
ΑΔΕΙΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΕΠΑ 

ΤΝΣΟΜΟ ΟΔΗΓΟ 
 

 

Α/Α 
ΔΙΓΟ 

ΑΓΔΙΑ 

/ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΓΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ- ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΑΠΟ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

1  

Καλοληθή 
 
 

 Έφς 7 εργάζιμες 

εμέρες ανά 

ζύμβαζε. 

 
 Πξνζνρή 

 Γηα ιόγνπο εμαηξεηηθήο αλάγθεο 

 

 
 Η αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην ζρνιείν ηνπνζέηεζεο πξηλ 

ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

 

 Η αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην ζρνιείν δηάζεζεο γηα 

δηαβίβαζε ζην ζρνιείν ηνπνζέηεζεο κε ζεηηθή ή 

αξλεηηθή εηζήγεζε (αλ ε απνπζία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζρνιείν δηάζεζεο) 

 
 ε θάζε πεξίπησζε ηελ Απφθαζε ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο, 

ηελ εθδίδεη ην ρνιείν ηνπνζέηεζεο. 

 

 ΔΝΔΡΓΔΙΔ: 

1. Έθδνζε ηεο Απόθαζεο ρνξήγεζεο άκεζα 

2. Καηαρώξεζε ζην Myschool 

3. Αλάξηεζε ζηελ πιαηθφξκα INVOICES(μαδί ζε 1PDF): 

ε Απφθαζε , ε αίηεζε ηνπ/ηεο αλαπιεξσηή/ηξηαο 

4. Δλεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ δηάζεζεο 

 

 
παξ.8, άξζξν 20, 

π.δ. 410/88 

 
2α 

Αλαρρωηηθή 
κε ηαηρηθή γλωκάηεσζε 

(από 1εκ έως 15εκ) 

 

 15 

εμερολογιακές 

εμέρες ανά 

ζύμβαζε. 
 Τγεηνλνκηθφ φξγαλν 

 αξκφδην γηα ηε δηαπίζησζε 

αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία 

πνπ νθείιεηαη ζε 

αζζέλεηα, είλαη 

ν ζεξάπσλ ηαηξφο, ν 

νπνίνο είλαη 

πηζηοποηεκέλος ζηο 

ζύζηεκα ειεθηροληθής 

ζσληαγογράθεζες (ΗΓΙΚΑ 

ΑΔ) 

 

 (+15 επιπλέον 

εμερολογιακές 

εμέρες για δσζίαηα 

λοζήκαηα) 

 Γηθαηνχηαη κηζζνδνζία εθφζνλ ζπκπιεξψζεθαλ 10 

εκέρες εργαζίας απφ ηελ έλαξμε ζχκβαζεο, 

δηαθνξεηηθά ρνξεγείηαη ρσξίο λα κηζζνδνηείηαη 

 
  Από 1σο 3εκ. πιεξψλεηαη κφλν απφ ηνλ εξγνδφηε ην 

½ (κηζφ) εκεξνκίζζην 

 
  Από 4 σο 15εκ. πιεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη απφ 

ηνλ ΔΦΚΑ (κε ει.αίηεζε ζην e-EFKA). 

 

 
Ο αλαπιεξσηήο πξέπεη: 

1. Nα θαηαζέζεη ζην ζρνιείν ηα ηαηξηθά έγγξαθα κε αίηεζε, 

(ζε θάζε πεξίπησζε) 

2. Nα αηηεζεί ειεθηξνληθά επηδφηεζε αζζελείαο ζην e- 

EFKA. (απφ 4 σο 15εκ) 

3. Να αποζηείιεη άκεζα ζηο οηθολοκηθό ηκήκα ηοσ ΔΠΑ θαη 

ζην ζρνιείν ηελ απόθαζε επηδόηεζες αζζελείας 

ΔΦΚΑ κφιηο ηε ιάβεη(απφ 4 σο 15εκ) 

 Η αίηεζε θαη  ε ηαηξηθή γλσκάηεπζε θαηαηίζεληαη 

ζην ζρνιείν εληφο 7 εκεξψλ ή κεηά ην εμηηήξην 

 Η Απόθαζε Δπηδόηεζες Αζζελείας ΔΦΚΑ θαηαηίζεηαη 

θαη θπιάζζεηαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ζρνιείνπ ηνπ/ηεο 

αλαπιεξσηή/ηξηαο 

 
 

 ΔΝΔΡΓΔΙΔ: 

1. Ηι. ελεκέξσζε Οηθνλ. Σκήκαηνο ΔΠΑ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ (έζησ 

θαη γηα 1εκ αλαξξσηηθήο) 

2. Καηαρώξεζε ζην Myschool ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ 

3. Έθδνζε ηεο Απόθαζεο ρνξήγεζεο 

4. Αλάξηεζε ζηελ πιαηθφξκα INVOICES(μαδί ζε 1PDF): ε 

Απφθαζε, ε αίηεζε ηνπ/ηεο αλαπιεξσηή/ηξηαο, ε ει. ηαηξ. 

