ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο:………………………………………

(μέσω του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου)

Όνομα: …………………………………………

Παρακαλώ

Πατρώνυμο:... …………………………………

ανατροφής τέκνου1 από …..…/….…/….…….

Κλάδος: …………………………………………

να

μου

χορηγήσετε

άδεια

μέχρι και …..…/….…/….…….

Αρ. Μητρώου ή ΑΦΜ: …………………………

Συνημμένα υποβάλλω:

Σχολείο Οργανικής: .……………………………

(σημειώστε Χ στα τετραγωνίδια που σας αφορούν)

…………………………………………………....
Σχολείο Υπηρέτησης: 3ο Γ/σιο Γιαννιτσών
Δ/νση κατοικίας:
Οδός: ……………………………Αριθμός: ……
ΤΚ: ………………Πόλη: ……………………….
Σταθερό Τηλ.: ……...……...……………………
Κινητό Τηλ.: ……………………………………..

ΘΕΜΑ: Άδεια ανατροφής τέκνου

□

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

(των τελευταίων τριών μηνών)

□ Κοινή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986
των δύο γονέων2

□

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 μη

χρήσης του μειωμένου ωραρίου
…… αιτ…….

(Υπογραφή)

Ημερομηνία: ……………, ..…../......./20…...
Ο γονέας εκπαιδευτικός (και αυτός που έχει υιοθετήσει τέκνο και η νόμιμη μητέρα σε τοκετό με παρένθετη μητέρα και
αυτός που ασκεί την επιμέλεια σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας κλπ) δικαιούται άδεια ανατροφής εννέα
(09) μηνών με αποδοχές, μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του. Ο γονέας εκπαιδευτικός που
λαμβάνει ήδη τη διευκόλυνση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής και πριν την εξάντληση της αποκτά νέο τέκνο,
δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων για το πρώτο τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις
που αντιστοιχούν στο νέο τέκνο. Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω
η εννεάμηνη άδεια ανατροφής προσαυξάνεται κατά ένα (01) μήνα. Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κλπ
τέκνων, χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής έξι (06) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός (σε συνεχές
χρονικό διάστημα). Σημειώνεται ότι ειδικά ο νεοδιοριζόμενος υπάλληλος που κατά το διορισμό του έχει τέκνο ηλικίας
κάτω των τεσσάρων (04) ετών δικαιούται να λάβει συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου τόσης διάρκειας όσο είναι, με
βάση το ισχύον μειωμένο ωράριο, το άθροισμα των ωρών οι οποίες απομένουν από την ημερομηνία του διορισμού
του μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του τέκνου. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά την ημερομηνία διορισμού
τους έχουν περισσότερα του ενός τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος και επιλέγουν τη χρήση άδειας
ανατροφής, λαμβάνουν αθροιστικά το υπόλοιπο των διευκολύνσεων αυτών (δηλαδή τους μήνες που υπολείπονται από
την εννεάμηνη άδεια ανατροφής, μέχρι τα τέκνα τους να συμπληρώσουν τα 4 έτη), σύμφωνα και με τη σχετική
ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-05-2008 (για τον
υπολογισμό των υπολειπόμενων χρονικών διαστημάτων ισχύουν οι μαθηματικοί τύποι της ανωτέρω εγκυκλίου).
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Αν και οι δύο γονείς δικαιούνται τις παραπάνω διευκολύνσεις, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες
τους, καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της συνεχόμενης άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω
δήλωση καθορίσουν χρονικό διάστημα που θα κάνουν χρήση, άπαξ για τον καθένα, πάντοτε διαδοχικώς και μέχρι την
ηλικία των τεσσάρων (04) ετών του τέκνου (αλλαγή της δήλωσης αυτής δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη των
διευκολύνσεων). Αν ο ένας γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα τότε η/ο σύζυγος εκπαιδευτικός δικαιούται να κάνει
χρήση της άδειας ανατροφής των εννέα μηνών κατά το μέρος που υπολείπεται. Αν η μητέρα που εργάζεται στον
ιδιωτικό τομέα έχει κάνει χρήση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας των έξι μηνών χωρίς να κάνει χρήση
άλλων διευκολύνσεων ανατροφής (μειωμένου ωραρίου ή άδειας ανατροφής), ο πατέρας εκπαιδευτικός δικαιούται να
κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου. Ο πατέρας εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει χρήση της άδειας
ανατροφής ακόμη κι όταν η σύζυγος δεν εργάζεται.
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