
06/07/2021 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022 επιθυμούν 

να κάνουν χρήση άδειας ανατροφής, μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους με τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από σήμερα 06/07/2021, ημέρα Τρίτη έως και τις 19/07/2021, 

ημέρα Δευτέρα. 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο που είναι 

τοποθετημένοι και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ΔΙΔΕ Έβρου είναι τα ακόλουθα:  

ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές: 

1) Αίτηση (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη). Στην αίτηση να αναφέρεται η επιθυμητή 

ημερομηνία έναρξης της άδειας. 

2) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

3) Υπεύθυνη Δήλωση της ενδιαφερόμενης ότι δεν έχει κάνει ούτε θα κάνει χρήση μειωμένου 

ωραρίου 

4) Υπεύθυνη Δήλωση του συζύγου της ενδιαφερόμενης ότι δεν έχει κάνει ούτε θα κάνει 

χρήση άδειας ανατροφής ή μειωμένου ωραρίου για το συγκεκριμένο τέκνο και ότι δεν θα 

κάνει χρήση άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου το διάστημα που η σύζυγος θα 

βρίσκεται σε εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές 

ΕΞΑΜΗΝΗ άδεια ανατροφής διδύμων με αποδοχές: 

1) Αίτηση (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη). Στην αίτηση να αναφέρεται η επιθυμητή 

ημερομηνία έναρξης της άδειας. 

2) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

3) Υπεύθυνη Δήλωση της ενδιαφερόμενης ότι θα κάνει η ίδια χρήση της εξάμηνης άδειας 

ανατροφής 

4) Υπεύθυνη Δήλωση του συζύγου της ενδιαφερόμενης ότι δεν έχει κάνει ούτε θα κάνει 

χρήση της εξάμηνης άδειας ανατροφής για το συγκεκριμένο τέκνο και ότι δεν θα κάνει 

χρήση άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου το διάστημα που η σύζυγος θα 

βρίσκεται σε εξάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές 

ΤΡΙΜΗΝΗ άδεια ανατροφής 3ου τέκνου με αποδοχές: 

1) Αίτηση (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη). Στην αίτηση να αναφέρεται η επιθυμητή 

ημερομηνία έναρξης της άδειας. 

2) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

3) Υπεύθυνη Δήλωση της ενδιαφερόμενης όπου θα αναφέρεται ποιος γονιός θα κάνει χρήση 

της εν λόγω άδειας  

4) Βεβαίωση από την εργασία του γονέα που δε θα κάνει χρήση, ότι δεν έχει κάνει χρήση της 

συγκεκριμένης άδειας (των τριών μηνών) με αποδοχές για το συγκεκριμένο παιδί και ότι 

δεν θα λάβει άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου το διάστημα που η σύζυγος  θα 

βρίσκεται σε τρίμηνη άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές 

Αιτήσεις και Υπεύθυνες Δηλώσεις υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Έβρου στην 

καρτέλα «Άδειες»             «Αιτήσεις μονίμων» 


