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Καηόπιν ππόηαζηρ ηος Σώμαηορ Επιθεωπηηών Δημόζιαρ Διοίκηζηρ πος 

πποέκςψε ύζηεπα από εξέηαζη καηαγγελίαρ δημοηικού ςπαλλήλος αλαθνξηθά κε 

ηελ ππνρξέσζε ηεο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηε δηεπθόιπλζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 60 

ηνπ ΚΚΔΚΥ (λ.3584/2007) γηα αλαηξνθή ηέθλνπ ην ρξνληθό δηάζηεκα ζην νπνίν αηηείηαη 

ν ππάιιεινο, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

 Η ζέζπηζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ έρεη σο ζθνπό ηελ εύλνηα ησλ γνλέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαζξέςνπλ ηα ηέθλα ηνπο ειηθίαο έσο ηεζζάξσλ εηώλ. Οη δηαηάμεηο 

απηέο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Σπληάγκαηνο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ γάκνπ, ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαζηζηνύλ ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλνπ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηελ αηηείηαη ν 

ππάιιεινο ππνρξεσηηθή γηα ηελ ππεξεζία.  

 Ωζηόζν, ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαιύπηνληαη νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο ιόγσ 

ρνξήγεζεο ηεο ελ ιόγσ άδεηαο, θαηά ηελ άπνςή καο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη εγθαίξσο εθ 

κέξνπο ηεο ππεξεζίαο ν θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκόο, έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ αλαγθώλ θαζώο θαη ε εύξπζκε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο 

ππεξεζίαο. 

Οη Πεξηθέξεηεο παξαθαινύληαη λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ παξνύζα ζηνπο Ο.Τ.Α. α’ θαη 

β’ βαζκνύ πνπ επνπηεύνπλ.  

Ελληνική   

 

 

 

 



Η παξνύζα εγθύθιηνο είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ καο 

(www.ypes.gr) ζην πεδίν Πεξηθεξεηαθή Δηνίθεζε–Απηνδηνίθεζε / Τνπηθή Απηνδηνίθεζε 

α΄βαζκνύ /Κώδηθαο Καηάζηαζεο Δεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ – ΚΚΔΚΥ / 

Εγθύθιηνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Με Δ.Τ. 
Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 
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2. Γεληθή Γξακκαηεία Δεκόζηαο Δηνίθεζεο 
   Δ/λζε Δ/ζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ 
   Τκήκα Δηθαησκάησλ θαη Υπνρξεώρζεσλ 
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4. Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. 
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   Γξαθείν Γεληθνύ Δ/ληε θ. Θ. Οηθνλόκνπ  
-Δ/λζή καο (2) 
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