Γλσκάηεπζε 

5. Δλεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ δηάζεζεο 
 

 
 Πξνζνρή γηα όιεο ηηο αλαξξσηηθέο 

 
 Γελ πθίζηαηαη αλαξξσηηθή κε Τ.Γ. ζηνπο αλαπιεξσηέο 

 
 Η Ιαηξ. γλσκάηεπζε κέζσ ει. ζπληαγνγξάθεζεο 

ηεο Η.Γ.Ι.Κ.Α.(κε barcode) 

άξζξα 657 θαη 658 

Α.Κ.(π.δ.456/1984) 

άξζξν 11, λ.2874/2000 

Δγθχθιηνο αξ.79/14-7- 

1999 ΙΚΑ Έγγξαθν 

αξ.πξση. Π06/40/29-04- 

2013 ΙΚΑ) παξ.5, άξζξν 

70, λ.4485/2017 

 ΔΓΚΤΚΛΙΟ: 54 ΔΦΚΑ 

23- 09-2021 

Άξζξν 77, λ.4826/2021 

 
Ωο δπζίαηα λνζήκαηα 

λννχληαη απηά ηεο 

 Τ1/Γ.Π./νηθ. 

16884/12.10.2001 

απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο (Β΄ 1386) 

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-09/egk_54_2021.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-09/egk_54_2021.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-09/egk_54_2021.pdf
http://www.crohnhellas.gr/nomothesia/2001_ORISMOS_DYSIATON_NOSIMATON.pdf
http://www.crohnhellas.gr/nomothesia/2001_ORISMOS_DYSIATON_NOSIMATON.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/fekForm.html#results
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2β  

Αλαρρωηηθή 
κε ηαηρηθή γλωκάηεσζε 

(από 15εκ θαη άλω) 

  Από 15εκ. θαη άλσ, ν αλαπιεξσηήο πιεξψλεηαη κφλν 

απφ ηνλ ΔΦΚΑ. 

 
 

Ο αλαπιεξσηήο πξέπεη: 

1. Nα θαηαζέζεη ζην ζρνιείν ηα ηαηξηθά έγγξαθα κε αίηεζε 

2. Nα αηηεζεί ειεθηξνληθά επηδφηεζε αζζελείαο ζηνλ e- EFKA 

3. Να αποζηείιεη άκεζα ζηο οηθολοκηθό ηκήκα ηοσ ΔΠΑ θαη 

ζην ζρνιείν ηελ ‘απόθαζε επηδόηεζες αζζελείας e- 

EFKA‘(απφ 16εκ θαη άλσ) ε νπνία θέξεη έγθξηζε ηεο 

 Α/ζκηαο Τγεηνλ/θήο Δπηηξνπήο, κφιηο ηε ιάβεη 

 

 ΔΝΔΡΓΔΙΔ: 
 

1. Ηι. ελεκέξσζε Οηθνλ. Σκήκαηνο ΔΠΑ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ 

2. Καηαρώξεζε ζην Myschool ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ 

3. Έθδνζε ηεο Απόθαζεο ρνξήγεζεο κε αλαθνξά ζηνλ 

αξ. απφθαζεο επηδφηεζεο αζζελείαο e-EFKA πνπ 

θέξεη θαη ηελ έγθξηζε ηεο Α/ζκηαο Τγεηνλ/θήο Δπηηξνπήο 

4. Αλάξηεζε ζηελ πιαηθφξκα INVOICES(μαδί ζε 1PDF): 

ε Απφθαζε, ε αίηεζε ηνπ/ηεο αλαπιεξσηή/ηξηαο, ε ει. 

ηαηξ. Γλσκάηεπζε θαη ηελ απφθαζε επηδφηεζε αζζελείαο 

e- EFKA 

5. Δλεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ δηάζεζεο 

 

2γ  Αλαρρωηηθή έως 30 

 εκέρες ζε ζύλοιο κε 

 Νοζειεία ή επέκβαζε 

 ζε ΓΗΜΟΙΟ 
 

 ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

 
- Τγεηνλνκηθφ φξγαλν 

αξκφδην γηα ηε δηαπίζησζε 

αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία 

πνπ νθείιεηαη ζε αζζέλεηα 

είλαη ν εθάζηνηε αξκφδηνο 

ζεξάπσλ ηαηξφο ηνπ 

νηθείνπ ηκήκαηνο ηνπ 

Γεκφζηνπ Ννζνθνκείνπ 

 
Ο αλαπιεξσηήο πξέπεη: 

1. Nα θαηαζέζεη ζην ζρνιείν ηα ηαηξηθά έγγξαθα 

(+εμηηήξην )κε αίηεζε 

2. Nα αηηεζεί ειεθηξνληθά επηδφηεζε αζζελείαο ζηνλ 

e- EFKA 

3. Να αποζηείιεη άκεζα ζηο οηθολοκηθό ηκήκα ηοσ 

ΔΠΑ ηελ απόθαζε επηδόηεζες αζζελείας e-EFKA 

θαη λα ηελ θαηαζέζεη πξνο θχιαμε ζηνλ αηνκηθφ 

θάθειν ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο 

 

 ΔΝΔΡΓΔΙΔ: 

1. Ηι. ελεκέξσζε Οηθνλ. Σκήκαηνο ΔΠΑ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ 

2. Καηαρώξεζε ζην Myschool ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ 

3. Έθδνζε ηεο Απόθαζεο ρνξήγεζεο άκεζα(δελ απαηηείηαη 

ε θαηάζεζε ηεο ‘Απφθαζεο επηδφηεζεο αζζελείας e-

EFKA‘ γηα ηελ έθδνζε Απφθαζεο ρνξήγεζεο.) 

