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Ερμούπολη, 30-05-2019 
Αρ. Πρωτ.: Φ.12.1/4587 

 

ΠΡΟΣ: 
1. 1.Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δωδεκανήσου και Κυκλάδων 

2. 2. Σχολικές Μονάδες 
Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(μέσω των Δ/νσεων Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου και 
Κυκλάδων) 

3. 3. Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
που ανήκουν οργανικά στα 
Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες 

4. (μέσω των Σχολικών Μονάδων 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
Δωδεκανήσου και Κυκλάδων) 

 

Θέμα: «  Ενημέρωση για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων αδειών άνευ αποδοχών από 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 » 
Σχετ:1. Οι διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ε΄ του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του Ν.4351/2015. (Φ.Ε.Κ. 164, τ.Α΄/4-12-2015) 
2. Η με αριθμ.πρωτ.Φ.351.5/43/67822/Δ1/05-05-2014 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Άδειες 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
2. Η με αριθμ.πρωτ. 86104/Ε3/ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ/30-05-2019 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Χορήγηση-
ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ) 

 
Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, που υπηρετούν οργανικά στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και επιθυμούν να τους 

χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών για το σχολικό έτος 2019-2020, για σοβαρούς λόγους, οι οποίοι 

ενδεικτικά αναφέρονται, όπως η θεραπεία δυσιάτων ασθενειών του ιδίου του εκπαιδευτικού, ή των 

μελών της οικογένειας του, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών ή η ανάγκη προσωρινής 

εγκατάστασης στο εξωτερικό, ότι θα πρέπει να υποβάλουν, στις Δ/νσεις Εκπ/σης που ανήκουν 

οργανικά, τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τέλος Ιουνίου 2019 το αργότερο, ώστε να 

γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός για την κάλυψη των λειτουργικών κενών για την επόμενη σχολική 

χρονιά. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: Η με αριθμ.πρωτ.86104/Ε3/ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ/30-05-2019 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Χορήγηση-
ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ)  

 Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
Π/θμιας και Δ/θμιας   Εκπ/σης  Ν. Αιγαίου 

 

 
Δρ. Νικόλαος Γ. ΡΑΠΤΗΣ 
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