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            Μαρούσι,   24/01/2018 
            Aρ. πρωτ.:  12059/E1 
 
          
            (ΗΛEΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ) 
 
 
ΠΡΟΣ: 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

             2. Δ/ΝΣΕΙΣ  ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

             3. Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

             4. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ &      
                  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  
             5. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ.      

ΘEMA: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44-45 του Ν.4488/2017 - Παρένθετη 
μητρότητα, Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, Ειδική προστασία μητέρας 
λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας σε αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ». 

                 
 Σας ενημερώνουμε ότι οι διατάξεις των άρθρων 44-45 του Ν.4488/2017  (Φ.Ε.Κ. 137/τ. Α’/13-9-

2017), με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παρένθετη μητρότητα, ειδική γονική άδεια 
σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, ειδική προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης 
μητρότητας, σύμφωνα με το αριθ. 50913/899/1.11.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ισχύουν και εφαρμόζονται  στους προσωρινούς 
αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.   

1. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ως άνω νόμου θεσμοθετείται το 
δικαίωμα των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών γυναικών που αποκτούν τέκνο με τη 
διαδικασία της παρένθετης μητρότητας  (τεκμαιρόμενες ή αποκτώσες) να λαμβάνουν τμήμα της 
άδειας μητρότητας διάρκειας εννέα (09) εβδομάδων, το οποίο υποχρεωτικά χορηγείται και στις 
φυσικές μητέρες μετά τον τοκετό.  

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως σας έχει γνωστοποιηθεί με την αριθ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/05-05-2014 
(ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκύκλιό μας, η εξάμηνη (6μηνη) άδεια προστασίας της μητρότητας  που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ. 142 του ν.3655/2008 (Α’ 58), αφορά σε υπαλλήλους του 
ιδιωτικού τομέα και δεν εφαρμόζεται στις αναπληρώτριες και ωρομίσθιες εκπαιδευτικούς που 
υπηρετούν σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης. 

2. ΄Οσον αφορά στην ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, με το άρθρο 45 
του Ν.4488/2017, στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) προστίθεται δεύτερο εδάφιο 
ως εξής: «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται, κατά την ως άνω διαδικασία, και στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο 
γονέα παιδιού ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από βαριά νοητική 
στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό.». 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω άδεια των δέκα (10) ημερών χορηγείται κατόπιν 
προσκόμισης σχετικής γνωμάτευσης δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή 
παιδοψυχιατρικού τμήματος δημοσίου νοσοκομείου.  
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Η συνολική διάρκεια της άδειας αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιμες  
ημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης, είτε πρόκειται για ένα πάσχον τέκνο ή για 
περισσότερα του ενός και ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. 
Τυχόν υπόλοιπο άδειας που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε 
καταβάλλεται αποζημίωση στον εκπαιδευτικό. Η άδεια αυτή είναι με πλήρεις αποδοχές, ο 
χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και χορηγείται στον ένα 
γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λαμβάνουν από κοινού την άδεια, η διάρκεια 
της οποίας και για τους δύο δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των ημερών, όπως 
καθορίζεται παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας, ο γονέας 
εκπαιδευτικός πρέπει να υποβάλει κάθε φορά στο Σχολείο που υπηρετεί σχετική αίτηση, 
δηλώνοντας υπεύθυνα, πόσες ημέρες  της δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει ήδη 
χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται. Η άδεια χορηγείται στο γονέα 
αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται, με 
κοινοποίηση στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Διευκρινίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει για τους αναπληρωτές η προβλεπόμενη στις 
διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 410/88 κανονική άδεια για μετάγγιση αίματος. 
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                                                                                   ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εσωτερική Διανομή 
1)Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε., Τμήματα Α’ &  Β’ 
2) Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε., Τμήματα Α’ &  Β’ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη  

της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού A/θμιας Εκπ/σης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ 
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