
 

                                                                             

 

                    ΘΕΜΑ: «Χορήγηςη κανονικών αδειών του προςωπικοφ των ΚΕΤ Αττικήσ » 

 

         ε ςυνζχεια του υπ΄ αρικμ. Φ.12/2074 /6-2-2020 εγγράφου μασ με κζμα : « Αποςτολι αιτθ-

μάτων χοριγθςθσ αδειών του προςωπικοφ των Κ.Ε..Τ. Αττικισ», και επειδι διαπιςτώνεται μεγά-

λοσ αρικμόσ αιτθμάτων χοριγθςθσ κανονικισ άδειασ από τουσ εργαηόμενουσ των Κ.Ε..Τ., ςασ 

επιςθμαίνουμε ότι ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 4 τθσ υπ΄ αρικμ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 

5614/τ΄Β/13-12-2018.) Τπουργικισ Απόφαςθσ του Ενιαίου Κανονιςμοφ λειτουργίασ  των Κ.Ε..Τ.  

οι άδειεσ του προςωπικοφ δεν προγραμματίηονται κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ των Κ.Ε..Τ., ε-

κτόσ αυτών για εξαιρετικά ςοβαροφσ λόγουσ, τθ χοριγθςθ των οποίων κρίνει και ειςθγείται ο 

Προϊςτάμενοσ του Κ.Ε..Τ. και αποφαςίηει ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ . 

         Από τισ μζχρι ςιμερα αιτιςεισ χοριγθςθσ κανονικισ άδειασ δεν διαπιςτώκθκαν, εκτόσ ελα-

χίςτων περιπτώςεων, οι εξαιρετικά ςοβαροί λόγοι των αιτθμάτων. θμειωτζον ότι ο όροσ «για 

εξαιρετικά ςοβαροφσ λόγουσ» κα πρζπει να διευκρινίηεται προκειμζνου να δίνεται θ δυνατότθτα 

τθσ ορκισ κρίςεωσ εκ μζρουσ του Προϊςταμζνου του Κ.Ε..Τ. αρχικά και του Περιφερειακοφ Διευ-

κυντι Εκπαίδευςθσ ςτθ ςυνζχεια. 

Επιςθμαίνεται ότι για τθ κεμελίωςθ του αιτιματοσ είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ διοίκθςθσ 

να ηθτιςει τθν προςκόμιςθ ςχετικών ςτοιχείων. 
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Ωσ εκ τοφτου,  παρακαλοφμε για τθν πιςτι εφαρμογι του άρκρου 2 παρ. 4 του ανωτζρου κανονι-

ςμοφ κακώσ και για τθν ζγκαιρη  κατάκεςθ των αιτιςεων από τουσ ενδιαφερόμενουσ και τθν ά-

μεςη αποςτολι τουσ ςτθν Τπθρεςία μασ. Επιςθμαίνουμε επίςθσ, τθν υποχρζωςθ των προϊςταμζ-

νων των ΚΕΤ να ειςθγοφνται κετικά ι αρνθτικά για τισ αιτιςεισ. 

ε ςχζςθ με τθν καταχώριςθ των αιτθμάτων των αδειών ςτο Myschool ςασ κάνουμε γνω-

ςτό ότι όταν οι άδειεσ δεν καταχωρίηονται ι δεν καταχωρίηονται εγκαίρως ςτο ςφςτθμα, προκει-

μζνου άμεςα να καταγράφεται και θλεκτρονικά θ ζγκριςι τουσ, δθμιουργοφνται προβλιματα 

ςτθν αποτελεςματικι άςκθςθ του ζργου μασ. Ωσ προσ αυτό, ςασ παρακαλοφμε να φροντίηετε, 

ζτςι ώςτε ςτο ςφςτθμα να αποτυπώνεται ο πραγματικόσ χρόνοσ υποβολισ κάκε αιτιματοσ. 

  

 

                                                 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
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