
ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ)
Ή ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ)

Πρόκειται  ουσιαστικά  για  την  ίδια  άδεια,  απλά  ονομάζεται
διαφορετικά για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και διαφορετικά
για  τους  αναπληρωτές  εκπαιδευτικούς  γιατί  βασίζεται  σε
διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ
(ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ) εντάσσεται στις άδειες άνευ
αποδοχών παρότι για κάποιους μήνες όπως θα δούμε παρακάτω
είναι με αποδοχές. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι ο Ν.3528/2007
“Κύρωση  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοσίων  Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.” και έχει ως
εξής:

1. Σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθ.  51  “Άδειες  χωρίς
αποδοχές”  του  Ν.3528/2007  “Στους  υπαλλήλους

επιτρέπεται  η  χορήγηση  άδειας  χωρίς  αποδοχές

συνολικής  διάρκειας  έως  πέντε  (5)  ετών,  ύστερα  από

αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για

σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.”

2. Η παρ.1  του αρθ.  53  “Διευκολύνσεις  υπαλλήλων  με  οικογενειακές  υποχρεώσεις”,  όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του αρθ. 56 του Ν.4830/2021  του ίδιου νόμου εξειδικεύει την
ανωτέρω άδεια  ως  εξής:  “Η προβλεπόμενη  από  την  παρ.  2  του  άρθρου  51  άδεια  άνευ

αποδοχών  χορηγείται  αυτοτελώς  σε  κάθε  φυσικό,  θετό  και  ανάδοχο  γονέα  υποχρεωτικά,

χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και

οκτώ (8) ετών. Για τους υπαλλήλους που έχουν έως δύο (2) τέκνα και δικαιούνται την άδεια

του  πρώτου  εδαφίου,  η  υπηρεσία  που  βαρύνεται  με  την  υποχρέωση  μισθοδοσίας  του

υπαλλήλου, υποχρεούται να καταβάλλει στον γονέα μηνιαίως, για κάθε τέκνο, ποσό ίσο με τον

ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, για τους δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας. Οι γονείς διδύμων,

τριδύμων  ή  και  περισσότερων  πολύδυμων  τέκνων  δικαιούνται  να  λάβουν  την  άδεια  του

πρώτου εδαφίου για κάθε παιδί ξεχωριστά, τμηματικά ή και συνεχόμενα, και δικαιούνται να

λάβουν  την  παροχή  του  δεύτερου  εδαφίου  για  δύο  (2)  μήνες  επιπλέον,  ανεξαρτήτως  του

αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Οι μονογονείς, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή

λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο

γονέα, δικαιούνται τις διευκολύνσεις των προηγούμενων εδαφίων εις διπλούν. Σε περίπτωση

γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, η άδεια

του πρώτου εδαφίου χορηγείται με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια των προηγούμενων εδαφίων

χορηγείται  είτε  συνεχόμενα  είτε  τμηματικά,  αλλά  σε  κάθε  περίπτωση  δεν  είναι  δυνατή  η

χορήγησή  της  για  διάστημα  μικρότερο  του  ενός  (1)  μηνός.  Για  κάθε  τέκνο,  διάστημα

τεσσάρων  (4)  μηνών  της  άδειας  του  πρώτου  εδαφίου  λογίζεται  ως  χρόνος  πραγματικής

δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας των προηγούμενων

εδαφίων υποβάλλεται τουλάχιστον, ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της άδειας, εκτός εάν

συντρέχουν  έκτακτοι  λόγοι,  οι  οποίοι  καθιστούν  αναγκαία  την  έναρξη  της  άδειας  σε

συντομότερο χρονικό διάστημα.  Η αρμόδια υπηρεσία  απαντά στην αίτηση του υπαλλήλου

άμεσα και πάντως το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της.”
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3. Σε ερώτημά της Υπηρεσίας μας στο ΥΠΑΙΘ σχετικά με τη διάρκεια της χορηγούμενης άνευ
αποδοχών για ανατροφή τέκνου άδειας δόθηκε η άποψη ότι λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές
διατάξεις  της  περίπτωσης  Ε’ του  αρθ.  16  του  Ν.1566/1985  (Α’ 167)  και  την  80/2016
γνωμοδότηση του  ΝΣΚ  η οποιαδήποτε  (μακροχρόνια,  άνω του 1  μηνός)  άδεια άνευ
αποδοχών (για ανατροφή τέκνου κλπ) εκπαιδευτικών χορηγείται ως τις 31/8.

Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ) παρότι  είναι ουσιαστικά ίδια με
την  ανωτέρω  των  μονίμων  δεν  μπορούσε  να  ενταχθεί  στο  ίδιο  νομοθετικό  πλαίσιο  αφού  ο
Ν.3528/2007  αφορά  μόνο  τους  μόνιμους  υπαλλήλους.  Το  νομοθετικό  πλαίσιο  λοιπόν  είναι  το
άρθρο 28 “Γονική άδεια (Άρθρα 5 και 8 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)” του Ν.4808/2021 “Για την
Προστασία  της  Εργασίας  Σύσταση  Ανεξάρτητης  Αρχής  «Επιθεώρηση  Εργασίας»  Κύρωση  της
Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης
στον κόσμο της εργασίας Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo
Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της  20ής  Ιουνίου 2019 για την
ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις  του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.” και έχει ως εξής:

1. Κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο

δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, την οποία

μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των

οκτώ (8) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό. Σε

περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η γονική άδεια χορηγείται από

την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας, ο εργαζόμενος γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα (1)

έτος συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη, εκτός

αν  ορίζεται  ευνοϊκότερα  από  ειδική  διάταξη  νόμου,  διαταγμάτων,  κανονισμών,  συλλογικών

συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.

3.  Για  τους  δύο  (2)  πρώτους  μήνες  της  γονικής  άδειας,  ο  Ο.Α.Ε.Δ.  υποχρεούται  να  καταβάλλει

επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα, μηνιαίως, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό,

όπως κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το

προαναφερόμενο ποσό. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων στη γονική άδεια

και στο επίδομα είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε

για  το  προηγούμενο  παιδί  μεσολάβησε  ένας  (1)  χρόνος  πραγματικής  απασχόλησης  στον  ίδιο

εργοδότη,  εκτός  αν  ορίζεται  ευνοϊκότερα  από  ειδική  διάταξη  νόμου,  διαταγμάτων,  κανονισμών,

συλλογικών  συμβάσεων  εργασίας,  διαιτητικών  αποφάσεων  ή  συμφωνιών  εργοδοτών  και

εργαζομένων.  Κατ’ εξαίρεση,  γονείς  διδύμων,  τριδύμων  ή  και  περισσότερων  πολύδυμων  τέκνων

δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα

και δικαιούνται να λάβουν το επίδομα της παρούσας για δύο (2) μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του

αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Γονείς μόνοι, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω

ολικής  αφαίρεσης  της  γονικής  μέριμνας  ή  μη  αναγνώρισης  του  τέκνου  από  τον  άλλο  γονέα,

δικαιούνται τη γονική άδεια και το επίδομα εις διπλούν.

4. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν, με κοινή δήλωση, ποιος από

τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.
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5. Η γονική άδεια διακόπτεται με τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου και δύναται να συνεχιστεί

σε  περίπτωση  ανανέωσης  ή  παράτασης  της  σύμβασης  εργασίας  ή  και  σε  περίπτωση  που  ο

εργαζόμενος συνάψει σύμβαση εργασίας με άλλο εργοδότη, με την επιφύλαξη της παρ. 2.

6. Η γονική άδεια χορηγείται  συνεχόμενα, τμηματικά ή με άλλο ευέλικτο τρόπο, με βάση σχετική

αίτηση  του  γονέα,  η  οποία  υποβάλλεται  στον  εργοδότη  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο  εγγράφως  ή

ηλεκτρονικά και στην οποία προσδιορίζει την έναρξη και τη λήξη της. Η αίτηση υποβάλλεται στον

εργοδότη τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της άδειας, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι,

οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης,

κατόπιν διαβούλευσης, απαντά στην αίτηση του εργαζόμενου άμεσα και κατ’ ανώτατο εντός ενός (1)

μηνός από την υποβολή της. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια στον αιτούμενο χρόνο,

εκτός  αν  αυτό  θα  διατάρασσε  σοβαρά  την  εύρυθμη  λειτουργία  της  επιχείρησης.  Σε  αυτήν  την

περίπτωση,  υποχρεούται  να  τεκμηριώσει  εγγράφως  τον  λόγο  αναβολής  χορήγησής  της  προς  τον

εργαζόμενο και δύναται να προτείνει προς αυτόν εναλλακτικές λύσεις ως προς τον χρόνο χορήγησής

της ή ευέλικτους τρόπους χορήγησής της. Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει

τη γονική άδεια εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Αιτήσεις γονέων με αναπηρία, γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια,

πολύτεκνων και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη

αναγνώρισης  τέκνων,  καθώς  και  γυναικών  μετά  την  άδεια  μητρότητας  και  την  ειδική  παροχή

προστασίας της μητρότητας, χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα. Επίσης, προτεραιότητα δίνεται

στις αιτήσεις γονέων παιδιών λόγω νοσηλείας ή ασθένειας του παιδιού ή λόγω αναπηρίας ή σοβαρής

ασθένειας  συζύγου,  συντρόφου συμβίωσης,  συγγενούς,  γονέων παιδιών διδύμων,  τριδύμων ή και

περισσότερων πολύδυμων τέκνων, καθώς και γονέων έπειτα από πρόωρο τοκετό. Η γονική άδεια,

έπειτα από σχετική αίτηση του εργαζόμενου, δύναται εναλλακτικά να χορηγείται με κάθε ευέλικτο

τρόπο που εξυπηρετεί τα μέρη, όπως ενδεικτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή σε

ημέρες άδειας, οι οποίες μπορούν να κατανέμονται σε εβδομαδιαία ή σε μηνιαία βάση, χωρίς να

θίγεται το

δικαίωμα  του  εργαζόμενου  να  λάβει  το  επίδομα  γονικής  άδειας.  Στην  περίπτωση  αυτήν,  ο

εργαζόμενος, με την αίτησή του, προσδιορίζει τον αντίστοιχο χρόνο του συνόλου ή του τμήματος της

γονικής άδειας που επιθυμεί να λάβει με ευέλικτο τρόπο, καθώς και το είδος της ευελιξίας του οποίου

επιθυμεί  να κάνει  χρήση.  Ο εργοδότης  εξετάζει  την αίτηση,  λαμβάνοντας  υπόψη τις  ανάγκες  της

επιχείρησης και του εργαζομένου και τεκμηριώνει γραπτώς απόρριψή της, εντός ενός (1) μηνός από

την υποβολή της.

7. Η γονική άδεια αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

8.  Κατά  τη  διάρκεια  της  γονικής  άδειας  παρέχεται  προς  τους  εργαζόμενους  ενημέρωση  για  τις

διαδικασίες προαγωγών και για την εσωτερική στελέχωση κενών θέσεων εργασίας και πρέπει να τους

επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες και να υποβάλλουν υποψηφιότητα για αυτές τις

θέσεις, χωρίς καμία διάκριση σε βάρος τους.

9.  Ο χρόνος  του τμήματος της άδειας κατά τον οποίο ο εργαζόμενος λαμβάνει  επίδομα από τον

Ο.Α.Ε.Δ. λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του οικείου

ασφαλιστικού φορέα, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες

εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο

Ο.Α.Ε.Δ.  παρακρατεί  την  προβλεπόμενη  εισφορά  ασφαλισμένου  και  την  αποδίδει  στον  οικείο

ασφαλιστικό φορέα, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.
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Για τον μη επιδοτούμενο χρόνο γονικής άδειας, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση

του  ασφαλιστικού  δικαιώματος  όσο  και  για  τον  υπολογισμό  του  ποσού  της  σύνταξης,  ο  γονέας

δύναται  να  αποκτήσει  πλήρη  ασφαλιστική  κάλυψη  από  τον  ασφαλιστικό  του  φορέα  κατόπιν

αναγνώρισης του χρόνου απουσίας του, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), εφόσον

δεν έχει συμφωνηθεί να του καταβάλει αποδοχές ο εργοδότης.

10. Μετά τη λήξη της γονικής άδειας, ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται να επιστρέψει στην ίδια θέση

εργασίας ή σε ισοδύναμη ή ανάλογη θέση, με όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελματικούς όρους και να

επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την οποία θα δικαιούνταν κατά την

απουσία του.

11. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω γονικής άδειας, λογίζεται ως

χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας

κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον

υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσής τους.

Οι ανωτέρω πληροφορίες με βεβαιότητα 99% ισχύουν σήμερα 10/06/2022 που γράφτηκε το άρθρο
αυτό και αντλήθηκαν από την ελεύθερης πρόσβασης βάση νομοθεσίας kodiko.gr

Βασίλειος Μωραΐτης
Υπάλληλος Τμ. Δ’ – Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Υπεύθυνος MySchool
Υπεύθυνος Αδειών Αναπληρωτών
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