4. Αλάξηεζε ζηελ πιαηθφξκα INVOICES(μαδί ζε 1PDF): 

ε Απφθαζε, ε αίηεζε ηνπ/ηεο αλαπιεξσηή/ηξηαο, ε 

ηαηξ. Γλσκάηεπζε (+εμηηήξην) 

5. Δλεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ δηάζεζεο 
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Αηκοδοηηθή άδεηα 
 
 

 1 εμέρα 

αιμολευίας 

ενηός ζύμβαζες 

+ 2 εργάζιμες 

εμέρες 

 

 
 Ιζρχεη θαη γηα φπνηνλ πξνζέξρεηαη ζε νπνηνδήπνηε θέληξν 

αηκνιεςίαο απφ δηθή ηνπ πξσηνβνπιία 

 
 Πξνζνρή: 

 
 Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί άδεηα 

απνπζίαο από ηα ππεξεζηαθά 

θαζήθνληα ηελ εκέξα αηκνιεςίαο 

απαξαίηεηε είλαη ε βεβαίσζε 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ηεο αηκνιεςίαο. 

 Οη 2 εξγάζηκεο εκέξεο πέξαλ ηεο εκέξαο αηκνιεςίαο 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ είηε ζπλερφκελα κε ηελ εκέξα 

αηκνδνζίαο είηε νπνηεδήπνηε φκσο πάληα κέζα ζην ίδην 

 εκεξνινγηαθό έηνο κε ηελ αηκνιεςία *(δει.επ-Γεθ & 

Ιαλ- Ινπλ) θαη πάληα εληόο ζύκβαζεο 

 Η αίηεζε πξνγελέζηεξε ηεο άδεηαο 

 

 
 ΔΝΔΡΓΔΙΔ: 

1. Έθδνζε ηεο Απόθαζεο ρνξήγεζεο αιμοδοηικής άδειας 

 εθφζνλ θαηαηεζεί βεβαίσζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

αηκνδνζίαο 

 
2. Αλάξηεζε ζηελ πιαηθφξκα INVOICES(μαδί ζε 1PDF): 

Η Απφθαζε, ε αίηεζε ηνπ/ηεο αλαπιεξσηή/ηξηαο, ε 

βεβαίσζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αηκνδνζίαο 

3. Καηαρώξεζε ζην Myschool 

4. Δλεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ δηάζεζεο 

 
παξ.5, άξζξν 50, 

λ.3528/2007 άξζξν 81, 

λ.4589/2019 παξ. 2α, 

άξζξν 47, λ.4674/2020 

Δγθχθιηνο ΤΠΔ 

(ΓΙΓΑΓ/Φ.51/538/12254/ 

14-05- 2007) 

4 

Άδεηα γηα γέλλεζε 

ηέθλνπ(γηα ηνλ παηέξα) 

(ΝΔΑ) 

 
 

 14 εργάζιμες 

εμέρες 

 
 

 Υνξεγείηαη θαη γηα πηνζεζία ή αλαδνρή ηέθλνπ σο 8 εηψλ 

 Γελ πξνζαπμάλεηαη ιφγσ γέλλεζεο δηδχκσλ, θιπ 

 Υνξεγείηαη: είηε 14εκ ζπλνιηθά ή ηκεκαηηθά εληφο 30εκ απφ 

ηε γέλλεζε, 

 είηε 2εκ πξηλ ηελ ΠΗΣ(κε βεβαίσζε) & 12εκ 

ζπλερφκελα ή ηκεκαηηθά εληφο 30εκ απφ ηε γέλλεζε 

 Η αίηεζε πξνγελέζηεξε (αλ πξηλ ηελ ΠΗΣ) ή κεηαγελέζηεξε (αλ 

 κεηά ηε γέλλεζε) 

 

 ΔΝΔΡΓΔΙΔ: 
1. Έθδνζε ηεο Απόθαζεο ρνξήγεζεο εθφζνλ 

θαηαηεζεί Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο (ή θαη 

βεβαίσζε ΠΗΣ) 

 
2. Αλάξηεζε ζηελ πιαηθφξκα INVOICES(μαδί ζε 1PDF): 

Η Απφθαζε, ε αίηεζε ηνπ/ηεο αλαπιεξσηή/ηξηαο, ε 

Λεμηαξρηθή πξάμε (ή/θαη βεβαίσζε ΠΗΣ) 
3. Καηαρώξεζε ζην Myschool 

4. Δλεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ δηάζεζεο 

 
 
 

 
παξ.1, άξζξν 50 ηνπ 

λ.3528/2007 

άξζξν 27 ηνπ 

λ.4808/2021 

5 

Άδεηα 

γάκνπ/ζπκθώλνπ 

ζπκβίσζεο 

 
 
 

 5 εργάζιμες 

εμέρες 

 
 5 εξγάζηκεο εκέξεο ακέζσο πξηλ ή κεηά ην γεγνλφο θαη φρη 

ζε άιιε ρξνληθή πεξίνδν 

 Η αίηεζε πξνγελέζηεξε ηεο άδεηαο 

 

 ΔΝΔΡΓΔΙΔ: 
1. Έθδνζε ηεο Απόθαζεο ρνξήγεζεο εθφζνλ 

θαηαηεζεί Λεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ/ζπκθψλνπ 

ζπκβίσζεο 

2. Αλάξηεζε ζηελ πιαηθφξκα INVOICES(μαδί ζε 1PDF): 

ε Απφθαζε, ε αίηεζε ηνπ/ηεο αλαπιεξσηή/ηξηαο, ε 

Λεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ/ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο 
3. Καηαρώξεζε ζην Myschool 

4. Δλεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ δηάζεζεο 

 
 

 
άξζξν 39 ηνπ 

λ.4808/2021 
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Άδεηα πέλζνπο 
 

 2 εργάζιμες 

εμέρες 

 
 
 
 
 Ακέζσο κεηά ην γεγνλφο. 

