
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

5 Οκτωβρίου2020 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως. 

 

Θέμα: «Γονεϊκές Άδειες Εκπαιδευτικών» 

Κυρία Υπουργέ,  

Η Παναγιώτα Μητροπούλου του Σταύρου και ο Ιωάννης Χριστακόπουλος του Διονυσίου είναι 

επιτυχόντες στον διαγωνισμό 3ΕΑ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. νεοδιόριστοι μόνιμοι Εκπαιδευτικοί 

Ειδικής Αγωγής (στις Δ.Δ.Ε. Ηλείας και Δ΄ Αθήνας, αντίστοιχα) και γονείς τέκνου 2,5 ετών. Ως 

Δημόσιοι Υπάλληλοι με τέκνο ηλικίας 2-4 ετών, εμπίπτουν στις διατάξεις του άρ. 53 παρ. 2 & 3 

Ν. 3528/2008, σύμφωνα με τις οποίες «ο χρόνος εργασίας του υπαλλήλου που είναι γονέας 

μειώνεται … κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. 

Υπάλληλος που είναι γονέας δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή 

παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στο προηγούμενο 

εδάφιο», και «αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις 

υπηρεσίες τους, καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων του 

παρόντος, εκτός αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα 

κάνει χρήση, μέσα στα οριζόμενα κατά περίπτωση ηλικιακά όρια του τέκνου.» Μάλιστα, οι εν 

λόγω διατάξεις διαμορφώθηκαν στην ισχύουσα μορφή τους κατόπιν δικής σας νομοθετικής 

πρωτοβουλίας (άρ. 53 παρ. 4α και 5α Ν.4674/2020). 

Στις 21.08.2020 -μία ημέρα πριν το διορισμό τους- εξεδόθη το έγγραφο ΕΓΚ 108/2020 (υπ’ αρ. 

πρωτ. 108357/Ε3) της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. του 

Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο/η 

εκπ/κό και μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.» Η εν λόγω εγκύκλιος υπερβαίνει απαράδεκτα τη στενά 

ρυθμιστική και ερμηνευτική της αποστολή, αφού καταλήγει να καταστρατηγεί κάθε έννοια 

ιεραρχίας κανόνων δικαίου (στους οποίους ούτε καν εντάσσεται τυπικά) καταργώντας τη 

νομίμως προβλεπόμενη μείωση ωραρίου ή άδειας ανατροφής για τους εκπαιδευτικούς με 

τέκνα ηλικίας 2-4 ετών. Μάλιστα, επικαλείται Κ.Υ.Α. (ΙΒ/12480/30-12-92 - ΦΕΚ 750/Β΄/1992) 

σχεδόν τριακονταετίας, της οποίας η πρόβλεψη ότι «το διδακτικό ωράριο των μητέρων 

εκπαιδευτικών μειώνεται κατά δύο ώρες ημερησίως μέχρι την ηλικία των δύο ετών του τέκνου 

τους» αντιβαίνει στην ισχύουσα διάταξη.   
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Κατόπιν, το Προεδρείο της ΑΔΕΔΥ απέστειλε στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο 

υπόμνημα σχετικά με τις άδειες ανατροφής Δημοσίων Υπαλλήλων με τέκνα ηλικίας από 2-4 

έτη, με το οποίο ζήτησε τη χορήγηση της άδειας ανατροφής (αφαιρουμένου του χρόνου αδείας 

που έλαβαν πριν διοριστούν Δημόσιοι Υπάλληλοι) και παρέμβαση προς το Υπουργείο Παιδείας, 

προκειμένου να ανακληθεί το ανωτέρω έγγραφο. Το Υπουργείο Εσωτερικών διαβίβασε στις 

10.09.2020 (ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/010/οικ17164)  τα σχετικά προς το Υπουργείο σας, προς διευθέτηση 

του ζητήματος με γνώμονα την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων και την 

άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων.  

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με την 

Υφυπουργό Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη, για το θέμα των αδειών ανατροφής των 

νεοδιόριστων Δημοσίων Υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών, ύστερα από αίτημα της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  Μετά τη συζήτηση, η Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι -με αφορμή και το έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών- οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας εξετάζουν το θέμα, 

δεσμευόμενη παράλληλα ότι θα μεταφέρει το αίτημα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην Υπουργό Παιδείας.  

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα το ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα παρά τα αλλεπάλληλα 

υπομνήματα και τις διαμαρτυρίες των γονέων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

οικογενειακής ανταπόκρισης στη νέα πρόκληση, έχουν επωμιστεί δυσβάσταχτο οικονομικό 

βάρος λόγω της ανάγκης συντήρησης δύο κατοικιών, των αυξημένων αναγκών ανατροφής 

τέκνου ηλικίας 2,5 ετών (σίτιση, ιατρική φροντίδα, φύλαξη κ.λπ.), των διαρκών μετακινήσεων 

του πατέρα και της μητέρας προκειμένου να μη χωριστεί εν τοις πράγμασι η οικογένεια και να 

επιτευχθεί η ψυχοκοινωνική προσαρμογή του τέκνου τους από τον τόπο αρχικής κατοικίας της 

οικογένειάς και διορισμού του πατέρα (Αθήνα) προς τον τόπο διορισμού της μητέρας (Πύργος 

Ηλείας). Σημειωτέον, ότι το τέκνο τους πλέον μεγαλώνει ως επί το πλείστον δίχως την παρουσία 

της μητέρας.   

Με την αυθαίρετη κατάργηση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής για τους γονείς Δημοσίους 

Υπαλλήλους που εμπίπτουν στο προεκτεθέν νομικό πλαίσιο, αυτοί και τα τέκνα τους 

καταλήγουν να υπόκεινται απαράδεκτη δυσμενή διακριτική μεταχείριση, με αυτονόητα πολύ 

σοβαρές συνέπειες.   

Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

Τι και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε προκειμένου να ανακληθεί η επίμαχη εγκύκλιος και να 

αποκατασταθεί η διαρραγείσα νομιμότητα; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 




