ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο:………………………………………
Όνομα: …………………………………………

(μέσω του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου)

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε γονική άδεια
ανατροφής

άνευ

αποδοχών1

από

……/……/…….… μέχρι και ……/……/……….

Πατρώνυμο:... …………………………………
Κλάδος: …………………………………………

Συνημμένα υποβάλλω:

Αρ. Μητρώου ή ΑΦΜ: …………………………

(σημειώστε Χ στα τετραγωνίδια που σας αφορούν)

Σχολείο Οργανικής: .……………………………

□ Τελεσίδικη δικαστική απόφαση περαίωσης

…………………………………………………....

της διαδικασίας υιοθεσίας2

Σχολείο Υπηρέτησης: 3ο Γ/σιο Γιαννιτσών

□

Δ/νση κατοικίας:
Οδός: ……………………………Αριθμός: ……
ΤΚ: ………………Πόλη: ……………………….
Σταθερό Τηλ.: ……...……...……………………

Βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για την

έναρξη της διαδικασίας της υιοθεσίας3

□

Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής

κατάστασης.

Κινητό Τηλ.: ……………………………………..

…… αιτ…….

(Υπογραφή)

ΘΕΜΑ: Τετράμηνη άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών
Ημερομηνία: ……………, ..…../......./20…...
Η γονική άδεια ανατροφής τεσσάρων (04) μηνών χωρίς αποδοχές, χορηγείται για την ανατροφή παιδιού ηλικίας έως
έξι (06) ετών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα εκπαιδευτικού. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής,
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (01) χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο
εργοδότη (δηλαδή στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων). Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται είτε σε συνεχές
χρονικό διάστημα μέσα στο ίδιο σχολικό έτος, είτε τμηματικά σε διαφορετικά σχολικά έτη. Με σχετική αίτηση του
εκπαιδευτικού (δύο μήνες νωρίτερα από την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της άδειας), διευκρινίζεται η επιθυμητή
έναρξη και λήξη της και χορηγείται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης με βάση τη σειρά προτεραιότητας για κάθε
σχολικό έτος. Αιτήσεις εκπαιδευτικών γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και μόνων
γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, ικανοποιούνται με
απόλυτη προτεραιότητα, η δε υποβολή της σχετικής αίτησης δεν εμπίπτει στον χρονικό περιορισμό των δύο μηνών.
Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων εκπαιδευτικών είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά,
εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το ένα παιδί μεσολάβησε ένας (01) χρόνος πραγματικής απασχόλησης
στον ίδιο εργοδότη. Αν και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν με κοινή τους δήλωση κάθε
φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πιο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση
θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνου, η γονική άδεια ανατροφής άνευ
αποδοχών χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα.
Η ανωτέρω άδεια δεν προσαυξάνει τη συνολική διάρκεια της άδειας των τριών σχολικών ετών χωρίς αποδοχές για
ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (06) ετών.
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Χορηγείται και σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου έως έξι (06) ετών.
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Τμήμα από την ανωτέρω άδεια, μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα, προσκομίζοντας
στην Υπηρεσία σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για την έναρξη της διαδικασίας της υιοθεσίας. Σε περίπτωση
που οι σχετικές διαδικασίες δεν ολοκληρωθούν μέχρι την ηλικία των έξι ετών του παιδιού, το δικαίωμα της άδειας
παρατείνεται μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών.
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