 Η άδεηα ρνξεγείηαη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζπγγελψλ εμ 

αίκαηνο(ζπδχγνπ, ηέθλσλ, γνλέσλ θαη αδειθψλ), αιιά γηα 

ηνπο εμ αγρηζηείαο ζπγγελείο ζηελ ίδηα γξακκή θαη ηνλ ίδην 

βαζκφ 

 Η αίηεζε πξνγελέζηεξε ή ηελ ίδηα εκέξα ηεο άδεηαο 

 

 ΔΝΔΡΓΔΙΔ: 
 

1. Έθδνζε ηεο Απόθαζεο ρνξήγεζεο εθφζνλ θαηαηεζεί 

Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ & πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο 

2. Αλάξηεζε ζηελ πιαηθφξκα INVOICES(μαδί ζε 1PDF): 

ε Απφθαζε, 

3. ε αίηεζε ηνπ/ηεο αλαπιεξσηή/ηξηαο, ε Λεμηαξρηθή πξάμε 

ζαλάηνπ & πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

4. Καηαρώξεζε ζην Myschool 

5. Δλεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ δηάζεζεο 

 
 

 
Δζληθέο πιινγηθέο 

πκβάζεηο 

Δξγαζίαο:2000-2001(άξζ. 

10) & 

2002-2003(άξζ.9) 

7 

Παξάζηαζε ζε δίθε 

(Άδεηα αλππαίηηνπ 

θσιύκαηνο) 

 
 
 
 
 Υνξεγείηαη άδεηα γηα παξάζηαζε ζε δίθε (ιφγσ αλππαίηηνπ 

θσιχκαηνο) 

 Οη εκέξεο άδεηαο αθαηξνχληαη απφ ηηο 15εκ. αλαξξσηηθήο 

άδεηαο κε απνδνρέο πνπ δηθαηνχληαη νη αλαπιεξσηέο 

 Η αίηεζε πξνγελέζηεξε ηεο άδεηαο & ε θιήζε 

 

 ΔΝΔΡΓΔΙΔ: 
 

1. Έθδνζε ηεο Απόθαζεο ρνξήγεζεο εθφζνλ θαηαηεζεί 

ε βεβαίσζε παξάζηαζεο ζην δηθαζηήξην 

2. Αλάξηεζε ζηελ πιαηθφξκα INVOICES(μαδί ζε 1PDF): 

ε Απφθαζε, ε αίηεζε ηνπ/ηεο αλαπιεξσηή/ηξηαο, ε 

βεβαίσζε παξάζηαζεο ζην δηθαζηήξην 

3. Καηαρώξεζε ζην Myschool 

4. Δλεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ δηάζεζεο 

 
 
 

 
Άξζξν 657,658 Α.Κ., 

π.δ.456/1984 
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ΑΓΔΙΔ Δ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Μεηά ηης αιιαγές ποσ επέθερε ηο  άρζρο 47 ηοσ Ν.4674/2020(ΦΔΚ53/η.Α΄), βι. Κεθ.Β΄,  εγθσθιίοσ ΤΠΔ: ΓΙΓΑΓ/Φ.69/117/οηθ.11102/28-05-2020 

Α/Α ΔΙΓΟ ΑΓΔΙΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ-ΑΠΟΦΑΗ-ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΑΠΟ ΣΗ 

ΥΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΓΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

1 

Άδεηα θνηηεηηθή- 

εμεηάζεσλ 

 
 
 14 

εργάζιμες 

εμέρες για 

ζύμβαζε 12 

μενών 

 Η άδεηα ρνξεγείηαη κε αλψηεξν ηηο 2 εξγάζηκεο εκέξεο 

γηα θάζε κέξα εμεηάζεσλ θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ή 

νξθσκνζία πηπρίνπ ή ζπλάληεζε κε ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή γηα εθπφλεζε κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ- 

θαη όρη γηα εκέξα κεηά ηελ εμέηαζε/ζπλάληεζε. 

 Μπνξεί λα ιεθζεί ηελ εκέξα εμέηαζεο θαη κηα εξγάζηκε 

αθξηβψο πξηλ. Αλ ε εμέηαζε είλαη αβ/θν, κπνξεί λα ιάβεη 

Πέκπηε & Παξαζθεπή. 

 Ιζρχεη γηα θνηηεηέο πνπ ζπνπδάδνπλ έσο θαη 2 εμάκελα 

κεηά ηελ ππνρξεσηηθή δηάξθεηα γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ 

 Έσο 14 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ζύκβαζε 12κελώλ, 

έηζη, ππνινγίδνπκε ην δηθαίσκα άδεηαο κε ηελ ‘απιή 

κέζνδν ησλ ηξηώλ’ 

 φηαλ ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο είλαη δεθαδηθφο απφ 0,50 

θαη άλσ ιακβάλεη 1 εκέξα άδεηαο επηπιένλ 

 

 Έηζη : 1)π.ρ.ΔΑΝ ΠΡOΛΗΘΗΚΔ01-09-2022 ΔΩ 30-06- 

2023, δει. ζχκβαζε 10 κελψλ, ηφηε ππνινγίδεηαη 

ζε αλαινγία: 14/12 x (10/30) 

 
2)π.ρ. ΔΑΝ ΠΡΟΛΗΦΘΗΚΔ 24-09-2022 ΔΩ 30-06-2023,δει. 

