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Ένωση δασκάλων και νηπιαγωγών αποσπασμένων στο εξωτερικό κατήγγειλαν ότι
μειώθηκε η αμοιβή εκπαιδευτικού, η οποία, κατά τη διάρκεια των επίσημων
σχολικών διακοπών και ενώ βρισκόταν σε άδεια κύησης, λοχείας και ανατροφής
παιδιού, δεν διέμενε στη χώρα απόσπασής της. Η μείωση είχε τη μορφή της
περικοπής του ειδικού επιμισθίου, το οποίο λαμβάνει η συγκεκριμένη κατηγορία
εργαζομένων.
Η νομοθεσία (νόμος 2413/1996, άρθρο 28) προβλέπει καταρχήν ότι καταβάλλεται
ειδικό επιμίσθιο σε εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στο εξωτερικό. Σύμφωνα,
ωστόσο, με κοινή υπουργική απόφαση που εξειδικεύει τον συγκεκριμένο νόμο (υπ’
αριθμ. 2/24595/0022/28-3-2000, παράγραφος 3, περίπτωση δ) «στην περίπτωση
εκπαιδευτικών αποσπασμένων στο εξωτερικό και ευρισκομένων σε άδεια κύησης,
λοχείας και ανατροφής τέκνων, την οποία διανύουν στη χώρα απόσπασης, δεν
δικαιολογείται η καταβολή του ειδικού επιμισθίου κατά τη διάρκεια των επίσημων
σχολικών διακοπών, οι οποίες διανύονται εκτός χώρας απόσπασης».
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε (από 6/3/2008 επιστολή προς τις αρμόδιες
αρχές) ότι η περικοπή του επιμισθίου στην παραπάνω περίπτωση συνιστά διάκριση
λόγω φύλου και λόγω γονικής άδειας ανατροφής παιδιού και αντίκειται στην
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όπως
κατοχυρώνεται από τη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ο νόμος 3488/2006 (άρθρο 4 παρ.
1) απαγορεύει κάθε μορφής άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, σε συσχετισμό
ιδίως με την οικογενειακή κατάσταση, σε όλους τους τομείς που περιλαμβάνονται
στο πεδίο εφαρμογής του, στους οποίους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι
αμοιβές, οι όροι και συνθήκες εργασίας. Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 5 παράγραφος 3,
περίπτωση δ, «Τυχόν λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή
μητρότητας, κατά την έννοια των Προεδρικών Διαταγμάτων 176/1997 και 41/2003, ή
γονέων λόγω γονικής άδειας ανατροφής ή λόγω άδειας φροντίδας παιδιού, συνιστά
διάκριση κατά την έννοια του παρόντος νόμου».
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων να άρει τη διάκριση τροποποιώντας τη νομοθεσία κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να μη μειώνονται οι απολαβές των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών όταν
βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας και ανατροφής παιδιού, και περνούν τις
σχολικές διακοπές εκτός της χώρας απόσπασής τους.
Η διοίκηση ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη, και τροποποίησε
την επίμαχη διάταξη. Συγκεκριμένα στη νέα ρύθμιση (κοινή υπουργική απόφαση
2/58492/0022/3-9-2009, παράγραφος 4, περίπτωση γ ) προβλέπεται ότι το ειδικό
επιμίσθιο «καταβάλλεται επίσης κατά το χρονικό διάστημα διακοπών που συμπίπτει με
τις ανωτέρω άδειες και διανύεται εκτός χώρας απόσπασης».

