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ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά που αφορούν στις αποφάσεις 9μηνων και 

συνδικαλιστικών αδειών» 

 

Κατόπιν νέων οδηγιών του ΥΠΑΙΘ που αφορούν στις αποφάσεις αδειών ανατροφής και 
συνδικαλιστικών αδειών, σας προωθούμε τη λίστα με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να μας 
αποστέλλετε στο εξής. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και στο διαβιβαστικό 
σας να αναφέρονται ονομαστικά τα συνημμένα έγγραφα, τα οποία να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο pdf.  
  Σας υπενθυμίζουμε ότι αποκλειστικά για την έκδοση της διοικητικής πράξης χορήγησης 
άδειας ανατροφής τέκνου, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:  
1) Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού με ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης 
άδειας ανατροφής  
2) Έγγραφο του σχολείου όπου υπηρετεί ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός με το οποίο 
διαβιβάζονται η αίτησή του με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά  
3) Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο της υπογραφής του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού ότι θα 
κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής και όχι του μειωμένου ωραρίου (Το γνήσιο της 
υπογραφής βεβαιώνεται είτε από τα ΚΕΠ είτε από το www.gov.gr)  
4) Υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού με γνήσιο της 
υπογραφής ότι δε θα κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής ούτε του μειωμένου ωραρίου 
(Το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται είτε από τα ΚΕΠ είτε από το www.gov.gr)  
5) Χορηγήσεις αδειών που έχουν εκδοθεί από τη Δ.Π.Ε./Δ.Δ.Ε. όπου ανήκει ο/η ενδιαφερόμενος/η 
εκπαιδευτικός (αναρρωτική-επαπειλούμενης κύησης, εφόσον προηγήθηκε, κυοφορίας και λοχείας)  
6) Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου  
7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται και το τέκνο για το 
οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός αιτείται άδεια ανατροφής  
8) Βεβαιώσεις επιδόματος μητρότητας του ΕΦΚΑ, όπου τα διαστήματα κυοφορίας, λοχείας ή 
μεταφοράς κυοφορίας θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια  
9) Διοριστήριο του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού, στο οποίο να αναγράφεται το 
υποχρεωτικό διδακτικό του/της ωράριο. Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός δεν 
έχει παράσχει συνεχόμενο διδακτικό έργο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών κατά το σχολικό έτος για 
το οποίο αιτείται χορήγησης άδειας ανατροφής, θα πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλλεται και το 
διοριστήριο του τελευταίου σχολικού έτους κατά το οποίο εργάστηκε στο σχολείο του/της πριν να 
του/της χορηγηθεί οποιαδήποτε άλλη άδεια (άνευ αποδοχών, αναρρωτική-επαπειλούμενης κύησης, 
κυοφορίας, λοχείας).  
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10) Διοριστήριο του/της αναπληρωτή/τριας, το οποίο να καλύπτει το χρονικό διάστημα απουσίας 
του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού από το σχολείο του/της  
11) Σύμβαση εργασίας του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού, που να είναι σε ισχύ κατά τη 
διάρκεια χορήγησης της άδειας ανατροφής  
12) Τα αντίστοιχα (ανά περίπτωση) έντυπα (Ε3), Ε4, Ε9 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που αφορούν στο σχολικό 
έτος, κατά το οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός παρείχε διδακτικό έργο στο σχολείο και 
στα οποία θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα απαραίτητα τα πεδία του αριθμού πρωτοκόλλου και 
της ημερομηνίας κατάθεσης.  
Επισημαίνουμε ότι η σύμβαση εργασίας και τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα 
πρέπει να συμφωνούν ως προς τις ώρες διδασκαλίας με το διοριστήριο του/της ενδιαφερόμενου/ης 
εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση τροποποίησης του διοριστηρίου, θα πρέπει να τροποποιούνται και τα 
αντίστοιχα δεδομένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 
    Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
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