ζχκβαζε 9 κελψλ & 7 εκεξψλ, ηφηε ππνινγίδεηαη ζε 

αλαινγία: 14/12 x (9+7/30) 

 Η αίηεζε πξνγελέζηεξε ηεο άδεηαο 

 Απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθό (εθηόο ηεο βεβαίσζεο εμέηαζεο) είλαη ε 

 Βεβαίσζε πνπδώλ, ε νπνία κπνξεί λα θαηαηεζεί κία 

θνξά, όπνπ ζα αλαθέξεηαη: 

 

1) ην έηνο εηζαγσγήο, 

2)ην ηκήκα & ρνιή, 

3) ην ηξέρνλ εμάκελν θνίηεζεο 

 

 ΔΝΔΡΓΔΙΔ: 
 

1. Έθδνζε ηεο Απόθαζεο ρνξήγεζεο εθφζνλ θαηαηεζεί 

ε βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζε εμεηάζεηο ή ζπλάληεζεο 

2. Αλάξηεζε ζηελ πιαηθφξκα INVOICES(μαδί ζε 1PDF): ε 

Απφθαζε, ε αίηεζε ηνπ/ηεο αλαπιεξσηή/ηξηαο, ε βεβαίσζε 

ζπκκεηνρήο γηα θάζε εμέηαζε & ε βεβαίσζε ζπνπδψλ 

3. Καηαρώξεζε ζην Myschool 

4. Δλεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ δηάζεζεο 

 
ΠΡΟΟΥΗ: 

Γελ δηθαηνχηαη άδεηα εμεηάζεσλ ν/ε αλαπιεξσηήο/ηξηα πνπ θνηηά ζε 

ζρνιή πηζηνπνίεζεο (π.ρ. Δηήζην Πξφγξακκα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο - 

ΔΠΠΑΙΚ-ηεο ΑΠΑΙΣΔ ) 

 
 

 
Άξζξν 60 ηνπ 

λ.3528/2007, 

Άξζξν 81 ηνπ 

λ.4589/2019, 

Παξ.7γ, άξζξνπ 47 ηνπ 

λ.4674/2020 
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2 Γνληθή άδεηα γηα 

παξαθνινύζεζε 

ζρνιηθήο επίδνζεο 

 

ΓΙΑ 12 ΜΗΝΗ 

ΤΜΒΑΗ 

 
Οξηζκέλεο ψξεο 

ή νιφθιεξε εκέξα 

 
1 ηέθλο 

 έφς 

ηέζζερις 

(4) εμέρες ηο 

έηος 

 
(2) ηέθλα θαη άλω 

 
 έφς πένηε 

(5) εμέρες ηο 

έηος 

 Αλαπιεξσηέο κε ηέθλα πνπ θνηηνχλ ζηελ Α/ζκηα & Β/ζκηα 

εθπ/ζε (θαη γηα ην Νεπηαγσγείν) δηθαηνχληαη γνληθή άδεηα 

γηα ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο ζε αλαινγία κε βάζε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζήο ηνπο (ε άδεηα κπνξεί λα κνηξαζηεί 

θαη κε ηηο/ηνπο ζπδχγνπο) γηα παξαθνινχζεζε ζρνιηθήο 

επίδνζεο 

 Γελ ιακβάλνληαη ζπλερόκελα γνληθέο άδεηεο 

 Τπνινγίδνπκε ην δηθαίσκα άδεηαο κε ηελ ‘απιή 

κέζνδν ησλ ηξηώλ’ 

 φηαλ ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο είλαη δεθαδηθφο απφ 0,50 

θαη άλσ ιακβάλεη 1εκέξα άδεηαο επηπιένλ 

 γηα ζύκβαζε 12κελώλ δηθαηνχληαη ζε ζχλνιν: 

 4 εκέξεο γηα έλα ηέθλν 

 5 εκέξεο γηα 2 ηέθλα θαη άλσ 

 6 εκέξεο γηα 2 ηέθλα θαη άλσ πνπ θνηηνχλ ζε 

δηαθνξεηηθή βαζκίδα εθπ/ζεο 

 

Έηζη, π.ρ. ΔΑΝ ΠΡΟΛΗΦΘΗΚΔ 10-09-2022 ΔΩ 30-06-2023, 

δει. ζχκβαζε 9 κελψλ & 21 εκεξψλ θαη έρεη 1 ηέθλν, ηφηε 

ππνινγίδεηαη ζε αλαινγία:4/12x (9+21/30) ή 4 x 9,21 /12 

Γει. έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη ζχλνιν 3 εκέξεο γνληθή άδεηα 

έσο 30-06-2023 

 Η αίηεζε πξνγελέζηεξε ηεο άδεηαο 

 

 ΔΝΔΡΓΔΙΔ: 
 

1. Έθδνζε ηεο Απόθαζεο ρνξήγεζεο εθφζνλ θαηαηεζνχλ 

 Βεβαίσζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπ ηέθλνπ ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε 

εκεξνκελία & ην φλνκα ηνπ αλαπιεξσηή πνπ ελεκεξψζεθε 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ/ηεο ζπδχγνπ κε ηελ νπνία ζα δειψλεη 

