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Πξνο: Μέιε καο  

 

 

Αλαθνίλωζε 
 

Σο Γ΄ Σμήμα ηος ςμβοςλίος ηηρ Επικπαηείαρ κε ηε κε αξηζκό 2367/2021 απόθαζε ηνπ,  ακύπυζε 

ηην πεπζινή εγκύκλιο ηος Τποςπγείος Παιδείαρ (108357/Ε3/21-08-2020), ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο 

αλαηξνθήο ηωλ λενδηόξηζηωλ εθπαηδεπηηθώλ για ηςπικούρ αλλά και οςζιαζηικούρ λόγοςρ. Έθξηλε όηη 

δελ είλαη γλήζηα εξκελεπηηθή εγθύθιηνο, όηη ην πεξηερόκελό ηεο είλαη αληίζεην κε ην ηζρύνλ δίθαην, όηη 

εηζάγεη λέεο ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη όηη ζηεξείηαη λνκνζεηηθνύ εξείζκαηνο. 

  

Σν Δηθαζηήξην έθξηλε, επίζεο, όηη εκπαιδεςηικόρ με ηέκνο κάηυ ηυν 2 εηών δικαιούηαι με ηον 

διοπιζμό ηος να επιλέξει είηε ηην παποσή επγαζίαρ με μειυμένο υπάπιο μέσπι ηο ηέκνο ηος να κλείζει 

ηα 2 έηη είηε ηη λήτη εννεάμηνηρ άδειαρ αναηποθήρ, θαζώο θαη όηη, εκπαιδεςηικόρ με ηέκνο 

μεγαλύηεπο ηυν 2 εηών καηά ηον σπόνο ηος διοπιζμού ηος δεν δικαιούηαι μεν μειυμένο υπάπιο, 

μποπεί, όμυρ, να λάβει ειδική άδεια αναηποθήρ 9 μηνών ή όζη απομένει μέσπι ηη ζςμπλήπυζη ηυν 4 

εηών ηος ηέκνος ηος, ζύκθωλα θαη κε ηε ζρεηηθή γλωκνδόηεζε ηεο λνκηθήο ζπκβνύινπ ηεο ΑΔΕΔΤ 

Μαξγαξίηαο Παλαγνπνύινπ. 

 

Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» καηαγγέλλει ηο Τποςπγείο Παιδείαρ γιαηί 

ηαλαιπώπηζε αδικαιολόγηηα εθαηνληάδεο εθπαηδεπηηθνύο αλαγθάδνληάο ηνπο λα δηεθδηθήζνπλ ην δίθην 

ηνπο ζηηο δηθαζηηθέο αίζνπζεο. Καλεί ηην πολιηική ηγεζία να πποσυπήζει άμεζα ζηην έκδοζη νέαρ 

εγκςκλίος θαη λα ελαξκνληζηεί κε ηελ απόθαζε ηνπ ηΕ πξνζηαηεύνληαο ηε κεηξόηεηα. Η νέα εγκύκλιορ 

θα ππέπει να έσει αναδπομική ιζσύ γηα λα κελ αλαγθαζηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί λα πξνζθύγνπλ μαλά ζηε 

δηθαηνζύλε. 

 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο νθείιεη λα αθήζεη, επηηέινπο, θαηά κέξνο ηα ηεξηίπηα θαη ηελ πξνζπάζεηα 

εμνηθνλόκεζεο πξνζωπηθνύ. Όλοι οι νεοδιόπιζηοι εκπαιδεςηικοί να λάβοςν ηην άδεια αναηποθήρ πος 

δικαιούνηαι, όπυρ ιζσύει και για ηοςρ μόνιμοςρ εκπαιδεςηικούρ. 

 
 

 

      Γηα ην Δ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
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