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ΘΕΜΑ: «∆ιευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου» 

Σε συνέχεια της αρ. 43237/∆2/3-5-2006 εγκυκλίου και µε αφορµή ερωτήµατα που τέθηκαν 
στην υπηρεσία µας, σας διευκρινίζουµε τα ακόλουθα:  

1. Η εννεάµηνη άδεια ανατροφής χορηγείται µέχρι τη συµπλήρωση του τέταρτου   έτους 
του τέκνου. Εφόσον το τέκνο έχει υπερβεί το χρονικό αυτό όριο, η µητέρα εκπαιδευτικός 
δεν δικαιούται την άδεια αυτή. (Σε κάθε περίπτωση η έναρξη της άδειας ανατροφής 
µπορεί να γίνει µέχρι το τέκνο να συµπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του και λήγει 
υποχρεωτικά µε τη συµπλήρωση του ορίου αυτού.) 

2. Την εννεάµηνη άδεια ανατροφής τέκνου, πλήρη και όχι µέρος της, σύµφωνα µε το άρθρο 
53, παρ. 2, του Ν. 2683/1999, δικαιούνται και οι νεοδιόριστες µητέρες εκπαιδευτικοί, 
εφόσον δεν κάνουν χρήση µειωµένου ωραρίου, οποτεδήποτε εντός του χρονικού 
διαστήµατος που ορίζει ο νόµος, ήτοι µέχρι το τέκνο να συµπληρώσει το τέταρτο έτος 
της ηλικίας του. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εννεάµηνη αυτή άδεια να 
εξαντληθεί σε συνεχές χρονικό διάστηµα. 

3. α)Νεοδιόριστες µητέρες εκπαιδευτικοί, οι οποίες ως αναπληρώτριες έχουν κάνει χρήση 
µειωµένου ωραρίου κατά δύο ώρες την εβδοµάδα, δικαιούνται τµήµα της εννεάµηνης 
άδειας ανατροφής τέκνου που αναλογεί. Το τµήµα της δικαιούµενης άδειας σε µήνες 
προκύπτει από τον τύπο: 
9 – 0,375 × µήνες µειωµένου ωραρίου που έκανε χρήση. 
β)Οι νεοδιόριστες µητέρες εκπαιδευτικοί, που έχουν κάνει χρήση εννεαµήνου σε άλλο 
φορέα του δηµοσίου, πριν από το διορισµό τους στην εκπαίδευση, δεν δικαιούνται εκ 
νέου χορήγηση του εννεαµήνου για το ίδιο τέκνο. Εφόσον όµως έχουν κάνει χρήση 
µειωµένου ωραρίου µέχρι και δύο (2) έτη, τότε το τµήµα της δικαιούµενης άδειας σε 
µήνες προκύπτει από τον τύπο: 9 – 0,25 × µήνες µειωµένου ωραρίου που έκανε χρήση· 
σε περίπτωση που έκανε χρήση µειωµένου ωραρίου πέραν των δύο (2) ετών, τότε το 
τµήµα της δικαιούµενης άδειας σε µήνες προκύπτει από τον τύπο:  6 – 0,125 × µήνες 
µειωµένου ωραρίου που έκανε χρήση. 

4. Μητέρες εκπαιδευτικοί, οι οποίες έλαβαν µέρος της εννεάµηνης άδειας ανατροφής, 
σύµφωνα µε ό,τι ίσχυε πριν από την αρ. 43237/∆2/3-5-2006,  δικαιούνται να λάβουν και 
το υπόλοιπο της σχετικής άδειας, µέχρι να συµπληρωθεί το εννεάµηνο. Απαραίτητη 
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προϋπόθεση και στην περίπτωση αυτή είναι να µην έχει υπερβεί το τέκνο την ηλικία των 
τεσσάρων (4) ετών. 

5. Νεοδιόριστες εκπαιδευτικοί, µητέρες δύο ή περισσοτέρων τέκνων, µικρότερων των 
τεσσάρων (4) ετών, οι οποίες δεν έχουν κάνει χρήση της εννεάµηνης άδειας ανατροφής 
τέκνου, είτε επειδή δεν είχαν την υπαλληλική ιδιότητα είτε επειδή εργάζονταν ως 
αναπληρώτριες, δικαιούνται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τη χορήγηση  άδειας 
ανατροφής µόνο για το ένα τέκνο. 
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