
                                                              

                                                         
                                                  
                                  
                                                  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
 

                                                                                                                                           
                                                                           

                                                                         ΕΡΩΤΗΣΗ   
 
 

                                                                                                                                           
                                                                        
                                                                           

                                                                                                                     30 Αυγούστου 2020 
 
 

 Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως 

 
  Θέμα: « Αντεργατική πολιτική με την περικοπή γονικών αδειών των 
νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών »  

 

      Λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων, οι νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικοί ενημερώνονται με 

σχετική  εγκύκλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 108357/Ε3/21-8-2020) ότι :   

1) Δεν δικαιούνται άδεια ανατροφής όσων τα παιδιά συμπλήρωσαν το 2ο έτος της ηλικίας ενώ 

όσοι έχουν μικρότερα παιδιά μπορούν να πάρουν την άδεια μέχρι να συμπληρώσουν τα τέσσερα 

έτη, 2) Σε όσους δικαιούνται, τη χορηγούν  υπολογίζοντας την άδεια με τον τύπο (24 μείον την 

ηλικία του παιδιού σε μήνες) Χ 9/21 (+ 1 μήνα για μονογονεϊκές οικογένειες), 3) Σε περίπτωση 

διδύμων ή τριδύμων ο γονέας δικαιούται επιπλέον άδεια 6 μηνών για κάθε τέκνο πέραν του ενός, 

ακόμα κι αν είναι πάνω από 2 ετών και ως 4 ετών, 4) Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός είχε λάβει 

άδεια ανατροφής με αποδοχές έως 3 μηνών και 15 ημερών ή μέρος αυτής, ο χρόνος που πήρε 

μαζί με τον χρόνο που δικαιούται από τον τύπο, δεν πρέπει να ξεπερνά τους 9 ή 10 μήνες 
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αντίστοιχα, 5) Το τμήμα της άδειας ανατροφής δίνεται μέχρι το παιδί να γίνει 4 χρονών, και  6) Σε 

περίπτωση που έχει περισσότερα του ενός παιδιά, η άδεια υπολογίζεται για κάθε παιδί χωριστά 

εφόσον είναι κάτω των 2 ετών. 

    Σύμφωνα λοιπόν με  τις παραπάνω διατάξεις,  το Υπ. Παιδείας περιορίζει σημαντικά τα 

δικαιώματα των εκπαιδευτικών, στερώντας αυτή τη φορά από  πολλούς  νεοδιοριζόμενους στην 

Ειδική Αγωγή και όχι μόνον, το δικαίωμα στην άδεια ανατροφής. 

    Οι  μητέρες εκπαιδευτικοί οι οποίες  εργάστηκαν σχεδόν 20 χρόνια ως αναπληρώτριες- πολλές 

εκ των οποίων  αναγκάζονταν να παραιτηθούν επειδή δεν δικαιούνταν άδεια επαπειλούμενης 

εγκυμοσύνης (τα παραδείγματα είναι εκατοντάδες όλα αυτά τα χρόνια), άφηναν τα μικρά παιδιά 

τους σε παππούδες  για να διορισθούν  σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, γιατί θα 

αποκλείονταν από τους πίνακες ή θα έχαναν την  προϋπηρεσία τους- έρχονται τώρα 

αντιμέτωπες/οι  με την αναλγησία της Κυβέρνησης. 

    Αντί οι νέοι γονείς να έχουν αρωγό τους την Κυβέρνηση σε μια Χώρα που αντιμετωπίζει 

σοβαρότατο πρόβλημα υπογεννητικότητας, εκείνη, δημιουργεί νέους αποκλεισμούς με τις 

περικοπές των αδειών ανατροφής των παιδιών στους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς, 

δυσχεραίνοντας σε μεγάλο βαθμό την προστασία και την άσκηση του αναφαίρετου δικαιώματος 

της μητρότητας και, βάζοντας ακόμη περισσότερα εμπόδια και δυσκολίες στην ανατροφή των 

τέκνων τους, πλήττει άμεσα εκατοντάδες οικογένειες. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: 

1. Προτίθεται να αποσύρει άμεσα την συγκεκριμένη εγκύκλιο, που έχει προκαλέσει θύελλα 

αντιδράσεων στην πολύπαθη κοινότητα των εκπαιδευτικών; 

2. Σκοπεύει να προβεί άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση 9μηνης άδειας 

ανατροφής στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς χωρίς όρους και προϋποθέσεις και  σε 

όσους έχουν παιδιά ως τεσσάρων ετών; 

3. Θα προβεί στη χορήγηση  9μηνης άδεια ανατροφής και στους αναπληρωτές; 



4. Με ποιο τρόπο σκοπεύει το Υπ. παιδείας να στηρίξει τη μητρότητα και να συμβάλει στη 

μείωση της υπογεννητικότητας στη Χώρα μας; 

5. Προτίθεται να προβεί στην  εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με εκείνα των 

μονίμων εκπαιδευτικών;  

6. Υπάρχει σχετικός σχεδιασμός για τη μονιμοποίηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών; 

7. Προβλέπεται η χορήγηση ειδικού επιδόματος για τη φύλαξη των τέκνων σε έκτακτες 

περιπτώσεις, εφόσον περικόπτεται η άδεια ανατροφής ; 
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