
 

     

 

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

 

Θέμα: «Άδειες ανατροφής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών» 

 

Πρόσφατο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΠ:  

108357/Ε3/21.08.2020, τίτλος «Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε 

νεοδιόριστο/η εκπ/κό και μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.») αλλάζει το καθεστώς για τις άδειες 

ανατροφής των εκπαιδευτικών.  

 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφο:  

 

“1) Δε δικαιούνται άδεια ανατροφής όσοι τα παιδιά τους 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 δίνουν κουτσουρεμένη, υπολογίζοντας την άδεια με τον τύπο 

(24 μείον την ηλικία του παιδιού σε μήνες) x 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 το χρόνο που δικαιούται 

από τον τύπο, δεν πρέπει να ξεπερνά τους 9 ή 10 μήνες αντίστοιχα.   

 

5) Το τμήμα της άδειας ανατροφής δίνεται μέχρι το παιδί να γίνει 4 χρονών. 
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6) Σε περίπτωση που έχει περισσότερα του ενός παιδιά, η άδεια υπολογίζεται για κάθε 

παιδί χωριστά εφόσον είναι κάτω των 2 ετών.   

 

7) Άδεια δικαιούνται και αυτοί που έχουν υιοθετήσει, είναι ανάδοχοι γονείς, είτε αποκτούν 

τέκνο με παρένθετη μητέρα.” 

 

Όπως είναι αναμενόμενο έχει προκαλέσει αναστάτωση στους εκπαιδευτικούς της χώρας 

μας, καθώς στερείται από πολλούς νεοδιόριστους στην ειδική αγωγή το αναφαίρετο 

δικαίωμα στην άδεια ανατροφής των παιδιών τους. 

 

Ειδικότερα, ακυρώνεται το νομοθετημένο δικαίωμα των εκπαιδευτικών για 9μηνη άδεια 

ανατροφής, με μοναδική επιλογή το μειωμένο ωράριο, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον 

τρόπο υπολογισμού της άδειας, αν γίνει χρήση μειωμένου ωραρίου, ο τρόπος 

υπολογισμού που έχει χρησιμοποιηθεί είναι καθ’ όλα αυθαίρετος, καθώς δεν βασίζεται 

στην κείμενη νομοθεσία, ούτε προκύπτει αντιστοίχιση μεταξύ μειωμένου ωραρίου και 

μηνών ανατροφής, ενώ, την ίδια στιγμή, περιστέλλεται το δικαίωμα στην άδεια ανατροφής 

σε όσους έχουν τέκνο άνω των 2 ετών. 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η απόφαση αυτή πλήττει μεγάλο αριθμό 

οικογενειών εκπαιδευτικών,  

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσυρσής της; 

2. Θα δοθεί η 9μηνη άδεια ανατροφής στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς που 

έχουν παιδιά ως τεσσάρων ετών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις; 

3. Θα δοθεί η 9μηνη άδεια ανατροφής και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




