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Πολλές αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί διαµαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο τα
τελευταία χρόνια, για τις ανισότητες που υπάρχουν έναντι των συναδέλφων
τους, µονίµων εκπαιδευτικών, σε ό,τι αφορά το καθεστώς χορήγησης αδειών
σχετιζόµενων µε την µητρότητα. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειληµµένα
επισηµάνει και στο παρελθόν τα σοβαρά ελλείµµατα στο θεσµικό πλαίσιο που
προβλέπεται για την προστασία της µητρότητας και τη συµφιλίωση επαγγελµατικής
και οικογενειακής ζωής. Τα ελλείµµατα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα να υπολείπεται η
έκταση και το επίπεδο προστασίας της µητρότητας για επιµέρους κατηγορίες
εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών.
Στη συγκεκριµένη κατηγορία, το πρόβληµα εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προσλαµβάνονται, κατ’ αρχήν, για την κάλυψη
παροδικών αναγκών της εκπαίδευσης, στην πράξη ωστόσο καλύπτουν συστηµατικά
µέρος των πάγιων και διαρκών αναγκών της εκπαίδευσης και µπορούν να
παραµείνουν στο καθεστώς των αναπληρωτών καθηγητών για µεγάλο χρονικό
διάστηµα, όπως τουλάχιστον συνέβαινε µέχρι την εφαρµογή του νέου συστήµατος
διορισµού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών (άρθρα 53-66 του ν. 4589/2019, ΦΕΚ
Α’13).
Το έτος 2018, ο Συνήγορος έλαβε ιδιαίτερα αυξηµένο αριθµό αναφορών
σχετικών µε το εν λόγω ζήτηµα και επέτεινε τις προσπάθειές του για την οριστική
αντιµετώπισή του. Με έγγραφη παρέµβασή του προς τον Γενικό Γραµµατέα του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία κοινοποιήθηκε και στον
αρµόδιο Υπουργό, κ. Κ. Γαβρόγλου, ο Συνήγορος επισήµανε εκ νέου την ανάγκη να
αντιµετωπιστεί οριστικά το ζήτηµα αυτό και διατύπωσε συγκεκριµένη πρόταση για
τη θεσµοθέτηση άδειας µητρότητας για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς.
Μετά από την αποστολή του εγγράφου, πραγµατοποιήθηκε, στις 15.1.2019,
συνάντηση µεταξύ της Βοηθού Συνηγόρου του Κύκλου Ίσης Μεταχείρισης, κ.
Λυκοβαρδή, και του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου, κ. Γεωργαντά, µε τη
συµµετοχή στελεχών του Συνηγόρου και συνεργατών του κου Γενικού Γραµµατέα, µε
στόχο την ανταλλαγή απόψεων για την περαιτέρω προώθηση και υλοποίηση της
πρότασης.
Τελικά, η πρόταση του Συνηγόρου έγινε δεκτή από το Υπουργείο και
περιελήφθη στο άρθρο 26 του ν. 4599/2019, ενώ στην αιτιολογική έκθεση του
νοµοσχεδίου γίνεται ειδική µνεία στην οικεία πρόταση του Συνηγόρου.
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