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ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΕΝΧΝ 
 
Δ/ΝΗ Δ/ΚΧΝ – ΟΙΚ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ 
ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ  
ΚΑΙ  ΔΙΟΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  
 
 
 

ΑΠΟΦΑΗ       ΑΡΙΘ:  43/2019/Γ.Π.  
 
             ΘΕΜΑ: «Τπαγυγή Τπαλλήλος ΙΔΟΥ ζηο καθεζηώρ σοπήγηζηρ ηηρ ειδικήρ άδειαρ 
                            μειυμένος υπαπίος επγαζίαρ». 
 
             Ο  Δήμαπσορ  Aνδπίηζαιναρ - Κπεζηένυν, 
 
            Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 1 και 58 ηος Ν. 3852/2010 [ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ], 
2. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 86 ηος Ν. 3463/2006 [Δ.Κ.Κ.], 
3. Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 177 ηος Ν. 3584/2007, οι οποίερ παπαπέμποςν 

ζηιρ όμοιερ ηος άπθπος 60 ηος Ν. 3584/2007 [ΚΚΔΚΤ], 
4. Σην απιθ. 5679/28-5-2019 αίηηζη ηος Τπαλλήλος ΙΔΟΥ ηος Δήμος Ανδπίηζαιναρ – 

Κπεζηένυν, Λιάγκα ηέθανος – ΠΕ Φςσολόγυν, με ηην οποία ζηηά να ηος σοπηγηθεί 
η διεςκόλςνζη ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 60 ηος Ν. 3584/2007 και ειδικόηεπα ηος 
μειυμένος υπαπίος επγαζίαρ καηά [2] ώπερ ημεπηζίυρ, λόγυ απόκηηζηρ ηέκνος, 
ζύμθυνα με ηη Ληξιαπσική ππάξη γέννηζηρ ηος ηέκνος, η οποία επιζςνάπηεηαι ηηρ 
ανυηέπυ αίηηζήρ ηος,  

5. Σην Τπεύθςνη Δήλυζη ηηρ ζςζύγος ηος, η οποία επιζςνάπηεηαι ηηρ ανυηέπυ 
αίηηζήρ ηος,  με ηην οποία δηλώνει πυρ, υρ Τπάλληλορ ηος Ιδιυηικού Σομέα, δεν θα 
κάνει σπήζη ηυν διεςκολύνζευν ηος μειυμένος υπαπίος επγαζίαρ, 

                                                          
                                                    Α π ο θ α ζ ί ζ ο ς μ ε 
 
      Παπέσοςμε ζηον Τπάλληλο ΙΔΟΥ ηος Δήμος Ανδπίηζαιναρ – Κπεζηένυν: Λιάγκα 
πςπίδυνα – ΠΕ Φςσολόγυν, ο οποίορ έσει πποζληθθεί για ηη ζηελέσυζη ηος «Κένηπος 
Κοινόηηηαρ Δήμος Ανδπίηζαιναρ – Κπεζηένυν», ηιρ διεςκολύνζειρ ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 60 
ηος Ν. 3584/2007 και ειδικόηεπα ηος μειυμένος υπαπίος επγαζίαρ: 

 καηά δύο [2] ώπερ ημεπηζίυρ, μέσπι ηην 30/9/2020, οπόηε ηο ηέκνο αςηού 
ζςμπληπώνει ηην ηλικία ηυν δύο εηών και 

 καηά μία [1] ώπα ημεπηζίυρ, από 1/10/2020 έυρ 30/9/2022, οπόηε ηο ηέκνο αςηού 
ζςμπληπώνει ηην ηλικία ηυν ηεζζάπυν εηών. 

        
 
                                                                                        Ο Δήμαπσορ 
 
                                                                                Διονύζιορ Μπαλιούκορ 
  
                                                                               
 



 

 

 

 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

- Ανυηέπυ Τπάλληλο. 
 
 
ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

- Απμόδιο Ανηιδήμαπσο. 
- Ππ/νο Δ/νζηρ Δ/κών και Οικ/κών Τπηπεζιών. 
- Ππ/νο Σμ. Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ, Παιδείαρ, Πολιηιζμού. 
- Σμ. Ανθπώπινος Δςναμικού και Διοικηηικήρ Μέπιμναρ. 
 

           
 


