
  

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Να αποςυρθεί τώρα η εγκύκλιοσ του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τισ άδειεσ ανατροφήσ  

Με εγκύκλιο που εξέδωςε ςτισ 21 Αυγούςτου 2020 η Γενική Διεύθυνςη 

Εκπαιδευτικού Προςωπικού του Υπουργείου Παιδείασ (α.π. 108357/Ε3), με θέμα: «Χορήγηςη 

άδειασ ανατροφήσ με αποδοχέσ ςε νεοδιόριςτο/η εκπαιδευτικό και μέλοσ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.», 

επιχειρεί απροκάλυπτα να πλήξει το δικαίωμα τησ άδειασ ανατροφήσ των 

νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.  

Σύμφωνα με την απαράδεκτη αυτή εγκύκλιο, ανάμεςα ςε άλλα, δεν δικαιούνται 

μείωςησ ωραρίου ή άδειασ ανατροφήσ όςοι νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί έχουν παιδιά που 

ςυμπλήρωςαν το 2ο έτοσ ηλικίασ ενώ, ταυτόχρονα, περικόπτονται οι άδειεσ ανατροφήσ 

των νεοδιόριςτων εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν τέκνα ηλικίασ 2 – 4 ετών. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με τη γνωμοδότηςη τησ νομικήσ ςυμβούλου του ςτισ 25/8/2020 

κατέδειξε ότι «η επιχειρούμενη δια τησ υπ’ αρ. 10857/Ε3/21-8-2020 εγκυκλίου τησ Γενικήσ 

Διεύθυνςησ Εκπαιδευτικού Προςωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. ερμηνεία αναφορικά με την άδεια 

ανατροφήσ τέκνου, που δικαιούνται οι νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί δεν βρίςκει έρειςμα 

ςτον νόμο». 

Αυτή η, κατά παράβαςη νόμου, αντιμετώπιςη των ςυναδέλφων που για, ςχεδόν, 

είκοςι χρόνια, εργαζόμενοι ωσ αναπληρωτέσ, ςτηρίζουν τη δημόςια εκπαίδευςη με 

μειωμένα δικαιώματα, είναι το αρνητικό δείγμα ςεβαςμού τησ πολιτείασ απέναντί τουσ. 

Όταν όλοι, υπό την όποια θεςμική ιδιότητα, διακηρύςςουν το θεμελιώδεσ τησ 

προςταςίασ τησ μητρότητασ, είναι τραγικό να περικόπτονται δικαιώματα που αφορούν 

ςτην ανατροφή τέκνων. 

Αρ. Πρωτ. 841 Αθήνα 28/8/2020 

1. Την Υπουργό Παιδείασ 

κ. Νίκη Κεραμέωσ    

2. Την Υφυπουργό Παιδείασ 

κ. Σοφία Ζαχαράκη  

3. Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. απαιτεί από την πολιτική ηγεςία του Υπουργείου Παιδείασ και 

Θρηςκευμάτων να προχωρήςει άμεςα ςτην ανάκληςη τησ ςυγκεκριμένησ εγκυκλίου 

παρέχοντασ ςε όλουσ τουσ νεοδιόριςτουσ εκπαιδευτικούσ ακέραιο το δικαίωμα ςτην 

πλήρη 9μηνη άδεια ανατροφήσ και υπολογιςμό των (διδακτικών) ωρών μείωςησ του 

ωραρίου για διάςτημα τεςςάρων ετών, που ιςχύει για όλουσ τουσ δημοςίουσ υπαλλήλουσ, 

και όχι δύο. 

Σε κάθε περίπτωςη ωσ Διδαςκαλική Ομοςπονδία προχωράμε ςτη δικαςτική 

προςβολή τησ εγκυκλίου, για την αποφυγή οικονομικήσ επιβάρυνςησ των 

ενδιαφερόμενων ςυναδέλφων. 

 


