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ΘΕΜΑ: Άδεια ανατροφής τέκνου στις/στους αναπληρώτριες/-ές εκπαιδευτικούς 
 
  
 

Κύριε Υπουργέ,  
 Κύριε Υφυπουργέ,  
 

Πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας  αποτελεί η αναγνώριση πλήρων 
εργασιακών δικαιωμάτων και στις/στους αναπληρώτριες/-ές εκπαιδευτικούς, ανάλογα 
με αυτά που έχουν οι μόνιμοι. 
 Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουμε πως είναι λογικό να χορηγείται και σε αυτούς η 
άδεια ανατροφής παιδιών (9μηνη) που προβλέπεται από το αρ.53 του Ν.3528/08. 
 Το παράδοξο όμως είναι πως δεν χορηγείται στις/στους αναπληρώτριες/-ές 
εκπαιδευτικούς ούτε η ειδική 6μηνη άδεια προστασίας της μητρότητας, που 
προβλέπεται από το Ν.3655/2008 (αρ. 142) και την Υ.Α. 33891/606 παρά το γεγονός 
πως όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του κεφ.Α΄ της  παραπάνω απόφασης «την ειδική 
άδεια προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 δικαιούται η 
μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που απασχολείται σε επιχειρήσεις ή 
εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με 
πλήρη ή μερική απασχόληση». 

Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός, οι εκπαιδευτικοί αυτοί να αποκλείονται 
και από τις δύο περιπτώσεις της ειδικής άδειας (τόσο του Δημοσίου όσο και του ΙΚΑ- 
ΤΕΑΜ). Η προστασία της μητρότητας που διακηρύσσει η πολιτεία και μάλιστα στις 
περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που ταλαιπωρούνται επί χρόνια με τις ελαστικές 
σχέσεις εργασίας αποδεικνύεται πως είναι λόγος κενός περιεχομένου. Πρόκειται για 
απαράδεκτη σε βάρος των εκπαιδευτικών διάκριση με την οποία παραβιάζεται η 
συνταγματική αρχή της ισότητας των πολιτών. 

 
 
 
 



Κύριε Υπουργέ,  
Κύριε Υφυπουργέ,  
 

 Απαιτούμε την θετική επίλυση του ζητήματος με δική σας πρωτοβουλία και 
τη χορήγηση της άδειας ανατροφής παιδιού στις/στους αναπληρώτριες/-ές 
εκπαιδευτικούς. 
 Ζητούμε, επίσης, την άμεση παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και τη 
θετική γνωμοδότησή του  για τα δίκαιο του αιτήματος αυτού. 
 
 
 
 
 

 


