ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Επώνυμο

Όνομα

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ανατροφής του

…………………………………(1) τέκνου, διάρκειας εννέα (9)
μηνών(2) από …../……/..……… μέχρι και ……/……/….………

Πατρώνυμο

Κλάδος

Αρ. Μητρώου ή ΑΦΜ για αναπληρωτές

Σχολείο Οργανικής

Συνημμένα:
 Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου
 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (3)
Υπεύθυνη



δήλωση

άρθρου

8

Ν.

1599/1986

του

εκπαιδευτικού ότι δεν θα κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου
ΔΔΕ Οργανικής

 Κοινή δήλωση των δύο γονέων όπου θα καθορίζεται ποιος
από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής.

Σχολείο υπηρέτησης

Ο/Η αιτών/αιτούσα
Συνολικός χρόνος υπηρεσίας

Διεύθυνση κατοικίας

Υπογραφή

ΤΚ/Πόλη

Σταθερό / Κινητό τηλέφωνο

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου εννιά (9) μηνών
Ημερομηνία : …………………………, ………/………../……………….

(1)

Γράψτε για ποιο τέκνο αφορά (πχ πρώτο, δεύτερο κλπ).

(2)

Οι μητέρες εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ. 2, του Ν. 3528/2007 μετά την άδεια τοκετού και την άδεια λοχείας, εφόσον δεν κάνουν χρήση
μειωμένου ωραρίου, δικαιούνται να πάρουν άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, οποτεδήποτε μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας
του και όχι απαραιτήτως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εννιάμηνη αυτή άδεια να εξαντληθεί σε συνεχές χρονικό διάστημα.
Οι μητέρες εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν πάρουν την εννιάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, μπορούν να κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου δύο (2) ωρών
εβδομαδιαίως, μέχρι το τέκνο τους να γίνει δύο (2) ετών (παρ. 8, του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985 και παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.2723/1999).Σε περίπτωση
γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο ( 2 ) ακόμα έτη. Η χρήση του ενός εκ των δύο ευεργετημάτων αποκλείει αυτομάτως
τη χρήση του άλλου. Τα ευεργετήματα αυτά ισχύουν και για τις θετές μητέρες. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις
υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της
υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει
χρήση των παραπάνω διευκολύνσεων.

(3)

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να είναι πρόσφατο, διότι ισχύει για τρεις μήνες.

ΚΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Α (Ο σύζυγος)
ΠΡΟΣ(1):

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης (2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Fax:

Αριθ:

ΤΚ:

Αριθ:

ΤΚ:

(Εmail):

Β (Η σύζυγος)
ΠΡΟΣ(1):

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης (2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:
Με ατομική μας ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνουμε ότι:

Οδός:
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

Την χρήση της εννιάμηνης άδειας ανατροφής για το _____ τέκνο μας θα κάνει ο/η

Ημερομηνία:

……….20……

Οι Δηλούντες
Α. _________________________
Β. _________________________
(Υπογραφές και ονοματεπώνυμα)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

