
 

Σας διαβιβάζουμε, λόγω αρμοδιότητας το υπ’ αριθ. 6986/15-6-2007 έγγραφο του Δήμου 
Κύμης το οποίο αφορά τη χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου και 
συναφώς σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

Το διάστημα των τριών μηνών που χορηγείται πλέον με πλήρεις αποδοχές στους 
υπαλλήλους που έχουν τρία τέκνα και άνω (δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 53 του Υ.Κ.) 
αποτελεί μέρος της συνολικής άδειας άνευ αποδοχών διάρκειας έως δύο έτη, η οποία 
χορηγείται υποχρεωτικά όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου ηλικίας κάτω των έξι ετών 
(πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 53 και παρ. 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ.). 

Η εν λόγω άδεια άνευ αποδοχών των δύο ετών δύναται να χορηγηθεί είτε συνεχόμενα 
για όλη τη διάρκειά της ή τμηματικά για όσο χρόνο επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος. 

Ως εκ τούτου, ο υπάλληλος με τρία τέκνα και άνω δύναται να λάβει, εφόσον το 
επιθυμεί, μόνο τρεις μήνες από τη συνολική άδεια άνευ αποδοχών, οι οποίοι εξυπακούεται ότι 
θα είναι στην περίπτωση αυτή με πλήρεις αποδοχές. Ακολούθως, ο υπάλληλος δύναται να 
λάβει και το υπόλοιπο διάστημα της άδειας άνευ αποδοχών που απομένει. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω άδεια άνευ αποδοχών των δύο ετών και συνεπώς και το 
επίμαχο τρίμηνο δύναται να χορηγηθεί και κατά τη διάρκεια χρήσης των διευκολύνσεων 
ανατροφής της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. (μειωμένο ωράριο). Επισημαίνεται ωστόσο ότι  
το τρίμηνο αυτό δεν χορηγείται σε ώρες. 

 Τέλος, αναφορικά με την καταβολή των εξόδων κίνησης, παρακαλούμε για την 
απάντησή σας, λόγω αρμοδιότητας. 
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