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ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 6532 /19-3-2019»
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 6532/19-3-2019, την οποία κατέθεσαν οι
ανωτέρω κ.κ. Βουλευτές, με θέμα : «Για την κουτσουρεμένη άδεια ανατροφής των 3,5
μηνών στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του άρθρου 26 “Στήριξη φροντίδας τέκνων αναπληρωτών
εκπαιδευτικών ” του Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄/4-3-2019) ορίζεται ότι: «1. Στην αρχή της
παρ. 14 του άρθρου 30 του ν. 2083/1992 (Α΄159) τίθεται το γράμμα «α)» και στο τέλος της
ίδιας παραγράφου προστίθεται περίπτωση β΄, η οποία έχει ως εξής:
β) αα) Εναλλακτικά, η φυσική, θετή ή ανάδοχη μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή
μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού,
εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου της περίπτωσης α΄, δικαιούται, για την
ανατροφή του τέκνου της, άδεια με αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και
δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας
μητρότητας της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2874/2000 (Α΄286). Ο χρόνος λήψης της εν
λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, η
διάρκειά της δεν μπορεί να παραταθεί, λήγει δε, σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της
εργασιακής σχέσης της εκπαιδευτικού.
ββ) Τις ως άνω άδειες των περιπτώσεων α΄ και β΄ του παρόντος, δικαιούνται και η
ανάδοχη και η θετή μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υιοθετεί ή

αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών, αμέσως μετά την περαίωση της διαδικασίας της
υιοθεσίας.
γγ) Το χρονικό διάστημα της εν λόγω άδειας, λογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας
και ως χρόνος ασφάλισης στους οικείους κλάδους κύριας σύνταξης, καθώς και στους
οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
δδ) Κάθε δαπάνη για την εφαρμογή του παρόντος καλύπτεται είτε με συγχρηματοδότηση
από κονδύλια του ΕΣΠΑ είτε από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είτε
από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, αναλόγως της χρηματοδότησης εκάστης θέσης».
Επίσης, σημειώνεται ότι με την αριθ. 38287/Ε3/12-03-2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΘΡ4653ΠΣ-ΩΒ6)
εγκύκλιο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δίνονται οδηγίες προς τις Διευθύνσεις
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη χορήγηση της άδειας ανατροφής στις
αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς και επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης,
στην περίπτωση που στις 04-03-2019, ημέρα έναρξης ισχύος του νόμου, δεν έχει
παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από τη
λήξη της άδειας λοχείας, οι αναπληρώτριες δικαιούνται να κάνουν χρήση του υπολοίπου
των ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών.
Τέλος, σας κάνουμε γνωστό ότι με την αριθ. 48281/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ:
Ψ4ΧΔ4653ΠΣ-Θ2Α) εγκύκλιο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ διευκρινίζεται ότι «οι
αναπληρώτριες δικαιούνται το υπόλοιπο των ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των 3 μηνών
και 15 ημερών από την ημέρα τη λήξης της άδειας λοχείας, ανεξαρτήτως εάν έχουν κάνει
χρήση μειωμένου ωραρίου πριν την έναρξη ισχύος του νόμου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γενική Δ/νση Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
3.Τ.Κ.Ε.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΡΣΟΥΝΗ

