ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΠΡΟΣ : (1)

Του Ανθστη (ΠΖ)
Βασιλείου Βασιλείου του
Βασιλείου (ΑΜ: 00000),
του………., (1)
Τόπος Μονάδας, (2)
Συνημμένα: (3)

ΘΕΜΑ : Αίτηση για Χορήγηση 3μηνης Αδείας για την Ανατροφή 3ου (4) Τέκνου
ΣΧΕΤ : α. Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»)
β. ΠαΔ 4-4/2002/ΓΕΕΘΑ/Ε΄ ΚΛ/ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ
γ. Φ.454/137800/Σ.909/28-1-2010/ΓΕΕΘΑ/ΚΛ. ΠΟΡ./ΔΑΔ
δ. Φ.400/18/976904/Σ.47/18-2-2010/ΓΕΣ/ΔΜΠ/5
Φ.409.8/12/10/Σ.24465/16-2-2010/ΓΕΝ/Β3/V
Φ.446/ΑΔ.500816/Σ.234/9-2-2010/ΓΕΑ/Β4/1δ (4)
1. Σας αναφέρω [ή αναφέρεται (4)] ότι είμαι συζευγμένος με την [ή τον
……… (5) η/ο οποία/ος εργάζεται στ…… (4) και την ……. (6) απέκτησα το τρίτο [ή
τέταρτο ή πέμπτο ….(4)] τέκνο μου, ηλικίας σήμερα …. (7).
2. Σύμφωνα με το άρθρο 53 του (α) σχετικού, που ρυθμίζει όλα τα
ζητήματα των εν γένει Δημοσίων Υπαλλήλων, «….. η προβλεπόμενη από την παρ.
2 του άρθρου 51 του παρόντος άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, όταν πρόκειται για
ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Διάστημα τριών (3) μηνών της
άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου
) παιδιού και άνω».
3. Επειδή ανάλογη διάταξη δεν ισχύει, μέχρι σήμερα, για το στρατιωτικό
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στα πλαίσια ίσης αντιμετώπισης της
προστασίας της μητρότητας και της πατρότητας στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα και
της ευαισθησίας που έχει επιδείξει πρόσφατα η Υπηρεσία, σύμφωνα με τα σχετικά
(γ) και (δ), υιοθετώντας από τον παραπάνω Νόμο ρύθμιση που επιτρέπει και στο
άρρεν στρατιωτικό προσωπικό τη χρήση του δικαιώματος 9μηνης άδειας
ανατροφής τέκνου, παρακαλώ όπως εξετάσετε το αίτημά μου για αναλογική
χορήγηση της παραπάνω άδειας ανατροφής τριών (3) μηνών για την ανατροφή του
τρίτου [ή τέταρου ή πέμπτου ….(4)] τέκνου μου.
4. Επικουρικά σας αναφέρω [ή αναφέρεται (4)] ότι η ως άνω άδεια ήδη έχει
χορηγηθεί, προσφάτως, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό
Επιτελείο Στρατού, σε συναδέλφους.
5. Συνημμένα, υποβάλλω:
α. Υπεύθυνη δήλωση της [ή του (4)] συζύγου μου ότι δεν θα λάβει την
ως άνω άδεια.
β. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του προαναφερομένου τέκνου μου.

γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι
είμαι πολύτεκνος.
6. Την παραπάνω άδεια θα την διανύσω στ……. (8)
7. Παρακαλώ [ή αιτείται μεριμνήσετε (4)] για τις δικές σας περαιτέρω
ενέργειες.
Υπογραφή
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Μονάδα Υπηρεσίας
Τόπος Μονάδας, Ημερομηνία
Συνημμένα
Αναγράφεται ή/κατά περίπτωση
Ονοματεπώνυμο συζύγου
Ημερομηνία γεννήσεως του τέκνου
Η σημερινή ηλικία του τέκνου
Τόπος που θα διανυθεί η άδεια

