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Α Ι Σ Η  Η ΕΚΠ/ΚΟΤ 

ΔΠΩΝΤΜΟ:………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ: …………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ:……………..……….…………… 

ΚΛΑΓΟ: ……………………………………………. 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: ……………………………………….. 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ:……………………………… 

ΒΑΘΜΟ:………………………Μ.Κ.:………………. 

ΥΟΛΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΔΗ: 

………………………………………………………… 

ΣΗΛ. ΥΟΛΔΙΟΤ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΔΗ: 

………………………………………………………… 

Γ/ΝΗ –ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΔΗ: 

…..……………………………………………………. 

ΥΟΛΔΙΟ ΠΟΤ ΤΠΗΡΔΣΩ:  

………………………………………………………… 

ΤΝΟΛΟ ΥΡΟΝΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ: 

………………………………………………………… 

ΤΝΟΛΟ ΗΜΔΡΩΝ ΑΝΑΡΡΩΣΙΚΗ ΑΓΔΙΑ  

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΠΔΝΣΑΔΣΙΑ  

(Σν ηξέρνλ έηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη) 

………………………………………………………… 

ΤΝΟΛΟ ΗΜΔΡΩΝ ΑΝΑΡΡΩΣΙΚΗ ΑΓΔΙΑ  

ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΡΔΥΟΝ ΔΣΟ:  

………………………………………………………… 

Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: 

ΟΓΟ…………………….......ΑΡΙΘΜΟ…………… 

ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ…………… .. ΠΔΡΙΟΥΗ…………… 

ΠΟΛΗ…………………….......ΝΟΜΟ…………...... 

 

TΗΛΔΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑ: ……………………………… 

TΗΛΔΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΟ: …………………………….. 

 

ΘΔΜΑ: «ΑΝΑΡΡΩΣΙΚΗ ΑΔΕΙΑ  ……ΗΜΕΡ……. 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :………………… ……/ ….../ 20….  

 

ΠΡΟ 

ΕΠΑ.Λ.  ΑΣΑΛΑΝΣΗ  

ηξ. Γνπκπηώηε 6Α 

35200 ΑΣΑΛΑΝΣΗ 

 

 

     Παξαθαιώ λα κνπ ρνξεγήζεηε αναππωηική 

άδεηα  ……………………………………. εκεξ.. ….                                       

από…..……………………..…………………….κέρξη 

θαη………………………………… ………… 
 
πλεκκέλα:  
(ζεκεηώζηε Υ  ζηα ηεηξαγσλίδηα πνπ ζαο αθνξνύλ) 

□ Τπεύζπλε δήισζε άξζξνπ 8 Ν. 1599/1986  

εθπ/θνύ γηα ηελ αζζέλεηα (1)                           

□ Γλσκάηεπζε ζεξάπνληα ηαηξνύ (2)                                                               
□ Τπεύζπλε δήισζε άξζξνπ 8 Ν. 1599/1986  

κόλν γηα απνζπαζκέλνπο (3)                       
  
  

… αηη… 

 

………………………………………… 

(Τπνγξαθή ) 

 

(1) Με ππεύζπλε δήισζε αζζέλεηαο ν εθπ/θόο δηθαηνύηαη κέρξη κία 1/εκέξα (ζπλνιηθά 2 εκέξεο άδεηαο) θαηά εκεξνινγηαθό έηνο. 
(2) Με γλσκάηεπζε ζεξάπνληα ηαηξνύ ν εθπ/θόο δηθαηνύηαη κέρξη νθηώ 8/ήκεξεο (ζπλνιηθά 8 εκέξεο άδεηαο) θαηά εκεξνινγηαθό 

έηνο. 
          Σν ζύλνιν ησλ βξαρπρξόλησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ 1, θαη 2 πνπ ρνξεγνύληαη ρσξίο γλσκάηεπζε 
πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο δελ ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ηηο οκηώ (08) ημέπερ θαηά εκεξνινγηαθό έηνο.  
         ε πεπίπηωζη βπασςσπόνιαρ αναππωηικήρ άδειαρ πέπα ηων οκηώ (08) ημεπών ο ςπάλληλορ παπαπέμπεηαι 
ςποσπεωηικά για εξέηαζη ζηην οικεία ςγειονομική επιηποπή με εξαίπεζη ηην πεπίπηωζη πος η άδεια σοπηγείηαι βάζει 
γνωμάηεςζηρ ηος διεςθςνηή κλινικήρ δημόζιος νοζοκομείος και εθόζον ππόκειηαι για νοζηλεία επηά (07) ημεπών 
ηοςλάσιζηον ή καηόπιν σειποςπγικήρ επέμβαζηρ. ηηο ίδηεο πεξηπηώζεηο δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε αλαξξσηηθήο άδεηαο κε 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππαιιήινπ. 

 (3) Ο απνζπαζκέλνο εθπ/θόο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη δήισζε ηνπ  άξζξνπ 8 Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη : 
       α) ην ζύλνιν ρξόλνπ ππεξεζίαο  
       β) ην ζύλνιν εκεξώλ αλαξξσηηθήο άδεηαο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη 
       γ) ην ζύλνιν εκεξώλ αλαξξσηηθήο άδεηαο θαηά ην ηξέρνλ έηνο. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι µε αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί µε βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

:  ΕΠΑΛ  ΑΣΑΛΑΝΣΗ   

0 - Η Όλνκα:   Δπώλπκν:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:   

Ηµεξνµελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:   

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:   Σει:   

Σόπνο Καηνηθίαο:   Οδόο:   Αξηζ:   ΣΚ:   

Αξ. Σειενµνηνηύπνπ (FAX):   Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνµείνπ 
(Δmail): 

  

                

 
Με αηνκηθή µνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο 
ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη  
ζηιρ ……./……./.20…..ήμοςν άππωζη….…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………(4) 

         Ηκεξνκελία: .........................................20...... 

Ο - Η Γει. 

  

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκνζίνπ ηνµέα πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 
(3) "Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά µε έγγξαθε ππεύζπλε 
δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη µε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ 
ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη 
άιινλ, ηηκσξείηαη µε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ." 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα 
ή ηελ δεινύζα. 

 
 
 


