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 Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας 
Παρακολούθησης Σχολικής Επίδοσης   

 

Σημείωμα Γραμματείας Εργασιακών 
Σχέσεων ΟΤΟΕ 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Με τον όρο 8 της από 26/3/2019 κλαδικής ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ (πράξη κατάθεσης  

4/ 27-3-2019) προβλέφθηκε ότι από 1/1/2019 η ισχύουσα βάσει του άρθρου 4 της ΣΣΕ Τραπεζών–ΟΤΟΕ 

2016-2018 άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών προσαυξάνεται κατά 2 ακόμα 

ημέρες κατά έτος μετ' αποδοχών για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.  

Ειδικά αυτές οι δυο πρόσθετες μέρες, λαμβάνονται αφού πρώτα έχει εξαντληθεί η ετήσια 

κανονική άδεια ή έχει δηλωθεί στον προγραμματισμό των κανονικών αδειών ότι θα ληφθεί έως το 

τέλους του ημερολογιακού έτους.  

Για την πιστή εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης η Γραμματεία Εργασιακών σχέσεων της ΟΤΟΕ 

επισημαίνει ότι: 

 Η άδεια αποτελεί ατομικό δικαίωμα για κάθε γονέα ανεξάρτητα από το αν ο άλλος γονέας 

εργάζεται.  

 Σε περίπτωση που και οι δυο γονείς δικαιούνται να κάνουν χρήση, αποφασίζουν κάθε φορά 

ποιος από τους 2 θα κάνει χρήση. Η δήλωση προς τον εργοδότη δεν απαιτείται να αφορά όλο 

το έτος, αλλά ο/η εργαζόμενος/νη έχει την ευχέρεια κάθε φορά που κάνει χρήση της ως άνω 

άδειας να προσκομίζει σχετική δήλωση από τον άλλο γονέα, ότι δεν έκανε χρήση της ως άνω 

άδειας. 

 Αποτελεί δικαίωμα του/της εργαζομένου/νης να επιλέξει αν απουσιάσει ολόκληρη τη μέρα ή 

    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 Σύλλογος Εργαζομένων  
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

 

 

 2  Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – www.sett.gr – email: syllogos@sett.gr – 211 411 4001-5 fax 211 40 300 20  

 

ορισμένες ώρες από την εργασία του για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του 

τέκνου του. Σε περίπτωση που ο/η εργαζόμενος/νη επιλέξει να ζητήσει τη χορήγηση της άδειας 

αυτής σε ώρες, διατηρείται στο ακέραιο το δικαίωμα του να εξαντλήσει το συνολικό αριθμό 

ημερών που δικαιούται για κάθε παιδί.  

 Κάθε επιπλέον προϋπόθεση, που τυχόν θέτουν οι Τράπεζες (πχ απόσταση κλπ), δεν εδράζεται 

στο νόμο και στις κλαδικές ΣΣΕ και αποτελεί περιορισμό του δικαιώματος του γονέα. 

 Η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί . 

 Οι παραπάνω διατάξεις αφορούν και τους θετούς γονείς.  

 Ο/Η εργαζόμενος/νη προσκομίζει σχετική βεβαίωση προσέλευσης στο σχολείο του παιδιού, 

εφόσον αυτή ζητείται από τον εργοδότη. 

 Η ανωτέρω άδεια μπορεί να χορηγείται κατά την ημέρα του αγιασμού καθώς και κατά τις 

ημέρες των σχολικών εορτών, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και τις ημέρες αυτές για 

θέματα λειτουργίας του σχολείου και για την επίδοση των παιδιών του. 

 Εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, βάσει νόμου, ΕΣΣΕ, ή Κανονισμών Εργασίας, 

εφαρμόζονται αυτές. 

 

Τυχόν οδηγίες – εγκύκλιοι των Τραπεζών, οι οποίες αποκλίνουν από τα ανωτέρω, δέον να αναμορφωθούν 

για να είναι σύμφωνες με τις κλαδικές ΣΣΕ, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός των διατάξεων για τη 

συμφιλίωση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των γονέων.  

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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