
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με την αποστολή αιτημάτων χορήγησης άδειας ανατροφής»

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαβίβαση στην υπηρεσία μας φακέλων με ελλιπή δικαιολογητικά που αφορούν 
σε αιτήματα χορήγησης άδειας ανατροφής ιδιωτικών εκπαιδευτικών, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι θα 
πρέπει να μεριμνήσετε για την κατά το δυνατόν πιστή τήρηση και ορθή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στη με 
αρ. πρωτ. 115632/Ν1/04-09-2021 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας οικονομικής 
υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνεπώς, και προκειμένου να μην υπάρχει καθυστέρηση στην προώθηση των αιτημάτων των εν λόγω 
αδειών και στην έγκαιρη εκκαθάρισή τους, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρακαλούνται να ελέγχουν την 
πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την αποστολή τους στην υπηρεσία μας, βάσει της ανωτέρω 
εγκυκλίου καθώς και των με αρ. πρωτ. Φ.18/73943/Δ5/4-7-2011 και 37637/Ν1/8-3-2019 εγκυκλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι:
α) θα πρέπει να υποβάλλονται το διοριστήριο του/της εκπαιδευτικού και τα αντίστοιχα (ανά περίπτωση) έντυπα 

του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του σχολικού έτους κατά το οποίο ο/η εκπαιδευτικός αιτείται χορήγησης άδειας ανατροφής,
β) εάν ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός δεν έχει παράσχει έργο, συνεχόμενο για τουλάχιστον τέσσερις (4) 

μήνες κατά το εν λόγω σχολικό έτος, θα πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλλονται και το διοριστήριο και τα 
αντίστοιχα έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  του προηγούμενου σχολικού έτους,

γ) η σύμβαση εργασίας και τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να συμφωνούν ως 
προς τις ώρες διδασκαλίας με το διοριστήριο του/της εκπαιδευτικού.  Σε περίπτωση τροποποίησης του 
διοριστηρίου, θα πρέπει να τροποποιούνται και τα αντίστοιχα δεδομένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και

δ) στα έντυπα Ε3/Ε4/Ε9 (ανά περίπτωση) θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα πεδία του αριθμού πρωτοκόλλου 
και της ημερομηνίας κατάθεσης.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗΣ
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Εκπαίδευσης
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Εσωτερική διανομή
1. Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης / Τμήματα Β’ και Γ’
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