πφζεο κέξεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζα ιάβεη/έιαβε ή φηη παξαρσξεί 

φιν ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο άδεηαο ζηε/ζηνλ ζχδπγν γηα ην ηξέρνλ 

ζρνι. έηνο 

 Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 
2. Αλάξηεζε ζηελ πιαηθφξκα INVOICES(μαδί ζε 1PDF): ε 

Απφθαζε, ε αίηεζε ηνπ/ηεο αλαπιεξσηή/ηξηαο, ε βεβαίσζε 

ελεκέξσζεο απφ ην ζρνιείν, ε Τ.Γ. ζπδχγνπ, ην πηζηνπνηεηηθφ 

νηθνγ. Καηάζηαζεο 

3. Καηαρώξεζε ζην Myschool 

4. Δλεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ δηάζεζεο 

 ε πεξίπησζε δηάζηαζεο, δηαδπγίνπ ή γέλλεζεο ηέθλνπ ρσξίο γάκν 

ησλ γνλέσλ ηνπ, ε άδεηα ρνξεγείηαη ζην γνλέα πνπ έρεη ηελ 

επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ. Απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε δηθαζηηθήο 

απφθαζεο επηκέιεηαο ηέθλνπ. 

 
 
 
 
 
 

 
Άξζξν 23 ηνπ 

π.δ.410/1988, φπσο 

ηξνπ. κε παξ. 7β ηνπ 

άξζξνπ 47 ηνπ 

λ.4674/2020 

3 Αζζέλεηαο ηέθλνπ 

κε απνδνρέο 

 
ΓΙΑ 12 ΜΗΝΗ 

ΤΜΒΑΗ 
 

κε 1 -2 ηέθλα 

 4 εμέρες 

κε 3 ηέθλα 

 7 εμέρες 

Ποιύηεθλοη 

 10 εμέρες 
Μολογολείς 

 8 εμέρες 

 Οη γνλείο αλαπιεξσηέο κε αλήιηθα ηέθλα δηθαηνχληαη 

άδεηα γηα αζζέλεηα ηέθλνπ ηνπο, ζε αλαινγία ηεο 

ζχκβαζεο, γηα ρξήζε ζπλερφκελε ή κε 

 Απνηειεί απηνηειέο δηθαίσκα γηα θάζε γνλέα 

 Τπνινγίδνπκε ην δηθαίσκα άδεηαο κε ηελ ‘απιή 

κέζνδν ησλ ηξηώλ’ 

 
 γηα ζύκβαζε 12κελώλ δηθαηνχληαη ζε ζχλνιν: 

 

 4 εκέξεο γηα έσο 2 ηέθλα 

 7 εκέξεο γηα 3 ηέθλα 

 10 εκέξεο γηα πνιχηεθλνπο 

 8 εκέξεο γηα κνλνγνλείο 

 Η αίηεζε ηελ εκέξα ηεο άδεηαο ή κεηαγελέζηεξε 

 

 ΔΝΔΡΓΔΙΔ: 
 

1. Έθδνζε ηεο Απόθαζεο ρνξήγεζεο εθφζνλ θαηαηεζνχλ: 

ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηνπ γηαηξνχ ηνπ ηέθλνπ (πνπ ζπζηήλεη θαη ηηο 

εκέξεο αλάγθεο θξνληίδαο ηνπ ηέθλνπ απφ ην γνλέα) & πξφζθαην 

πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

2. Αλάξηεζε ζηελ πιαηθφξκα INVOICES(μαδί ζε 1PDF): 

ε Απφθαζε, ε αίηεζε ηνπ/ηεο αλαπιεξσηή/ηξηαο, ε 

ηαηξηθή γλσκάηεπζε, ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγ. 

θαηάζηαζεο 

3. Καηαρώξεζε ζην Myschool 

4. Δλεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ δηάζεζεο 

 
 

 
Άξζξν 23 ηνπ 

π.δ.410/1988, φπσο 

ηξνπ. κε παξ. 7β ηνπ 

άξζξνπ 47 ηνπ 

λ.4674/2020 
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ΑΓΔΙΔ ΠΟΤ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΟΦΔΙΛΔΙ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΔΙ ΣΙ ΑΓΔΙΔ ΣΟ Myschool ΠΡΟ ΔΓΚΡΙΗ 

Α/Α ΔΙΓΟ ΑΓΔΙΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

(γηα δηαβίβαζε ή απεπζείαο θαηάζεζε ζηε Γ/λζε) 
ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

1 Άδεηα 

θύεζεο- 

ινρείαο 

 

Κύεζες 
 

 56 εμέρες 

 

Λοτείας 
 

 63 εμέρες 

 
 Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο άδεηαο θχεζεο & ινρείαο 

είλαη 119 εκέξεο, δειαδή 56 εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

πηζαλή εκεξνκελία ηνθεηνχ θαη 63 εκέξεο κεηά. 

 Όηαλ ν ηνθεηφο πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ 

εκεξνκελία πνπ αξρηθά είρε πηζαλνινγεζεί νη 

εκέξεο κεηαθέξνληαη, ψζηε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 

γηα ηελ κεηξφηεηα λα κελ ππνιείπεηαη ησλ 119 

εκεξψλ. 

ΠΡΟΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΠΙΓΟΜΑ ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ ΑΠΟ 
ΔΦΚΑ 

 Η ειεθηξνληθή αίηεζε ρνξήγεζεο επηδφκαηνο 

Μεηξφηεηαο (Κχεζεο-Λνρείαο) ππνβάιιεηαη ζηνλ 

e-EFKA 

 Καηαηίζεηαη ε απφθαζε επηδφηεζεο κφιηο ιεθζεί 

 Άδεηα θύεζεο 56εκ.(θαηάζεζε αίηεζεο πεξίπνπ 3εκ. πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

 άδεηαο) 

 
 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

1. Αίηεζε 

2. Ιαηξηθή γλσκάηεπζε γηα ηελ πηζαλή εκεξνκελία ηνθεηνχ(ΠΗΣ)απφ 

Ιαηξφ πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλνο ζηελ Η.Γ.Ι.Κ.Α. θαη δηαζέηεη 

ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε 

3. Απφθαζε επηδφηεζεο θχεζεο ηνπ ΔΦΚΑ 

 
  Άδεηα ινρείαο 63εκ (θαηάζεζε αίηεζεο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

 θιηληθή/λνζνθνκείν): 

 
 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

1. Αίηεζε 

2. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο 

3. Απφθαζε επηδφηεζεο ινρείαο ηνπ ΔΦΚΑ (θαηαηίζεηαη αξγφηεξα κφιηο 

ιεθζεί ειεθηξνληθά απφ ηνλ e-EFKA) 

 

 
Άξζξν 9 ηνπ 

λ.2224/1994, 

άξζξν 11 ηνπ 

λ.2874/2000, 

άξζξν 34 ηνπ 

λ.4808/2021 

2 Άδεηα αλαηξνθήο   Άδεηα αλαηξνθήο ηέθλνπ: 3 κήλεο θαη 15 εκέξεο κε 

απνδνρέο 

 Υνξεγείηαη κφλν ζηηο κεηέξεο απνθιεηζηηθά κεηά ηε 

ιήμε ηεο άδεηαο ινρείαο θαη ζε ζπλέρεηα απηήο. 

 Η άδεηα αλαηξνθήο δελ δηαθφπηεηαη, δελ ρνξεγείηαη 

ηκεκαηηθά. 

  Μεησκέλν δηδαθηηθφ σξάξην : 2 ώξεο/ εβδ. 

 Αληί ηεο άδεηαο αλαηξνθήο 3,5 κελψλ δχλαηαη ε 

κεηέξα αλαπιεξψηξηα λα θάλεη ρξήζε κεησκέλνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ 2 σξψλ εβδνκαδηαίσο κέρξη ην 

ηέθλν λα γίλεη 2 εηψλ (κε ηα ίδηα αληίζηνηρα 

δηθαηνινγεηηθά κε απηά ηεο άδεηαο αλαηξνθήο) 

 Άδεηα αλαηξνθήο/κεησκέλνπ σξαξίνπ (θαηάζεζε πεξίπνπ 15εκ. πξηλ ηε 

ιήμε ηεο άδεηαο ινρείαο ή ζηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο-εθφζνλ δηθαηνχηαη) 

 

 ηέθλνπ ή ρξήζε  

 κεησκέλνπ 

σξαξίνπ 
 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

1. Αίηεζε 
2. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο(3κελνπ) 
3. Τπεχζπλε δήισζε (κέζσ gov.gr) ηνπ ζπδχγνπ ζηελ νπνία λα δειψλεη φηη 

δελ θάλεη παξάιιειε ρξήζε θακίαο δηεπθφιπλζεο αλαηξνθήο γηα ην ίδην 
ηέθλν 

4. Τπεχζπλε δήισζε (κέζσ gov.gr) ηεο αλαπιεξψηξηαο γηα κε ρξήζε 
κεησκέλνπ σξαξίνπ(γηα ηελ αίηεζε άδεηαο αλαηξνθήο)/ή κε ρξήζε 
άδεηαο αλαηξνθήο (γηα ηελ αίηεζε κεησκέλνπ σξαξίνπ) γηα ην ελ ιφγσ 
ηέθλν 

Άξζξν 26 ηνπ 

λ.4599/2019 
   

 
 3,5 μήνες 
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3 

Δπηκνξθσηηθή 

άδεηα 

 

 Μικρής 

τρονικής 

διάρκειας 

 Υνξεγείηαη άδεηα κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαηά 

πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα, ζπλδηαζθέςεηο, 

ζεκηλάξηα θαη θάζε είδνπο ζπλαληήζεηο επηζηεκνληθνχ 

ραξαθηήξα ζην εζσηεξηθφ, εθφζνλ ε ζπκκεηνρή θξίλεηαη 

ζπκθέξνπζα γηα ηελ ππεξεζία. 

 
ΔΠΙΗΜΑΝΗ 

 
Σα δηθαηνινγεηηθά δηαβηβάδνληαη ζηελ Γ/λζε απφ ηελ 

ρνιηθή Μνλάδα κε Θεηηθή (ή αξλεηηθή)εηζήγεζε ηνπ Γ/ληή 

ζρνιείνπ 

 Δπηκνξθσηηθή άδεηα (θαηάζεζε αίηεζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άδεηαο) 

 
 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

 
1. Αίηεζε 

2. Θεηηθή (ή αξλεηηθή)εηζήγεζε ηνπ Γ/ληή ζρνιείνπ 

3. Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο (κεηαθξαζκέλε αλ είλαη μελφγισζζε)-θαηαηίζεηαη 

θαηφπηλ 

 Η Απφθαζε εθδίδεηαη κφλν εθφζνλ θαηαηεζεί βεβαίσζε ζπκκεηνρήο. 

