμειϊνεται ότι ςτον ανωτζρω περιοριςμό δεν εμπίπτουν, αποκλειςτικά και μόνο, οι άδειεσ κφθςθσ ι
λοχείασ, οι οποίεσ άλλωςτε είναι νομοκετικά κατοχυρωμζνεσ με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του
Ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286/29-12-2000 τ.Αϋ).
Για τθν αποφυγι οποιωνδιποτε παρερμθνειϊν κα πρζπει, τζλοσ, να διευκρινιςτεί ότι θ
ενεργοποίθςθ των αναφερόμενων ςτθ γνωμοδότθςθ περί καταγγελίασ ςφμβαςθσ είναι, μεν, ςτθν
αρμοδιότθτα τθσ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ, κα πρζπει, δε, ςε κάκε περίπτωςθ να αιτιολογείται επαρκϊσ αφοφ
ςυνεκτιμθκεί ο λόγοσ απουςίασ του εκπ/κοφ και θ εφρυκμθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων ςτισ οποίεσ
αυτόσ ζχει τοποκετθκεί. Σονίηεται, ςτο ςθμείο αυτό, ότι εκτόσ των αδειϊν κφθςθσ και λοχείασ, δεν είναι
δυνατι θ καταγγελία ςφμβαςθσ και ςτισ περιπτϊςεισ αδειϊν λόγω επιπλοκϊν κφθςθσ (επαπειλοφμενθ
κφθςθ).
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ΕΤΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΣΗ

1 Για τθ διαδικαςία καταχϊριςθσ ςτο ΟΠΤΔ ςχετικϊν προχπθρεςιϊν κα ςασ αποςταλοφν εντόσ του διδακτικοφ ζτουσ
ςχετικζσ οδθγίεσ.

