
 

                                                                    

 

                                      
                                                                              

ΘΕΜΑ :  Απάντηση σε ερωτήματα.
ΣΧΕΤ :  Το με αρ. πρωτ. Φ.12/707/04-02-2020 έγγραφό σας, με αρ. πρωτ. 17116/Ε3/06-02-2020 
εισερχομένου εγγράφου στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

       Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικούς  στις 
οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ν. 3305/2005 (Α΄ 17), σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   
      Η εν λόγω ειδική άδεια χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α’), με το οποίο 
προστέθηκε παρ. 8 στο άρθρο 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007,ΦΕΚ 26 Α’), στις διατάξεις του 
οποίου υπάγονται οι μόνιμοι/ες δημόσιοι υπάλληλοι και όπου ορίζεται ότι: «Στις υπαλλήλους στις οποίες 
εφαρμόζονται μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του ν. 3305/2005 (Α΄ 17) χορηγείται 
άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών με πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού 
και του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.)». 
     Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την αριθ. 36567/ΕΓΚ.31/10-5-19 (ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, «Η ειδική αυτή άδεια χορηγείται στις υπαλλήλους που υπάγονται στους 
ανωτέρω Κώδικες, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της προστασίας της μητρότητας, προκειμένου να είναι 
ασφαλής και αποτελεσματική η διαδικασία στην οποία υποβάλλονται». Ως εκ τούτου, η εν λόγω άδεια 
δύναται να χορηγηθεί μόνο στις μόνιμες εκπαιδευτικούς, κάθε φορά που υποβάλλονται στη διαδικασία 
της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
      Όσον αφορά τις μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) και το προσωπικό που 
τις στελεχώνει, σας παραπέμπουμε στις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3305/2005 (17 Α’) «Εφαρμογή της 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» και στο Π.Δ. 10/2016 (20 Α’) «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις».
     Αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης της εν λόγω άδειας, εφόσον αυτή προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 50 «Δικαίωμα ειδικής άδειας» του Υ.Κ., αναφέρεται δε στην προαναφερθείσα 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ως ειδική, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται πριν την απουσία 
της εκπαιδευτικού στον/στην Διευθυντή/ντρια ή στον/στην Προϊστάμενος/η του σχολείου, σύμφωνα με το
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άρθρο 28 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (1340 Β’) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθ. Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-09-2014 (2648 Β’) υπουργική απόφαση, το οποίο ορίζει ότι «Ο 
Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος σχολείου …… χορηγεί στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της 
σχολικής μονάδας που προΐσταται τις άδειες που προβλέπονται από τα άρθρα 48, 50 (ειδικές), 53 παρ. 6-7 
(παρακολούθησης σχολικής επίδοσης),54 (αναρρωτικές) και 60 (εξετάσεων) του Ν.3528/2007 (26 Α’), όπως 
ισχύουν, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης».  
       Σκοπός των διατάξεων αυτών, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4604/2019, είναι η 
διευκόλυνση των υπαλλήλων, οι οποίες υποβάλλονται σε θεραπευτικό πρόγραμμα υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής και δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται στην ίδια έκθεση, «σύμφωνα με τους κανόνες της 
επιστήμης είναι αναγκαία η ειδική άδεια, προκειμένου να είναι ασφαλής και αποτελεσματική η 
διαδικασία», καθίσταται  σαφές ότι την άδεια των επτά (7) ημερών τη δικαιούται η υπάλληλος κάθε φορά 
που υποβάλλεται σε μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.   

Εσωτερική Διανομή
-Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Πρ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
-Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε. & Δ.Ε., Τμ. Α’ (Π.Ε.) & Β’ (Δ.Ε.)
-Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.
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