Παξ.6 ηνπ άξζξνπ 

38 ηνπ λ.4351/2015 

4 

Γνληθή άδεηα 4 

κελώλ (ΑΝΔΤ 

ΑΠΟΓΟΥΩΝ) γηα 

αλαηξνθή ηέθλνπ 

(ΝΔΑ) 
 

 Έφς 4 μήνες 

Έσο 4 κήλεο ζε ζχλνιν γηα φιε ηελ ππεξέηεζε γηα ηέθλν 

έσο 8 εηώλ(ΆΡ.28, Ν.4808/21) & απνηειεί αηνκηθφ 

δηθαίσκα, κε ρνξήγεζε εθάπαμ ή ηκεκαηηθά ζε πνιιέο 

ζπκβάζεηο-φρη ηκεκαηηθά εληφο κηαο ζχκβαζεο 

 
 Οη 2 πξψηνη κήλεο επηδνηνχληαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ 

 
 ηνπο κνλνγνλείο δηπιαζηάδεηαη ην δηθαίσκα 

 
 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: 

 
1. Ο εξγαδφκελνο γνλέαο πξέπεη λα έρεη 

ζπκπιεξψζεη 1 έηνο ζπλερφκελεο ή κε δηαδνρηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηνλ ίδην 

εξγνδφηε(ΤΠΑΙΘ), εθηφο αλ νξίδεηαη επλντθφηεξα 

απφ εηδηθή δηάηαμε 

2. Υνξεγείηαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 
3. Γηα ιήςε ηεο ίδηαο άδεηαο γηα 2

Ο
 ηέθλν πξέπεη λα 

έρεη πξνεγεζεί 1 ρξφλνο πξαγκαηηθήο 
απαζρφιεζεο ζην ΤΠΑΙΘ 

 Γνληθή άδεηα 4 κελώλ (ΑΝΔΤ ΑΠΟΓΟΥΩΝ) γηα αλαηξνθή ηέθλνπ 

(θαηάζεζε αίηεζεο 1 κήλα λσξίηεξα) 

 
 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

 
1. Αίηεζε 

2. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (3κελνπ) 

3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπδχγνπ ζηελ νπνία λα δειψλεη φηη δελ θάλεη 

παξάιιειε ρξήζε αληίζηνηρεο δηεπθφιπλζεο αλαηξνθήο ηέθλνπ 

4. Βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο ζην ΤΠΑΙΘ 

Άξζξν 28 ηνπ 

λ.4808/2021 

 
 
 
 
 

 



ΑΓΔΙΔ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΔΠΑ 

ΤΝΣΟΜΟ ΟΓΗΓΟ 
 

 ΔΠΙΗΜΑΝΗ: 
 

Όιες οη αηηήζεης θαη ηα έλησπα ποσ θαηαζέηοσλ οη αλαπιερωηές ΔΠΑ, όπως θαη οη Αποθάζεης τορήγεζες πρέπεη λα θέροσλ ηο αλάιογο ιογόησπο ζηο σποζέιηδο (ή 

 θαζόιοσ ιογόησπο αλ είλαη ΠΓΔ) ζύκθωλα κε ηο ΔΡΓΟ/ΠΡΑΞΗ ποσ προζιήθζεθαλ. 

 
 

 
 

ΑΓΔΙΔ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
 
 
 

Ιζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηηο άδεηεο ησλ αλαπιεξσηψλ ΔΠΑ. Τπεχζπλνο γηα ηνπο αλαπιεξσηέο ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ν 

θ. Γεκεηξάθεο Κσλζηαληίλνο γξαθείν 10 (Μηζζνδνζία κνλίκσλ) ηει 2310605321 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο αλαξξσηηθέο άδεηεο (επεξεάδνπλ ηελ κεληαία κηζζνδνζία) θαη ζηηο θαλνληθέο άδεηεο. Γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο άδεηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ν θ. Γεκεηξάθεο απζεκεξφλ. 

 Θα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη αληίγξαθα φισλ ησλ αδεηψλ ησλ αλαπιεξσηψλ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα λα ππάξρνπλ ζηνλ 

θάθειν ηνπο. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Αναλσηικόηερα άδειες αναπλερφηών εκπαιδεσηικών: 

 

Μπορούλ λα αλαδεηεζούλ ζηο site ηες Γ.Γ.Δ. Γση. Θεζ/λίθες, ζηο εηθολίδηο ‘ΔΠΑ’, ΑΓΔΙΔ: https://srv-dide-v.thess.sch.gr/portal/adeies-espa/8466-genikes-
plirofories-gia-adeies-espa 
 
(Αναλσηικόηερα & περιζζόηερες άδειες αναπλερφηών ζηο Κεθ.Β΄, εγθύθιηο ΤΠΔ: ΓΙΓΑΓ/Φ.69/117/οικ.11102/28-05-2020 (ΑΓΑ:6Φ146ΜΣΛ6-48Π) https://www.ypes.gr/wp- 
content/uploads/2020/05/egk11102-28052020.pdf και ζηον οδεγό αδεηώλ αλαπιερωηώλ ηοσ ΤΠΑΙΘ: https://www.minedu.gov.gr/ekpaideutikoi-m/anaplirotes-m/adeies-
anapl/51022-16-12-21-adeies-anapliroton-ekpaideftikon) 
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