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ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε ερώτημα»
ΣΧΕΤ: Το αριθ. 50/05-05-2018 έγγραφό σας, με αριθ. 71792/Ε3/07-05-2018 εισερχομένου εγγράφου στο
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4075/2012 (89 Α’), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 45 του Ν. 4488/2017 (137 Α’), ορίζεται ότι: «Στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού
ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και
παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης χορηγείται ειδική
γονική άδεια, διάρκειας δέκα εργάσιμων ημερών κατ’ έτος, με αποδοχές, έπειτα από αίτησή του, κατά
απόλυτη προτεραιότητα.
Η ανωτέρω άδεια χορηγείται, κατά την ως άνω διαδικασία, και στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού
ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή
σύνδρομο Down ή αυτισμό.»
Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4075/2012, ορίζεται ότι: «Οι άδειες των
παραγράφων 1 και 2 αποτελούν ατομικό δικαίωμα του κάθε γονέα, χορηγούνται, χωρίς άλλη προϋπόθεση,
πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για
οικογενειακούς λόγους και αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώματα με αποδοχές, πλην της ετήσιας
κανονικής άδειας».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η άδεια της παρ. 1 αποτελεί ατομικό δικαίωμα του κάθε γονέα και ως εκ
τούτου ο κάθε γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται να κάνει χρήση της ανωτέρω ειδικής γονικής άδειας.
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