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Εκπαιδευτικοί διαµαρτυρήθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη επειδή το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων δεν ικανοποιούσε αιτήµατά τους σχετικά µε τις άδειες
ανατροφής τέκνου. Ειδικότερα, τα αιτήµατα αυτά αφορούσαν: α) αθροιστική
χορήγηση υπολοίπου αδείας ανατροφής από προηγούµενο τέκνο, µαζί µε τις
διευκολύνσεις για επόµενο τέκνο, β) χορήγηση µιας 9µηνης αδείας ανατροφής για
κάθε τέκνο, στην περίπτωση διδύµων και πολυδύµων κυήσεων, γ) µη αφαίρεση της
6µηνης αδείας µητρότητας του ΟΑΕ∆ από την 9µηνη άδεια ανατροφής των πατέρων
εκπαιδευτικών.
Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι για την πρώτη περίπτωση υφίστατο σε βάρος των
εκπαιδευτικών διακριτική µεταχείριση σε σχέση µε τους λοιπούς δηµοσίους
υπαλλήλους, καθώς το δικαίωµα αθροιστικής χορήγησης υφίστατο για τους λοιπούς
µονίµους δηµοσίους υπαλλήλους. Για τη δεύτερη περίπτωση, υπήρχαν εκ µέρους της
δηµόσιας διοίκησης διαφορετικές απόψεις επί των αδειών ανατροφής πολυδύµων
κυήσεων, µε αποτέλεσµα άλλοι εργαζόµενοι να λαµβάνουν µια και µόνη άδεια, και
άλλοι τόσες άδεις όσα τα κυοφορούµενα τέκνα. Για την τρίτη περίπτωση, το
Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είχε
διατυπώσει άποψη υπέρ της µη αφαίρεσης, σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Εργασίας.
Στη συνέχεια, η Αρχή ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να επιλύσει τα ανωτέρω
θέµατα προς την κατεύθυνση των όσων ίσχυαν και για τους λοιπούς δηµοσίους
υπαλλήλους αλλά και όσων όριζαν οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων εξέδωσε στις 12.08.2013 την εγκύκλιο
(Φ.351.5/64/111756 /∆1) «Καθορισµός διαδικασίας χορήγησης εννεάµηνης άδειας
ανατροφής τέκνων µονίµων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης – µειωµένο ωράριο», µε την οποία ρύθµιζε τα ανωτέρω θέµατα ως
εξής: α) έδωσε την δυνατότητα και στους µονίµους εκπαιδευτικούς της αθροιστικής
χορήγησης υπολοίπου αδείας ανατροφής από προηγούµενο τέκνο, µαζί µε τις
διευκολύνσεις για επόµενο τέκνο, β) στις περιπτώσεις διδύµων και πολυδύµων
κυήσεων, υιοθέτησε την άποψη της απόφασης ΣτΕ 845/2013 για χορήγηση ενός
επιπλέον τριµήνου αδείας ανατροφής για κάθε τέκνο πέραν του ενός, γ) στις
περιπτώσεις που η µητέρα εργαζόµενη του ιδιωτικού τοµέα έχει κάνει χρήση της
6µηνης άδειας προστασίας µητρότητας του ΟΑΕ∆, χορήγησε στον πατέρα
εκπαιδευτικό πλήρη 9µηνη άδεια ανατροφής.
Τέλος, το Υπουργείο, απαντώντας σε αίτηµα του Συνηγόρου, ενηµέρωσε ότι
προωθείται εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του ν. 4075/2012 περί
χορήγησης 4µηνης αδείας ανατροφής άνευ αποδοχών σε αναπληρωτές και
ωροµίσθιους καθηγητές.
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