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Άδεια ανατροφήσ νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν:  
Σο Τπουργείο Παιδείασ να εναρμονιςτεί άμεςα με την απόφαςη του τΕ. 

 Όλοι οι νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί να λάβουν την άδεια ανατροφήσ που δικαιοφνται. Η απόφαςη 
να ζχει αναδρομική ιςχφ. 

  
Σο Γϋ Σμήμα του υμβουλίου τησ Επικρατείασ με τθ με αρικμό 2367/2021 απόφαςθ του,  ακφρωςε την 

περςινή εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ (108357/Ε3/21-08-2020), ςχετικά με τισ άδειεσ ανατροφισ των 
νεοδιόριςτων εκπαιδευτικών για τυπικοφσ αλλά και ουςιαςτικοφσ λόγουσ. Ζκρινε ότι δεν είναι γνιςια 
ερμθνευτικι εγκφκλιοσ, ότι το περιεχόμενό τθσ είναι αντίκετο με το ιςχφον δίκαιο, ότι ειςάγει νζεσ ρυκμίςεισ 
κανονιςτικοφ περιεχομζνου και ότι ςτερείται νομοκετικοφ ερείςματοσ.  

Το Δικαςτιριο ζκρινε, επίςθσ, ότι εκπαιδευτικόσ με τζκνο κάτω των 2 ετϊν δικαιοφται με τον διοριςμό 
του να επιλζξει είτε την παροχή εργαςίασ με μειωμζνο ωράριο μζχρι το τζκνο του να κλείςει τα 2 ζτη είτε τη 
λήψη εννεάμηνησ άδειασ ανατροφήσ, κακώσ και ότι, εκπαιδευτικόσ με τζκνο μεγαλφτερο των 2 ετϊν κατά τον 
χρόνο του διοριςμοφ του δεν δικαιοφται μεν μειωμζνο ωράριο, μπορεί, όμωσ, να λάβει ειδική άδεια 
ανατροφήσ 9 μηνϊν ή όςη απομζνει μζχρι τη ςυμπλήρωςη των 4 ετϊν του τζκνου του, ςφμφωνα και με τθ 
ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ νομικισ ςυμβοφλου τθσ ΑΔΕΔΥ Μαργαρίτασ Παναγοποφλου. 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ καταγγζλλει το Τπουργείο 
Παιδείασ γιατί ταλαιπϊρηςε αδικαιολόγητα εκατοντάδεσ εκπαιδευτικοφσ αναγκάηοντάσ τουσ να διεκδικιςουν 
το δίκιο τουσ ςτισ δικαςτικζσ αίκουςεσ. Καλεί την πολιτική ηγεςία να προχωρήςει άμεςα ςτην ζκδοςη νζασ 
εγκυκλίου και να εναρμονιςτεί με τθν απόφαςθ του ΣτΕ προςτατεφοντασ τθ μθτρότθτα. Η νζα εγκφκλιοσ θα 
πρζπει να ζχει αναδρομική ιςχφ για να μθν αναγκαςτοφν οι εκπαιδευτικοί να προςφφγουν ξανά ςτθ 
δικαιοςφνθ. 

Το Υπουργείο Παιδείασ οφείλει να αφιςει, επιτζλουσ, κατά μζροσ τα τερτίπια και τθν προςπάκεια 
εξοικονόμθςθσ προςωπικοφ. Όλοι οι νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί να λάβουν την άδεια ανατροφήσ που 
δικαιοφνται, όπωσ ιςχφει και για τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ. 
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