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Αλαθοίλωζε 
 

  ηο άρζρο 53 ηοσ Ν.3528/2007 προβιέπεηαη ε τορήγεζε άδεηας αλαηροθής 9 κελώλ, κε αποδοτές, 

ζε γολέα Γεκόζηο Τπάιιειο ή κείωζε ηοσ ωραρίοσ ηοσ θαηά 2 ώρες εκερεζίως, εθόζολ έτεη ηέθλα ειηθίας 

έως 2 εηώλ θαη θαηά 1 ώρα εκερεζίως, εθόζολ έτεη ηέθλα ειηθίας 2 – 4 εηώλ. 

 

  Γηα ηοσς λεοδηόρηζηοσς Γεκοζίοσς Τπαιιήιοσς εθδόζεθε ε σπ’ αρηζκ. 64/2008 γλφκοδόηεζε ηοσ 

Νοκηθού σκβοσιίοσ ηοσ Κράηοσς, κε ηζτλή πιεηουεθία (6-4), ποσ έγηλε δεθηή από ηολ ηόηε Τποσργό 

Δζωηερηθώλ, θαη ε οποία προβιέπεη όηη ο λεοδηορηδόκελος Γεκόζηος Τπάιιειος δηθαηούηαη ηόζε κείωζε 

ωραρίοσ όζες είλαη θαη οη ώρες κείωζες ποσ αποκέλοσλ από ηολ δηορηζκό ηοσ κέτρη ηε ζσκπιήρωζε ηοσ 

4
οσ

 έηοσς ηες ειηθίας ηοσ ηέθλοσ ηοσ. Γειαδή, τορεγείηαη ηκήκα ηες άδεηας αλαηροθής θαη ότη 

οιόθιερε, παρά ηο γεγολός όηη ποιιοί λεοδηόρηζηοη σπάιιειοη δελ έτοσλ ιάβεη ούηε κία κέρα άδεηα 

αλαηροθής, πρηλ ηολ δηορηζκό ηοσς. 

 

      ηης 21/08/2020 εθδόζεθε ε σπ’ αρηζκ. 108357/Δ3 απόθαζε ηες Γεληθής Γηεύζσλζες 

Προζφπηθού ηοσ Τποσργείοσ Παηδείας, ποσ αλαθέρεηαη ζηης άδεηες αλαηροθής λεοδηόρηζηωλ 

εθπαηδεσηηθώλ θαη κειώλ Δ.Δ.Π. θαη Δ.Β.Π., ε οποία επί ηες οσζίας ούηε θαλ ηε Γλφκοδόηεζε ηοσ 

Νοκηθού σκβοσιίοσ ηοσ Κράηοσς δελ αποδέτεηαη, αθού θαηαργεί εληειώς ασζαίρεηα ηε κείωζε ηοσ 

ωραρίοσ (ή ηες άδεηας αλαηροθής) γηα ηοσς εθπαηδεσηηθούς ποσ έτοσλ ηέθλα ειηθίας 2-4 εηώλ. Η παραπάλφ 

απόθαζε επηθαιείηαη ηελ σπ’ αρηζκ. ΙΒ/12480/30-12-92 ΚΤΑ (ΦΔΚ 750/Β΄/1992)!!! ε οποία ορίδεη όηη 

«ηο διδακηικό ωράριο ηων μηηέρων εκπαιδεσηικών μειώνεηαι καηά δύο ώρες ημερηζίως μέτρι ηην ηλικία 

ηων δύο εηών ηοσ ηέκνοσ ηοσς!!!». Παραθάκπηεη, δειαδή, ηο άρζρο 53 ηοσ Ν. 3528/07 ποσ αλαθέρεηαη 

ζε άδεηα αλαηροθής γολέα θαη ότη άδεηα κεηέρφλ (!!!) ηζτσρηδόκελο όηη σπερηζτύεη ε σπ’ αρηζκ. 

ΙΒ/12480/30-12-92 ΚΤΑ (ΦΔΚ 750/Β΄/1992),  ε οποία είτε εθδοζεί 15 τρόληα πρηλ ηελ υήθηζε ηοσ 

Γεκοζηοϋπαιιειηθού Κώδηθα. 

           

ε κηα εποτή ποσ ηο πρόβιεκα ηες σπογελλεηηθόηεηας είλαη ηεράζηηο, ζεφρούκε αδηαλόεηο ε 

ποιηηεία κε κηα απιή γλφκοδόηεζε λα περηθόπηεη ηης άδεηες αλαηροθής ηφλ Γεκοζίφλ Τπαιιήιφλ. 
         

  Θεφρούκε, επίζες, απαράδεθηο ηο γεγολός όηη ηο Τποσργείο Παηδείας, εληειώς ασζαίρεηα, 

περηθόπηεη ηης άδεηες αλαηροθής ηωλ λεοδηόρηζηωλ εθπαηδεσηηθώλ γηα ηέθλα ειηθίας 2 – 4 εηώλ. 

         

Σο Γ.. ηοσ ζσιιόγοσ εθπαηδεσηηθώλ «ο Μαθρσγηάλλες» δεηά ηελ θαηάργεζε ηες σπ’ αρηζκ. 

64/2008 γλφκοδόηεζες ηοσ Ν..Κ. θαη ηε τορήγεζε οιόθιερες ηες άδεηας αλαηροθής.  
 

Γηα ηο Γ.. 
 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Ζ Γ. Γρακκαηέας 
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