
 
 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ – ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ 
 
ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 
Οι άδειες ασθενείας μέχρι και 3 ημέρες προσκομίζονται από τους ασφαλισμένους στην υπηρεσία 
της Τράπεζας που υπηρετούν. 
Οι άδειες ασθενείας που αφορούν τους  ασφαλισμένους του Λεκανοπεδίου Αττικής και είναι 
άνω των τριών (3) ημερολογιακών ημερών θα υποβάλλονται στο Ταμείο, το αργότερο έως την 
τρίτη ημέρα (3η) από την έναρξη τους προσκομίζοντας παράλληλα και το βιβλιάριο ασθενείας. 
Για τους ασφαλισμένους των περιφερειακών Τραπεζικών Καταστημάτων, αρμόδιος για την 
παραλαβή της αναρρωτικής άδειας είναι ο διορισμένος εκπρόσωπος του Ταμείου, ο οποίος 
οφείλει να καταγράφει στο Βιβλιάριο ασθενείας (σελ. 54) το χρονικό διάστημα της αναρρωτικής 
άδειας 
Οι ημέρες υπολογίζονται ημερολογιακά και όχι σαν εργάσιμες. Αυτό σημαίνει ότι η αναρρωτική 
άδεια που αρχίζει την Παρασκευή και τελειώνει την Δευτέρα, είναι άδεια τεσσάρων (4) ημερών 
και πρέπει απαραίτητα να προσκομισθεί στο Ταμείο.  
Οι ασφαλισμένοι που προσκομίζουν  αναρρωτική άδεια στο Ταμείο, θα πρέπει αντίγραφο  αυτής 
(φωτοτυπία) να  διαβιβάζουν στην υπηρεσία της Τράπεζα που υπηρετούν. (Ισχύει για όσες 
Τράπεζες το ζητούν). 
Η επιδότηση του Ταμείου για την ίδια ασθένεια διαρκεί μέχρι εκατόν ογδόντα (180) 
συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες. 
Διακοπή της αναρρωτικής άδειας γίνεται μόνο όταν ο ασφαλισμένος προσκομίσει στο Ταμείο 
βεβαίωση ικανότητος προς εργασία από τον θεράποντα ιατρό του, η οποία θα τύχει και της 
έγκρισης της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Ταμείου. 
Φωτοτυπία της ανωτέρω βεβαίωσης η οποία θα είναι επικυρωμένη από το Ταμείο πρέπει να 
προσκομίζεται στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας του. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η αναρρωτική άδεια πρέπει να προσκομίζεται έγκαιρα στο Ταμείο και όχι μετά την λήξη της. 
Έγκριση  της επιδότησης  εκ των υστέρων δεν χορηγείται από την Υγειονομική Υπηρεσία του 
Ταμείου. 
 
 ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ 
Η διάρκεια της άδειας του τοκετού ανέρχεται συνολικά σε εκατόν τριάντα τέσσερις (134)  
ημερολογιακές ημέρες, οι οποίες αναλύονται σε α) εκατόν δεκαεννέα (119) ημέρες από το 
Ταμείο και β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την Τράπεζα της ενδιαφερόμενης. 
Το Ταμείο χορηγεί την άδεια τοκετού με βάση την πιθανή ημερομηνία του τοκετού η οποία 
αναλύεται σε πενήντα έξι (56) ημέρες πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και εξήντα τρεις 
(63) ημέρες μετά από αυτήν, υπολογίζοντας επί πλέον και τις δεκαπέντε (15) που χορηγεί η 
Τράπεζα. 
Η ενδιαφερόμενη ασφαλισμένη, στις αρχές του 7ου μήνα (32η εβδομάδα) της κυήσεως της  με  
μία  αίτηση της ζητά  την χορήγηση της  άδειας τοκετού, προσκομίζοντας στο  
 
 
 
Ταμείο γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού  στην οποία αναφέρεται ο μήνας κύησης και η  
πιθανή ημερομηνία τοκετού. 
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Το Ταμείο χορηγεί επίδομα τοκετού στους δικαιούχους που είναι οι άμεσα ασφαλισμένες 
υπάλληλοι, αλλά και οι έμμεσα ασφαλισμένες από τους συζύγους τους. 
 Το εφ’ άπαξ βοήθημα (για έξοδα φυσιολογικού τοκετού), καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ταμείου 
και σήμερα (πρακτ. Νο 38/17-9-2009) ανέρχεται στο ποσό Ευρώ  χίλια επτακόσια εξήντα ( € 
1760). 
Σε περίπτωση Καισαρικής Τομής χορηγούνται το 50% του επιδόματος Φυσιολογικού Τοκετού, 
και τα έξοδα νοσηλείας σύμφωνα με το επίσημο τιμολόγιο του Δημοσίου. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν στο Ταμείο για την πληρωμή 
είναι τα πιο κάτω: 
Το βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου. 
Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου με την οποία αιτείται την πληρωμή των εξόδων τοκετού. 
Υπεύθυνη δήλωση του  Ν. 1599 που υπογράφει ο άμεσα ασφαλισμένος και δηλώνει: «Δεν 
εισέπραξα και ούτε πρόκειται να εισπράξω έξοδα τοκετού από άλλη πηγή». 
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού. 
Βεβαίωση της Κλινικής (για την γέννηση) στην οποία θα αναφέρεται «ότι την ..... (ημερομηνία) 
γεννήθηκε ένα  νεογνό άρρεν – θήλυ ζων αρτιμελές .... κιλών»   
Απόδειξη του μαιευτήρα. 
Τιμολόγιο Κλινικής εξοφλημένο. 
Απόδειξη του αναισθησιολόγου (εφ’ όσον  έχει χρησιμοποιηθεί). 
Τιμολόγιο φαρμάκων(με κουπόνια) αν χρησιμοποιήθηκαν. 
 


