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2. Γεν. Γραμ. Ανθρ. Δυναμικού Δ. Τ. 

Διεύθ. Διαχειρ. Ανθρ. Δυναμικού  

Κοιν.:  1.  Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ 

           
                                                

Θέμα:  Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου σε Δημόσιους Υπαλλήλους 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των 

Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, 

ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με την χορήγηση 

άδειας ανατροφής τέκνου σε Δημόσιους Υπαλλήλους με βάση την παρ. 2 του άρ-

θρου 53 του  του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) που αφορά και τους  Διπλω-

ματούχους Μηχανικούς μέλη μας.  

 Με την έκδοση της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/215/οικ. 14695/20-9-2022 (ΑΔΑ: 

6Ζ6846ΜΤΛ6-5ΩΩ) από τη Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου 

Τομέα του Υπουργείου σας ανατράπηκε παλαιότερη εγκύκλιο του 2013 ΔΙΔΑΔ/Φ. 

69/ 51 /οικ. 34813/27-12-2013 υπογεγραμμένη από τον τότε Υπουργό και νυν 

Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη η οποία αποδεχόταν ότι η Ειδική παροχή προστασίας 

μητρότητας (άρθρο 142 του ν. 3655/2008)  ΔΕΝ είναι όμοια διευκόλυνση με την 

άδεια ανατροφής τέκνου (αρθ. 53 παρ.2 του του Υπαλληλικού Κώδικα).  
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Η νέα εγκύκλιος στηριζόμενη στην αριθ. 2367/2021 απόφαση του Συμβουλί-

ου της Επικρατείας αναφέρει ότι : «Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης ως ό-

μοιες διευκολύνσεις θεωρούνται ιδίως η χορήγηση διευκόλυνσης για ανατροφή 

τέκνου είτε με τη μορφή μειωμένου ωραρίου είτε ως συνεχόμενη άδεια (άρθρο 53 

παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα και άρθρο 60 παρ. 2 του Κώδικα Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων), η άδεια φροντίδας τέκνου (δυνάμει του άρθρου 37 του 

ν.4808/2021 ή των σχετικών προ ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων και διατάξε-

ων των ΕΓΣΣΕ) και η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας (άρθρου 142 του ν. 

3655/2008), καθώς και κάθε άλλη όμοια διευκόλυνση, η οποία χορηγείται δυνάμει 

ειδικών διατάξεων». Έτσι, ζητά για τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας της ά-

δειας ανατροφής τέκνου να αφαιρείται ο χρόνος της Ειδικής παροχής προστασίας 

μητρότητας αν αυτή έχει γίνει χρήση από κάποιον από τους δυο συζύγους και μά-

λιστα με αναδρομική ισχύ ακόμα και σε όσους ήδη βρίσκονται σε άδεια ανατροφής 

ή αιτούνται νέα άδεια και ήδη έχουν κάνει χρήση της Ειδικής παροχής προστασίας 

μητρότητας. 

 Η συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ πάνω στην οποία στηρίζεται η εγκύκλιος 

πουθενά δεν αναφέρει κάτι τέτοιο για την Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας 

(άρθρο 142 του ν. 3655/2008), αντιθέτως σε όλη την απόφαση αναφέρονται όλες 

οι διευκολύνσεις και ο εναλλακτικός τρόπος που αυτές παρέχονται στον εκπαιδευτι-

κό και οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά μέσα στο κείμενο της απόφασης (άρθρο 

53 παρ. 2 του ν. 2721/1999, άρθρο 35 παρ.2 του ν. 3528/2007). Άλλωστε, η Ειδι-

κή παροχή προστασίας μητρότητας, όπως εισήχθη με το άρθρο 142 του ν. 

3655/2008 αλλά και όπως αυτό ισχύει ακόμα και μετά την τελευταία τροποποίησή 

του με το νόμο 4997/2022 με εφαρμογή από 25/11/2022, είναι μια παροχή που 

δεν σχετίζεται με καμία άλλη άδεια που αφορά την ανατροφή και φροντίδα τέκνου. 

Με την παρ.1 του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 ορίζεται ξεκάθαρα ότι η παροχή 

αυτή δίνεται ανεξάρτητα από την άδεια λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμέ-

νο ωράριο άδειας. 

 Μάλιστα, υπάρχει σωρεία γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ που έχουν γίνει αποδεκ-

τές από το Ελληνικό Δημόσιο που αναφέρουν ότι η Ειδική παροχή προστασίας μητ-

ρότητας δεν είναι όμοια με την άδεια ανατροφής τέκνου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

393/2013, 124/2018, 241/2018. 

 Επειδή με την συγκεκριμένη εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/215/οικ. 14695/20-9-

2022 (ΑΔΑ: 6Ζ6846ΜΤΛ6-5ΩΩ): 
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 ανατρέπονται οικογενειακοί προγραμματισμοί και αναστατώνονται ζωές οικο-

γενειών Μηχανικών του Δημοσίου βάση μιας αβάσιμης κι έωλης θεώρησης 

 ανατρέπεται αναιτιολόγητα μια πάγια διευκόλυνση για την ενίσχυση της οι-

κογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που ήταν 

στηριγμένη σε ξεκάθαρες γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ που έχουν γίνει αποδεκτές 

αλλά και από τον ίδιο το νόμο για την Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας  

 αυτή η ανατροπή προφανώς βλάπτει την ζωή των συναδέλφων μας 

σας καλούμε σε συνάντηση, ώστε να προχωρήσετε σε θετική επίλυση του θέμα-

τος.  

 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

 
 


