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Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών 

κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο 

Κοιν.: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

      κ. Νίκη Κεραμέως 

 

Θέμα: Άδεια ανατροφής νεοδιόριστων Δημοσίων Υπαλλήλων και  

  Εκπαιδευτικών 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 Όπως γνωρίζετε στο άρθρο 53 του Ν. 3528/2007 προβλέπεται η 

χορήγηση άδειας ανατροφής 9 μηνών, με αποδοχές, σε γονέα Δημόσιο 

Υπάλληλο ή μείωση του ωραρίου του κατά 2 ώρες ημερησίως, εφόσον έχει 

τέκνα ηλικίας έως 2 ετών και κατά 1 ώρα ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα 

ηλικίας 2 – 4 ετών. 

 Για τους νεοδιόριστους Δημοσίους Υπαλλήλους εξεδόθη η υπ’ 

αριθμ. 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με 

ισχνή πλειοψηφία (6-4), που έγινε δεκτή από τον τότε Υπουργό 

Εσωτερικών, και η οποία προβλέπει ότι ο νεοδιοριζόμενος Δημόσιος 

Υπάλληλος δικαιούται τόση μείωση ωραρίου όσες είναι και οι ώρες μείωσης 

που απομένουν από τον διορισμό του μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου έτους 
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της ηλικίας του τέκνου του. Δηλαδή, χορηγείται τμήμα της άδειας 

ανατροφής και όχι ολόκληρη, παρά το γεγονός ότι πολλοί νεοδιόριστοι 

υπάλληλοι δεν έχουν λάβει ούτε μία μέρα άδεια ανατροφής, πριν τον 

διορισμό τους. 

 Στις 21/08/2020 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 108357/Ε3 απόφαση της 

Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, που 

αναφέρεται στις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών 

Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., η οποία επί της ουσίας ούτε καν τη Γνωμοδότηση του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν αποδέχεται, αφού καταργεί 

εντελώς αυθαίρετα τη μείωση του ωραρίου (ή της άδειας ανατροφής) για 

τους εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνα ηλικίας 2-4 ετών. Η παραπάνω 

απόφαση επικαλείται την υπ’ αριθμ. ΙΒ/12480/30-12-92 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

750/Β΄/1992)!!! η οποία ορίζει ότι «το διδακτικό ωράριο των μητέρων 

εκπαιδευτικών μειώνεται κατά δύο ώρες ημερησίως μέχρι την ηλικία των 

δύο ετών του τέκνου τους!!!». 

Παρακάμπτει, δηλαδή, το άρθρο 53 του Ν. 3528/07 που 

αναφέρεται σε άδεια ανατροφής γονέα και όχι άδεια μητέρων (!!!) 

ισχυριζόμενο ότι υπερισχύει η υπ’ αριθμ. ΙΒ/12480/30-12-92 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

750/Β΄/1992),  η οποία είχε εκδοθεί 15 χρόνια πριν την ψήφιση του 

Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 

Κύριε Υπουργέ, 

 Σε μια εποχή που το πρόβλημα της υπογεννητικότητας είναι 

τεράστιο, θεωρούμε αδιανόητο η πολιτεία με μια απλή γνωμοδότηση να 

περικόπτει τις άδειες ανατροφής των Δημοσίων Υπαλλήλων. 

 Θεωρούμε, επίσης, πέρα για πέρα εξοργιστικό το γεγονός ότι το 

Υπουργείο Παιδείας, εντελώς αυθαίρετα, περικόπτει τις άδειες ανατροφής 

των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για τέκνα ηλικίας 2 – 4 ετών. 
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Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας 

καλεί: 

1. Να καταργήσετε την υπ’ αριθμ. 64/2008 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 

και να χορηγήσετε σε όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους 

ολόκληρη την άδεια ανατροφής (αφαιρουμένου, φυσικά, του 

χρόνου που έλαβαν αντίστοιχη άδεια πριν γίνουν Δημόσιοι 

Υπάλληλοι). 

2. Να παρέμβετε άμεσα προς το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο 

εντελώς αυθαίρετα κατάργησε την άδεια ανατροφής για τέκνα 

ηλικίας 2-4 ετών, και να απαιτήσετε την ανάκληση της 

απαράδεκτης αυτής απόφασης και την εφαρμογή του Ν. 

3528/2007 και για τους εκπαιδευτικούς. 

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον δεν αποκατασταθεί η νομιμότητα, 

η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα, προκειμένου να 

καταπέσουν οι απαράδεκτες αυτές αποφάσεις στα δικαστήρια. 

 

 

 


