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 ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

 

Επειδή  έχουν  δημιουργηθεί  περαιτέρω  προβλήματα στη πρακτική εφαρμογή της συγκεκριμένης 

άδειας σας αποστέλλουμε συμπληρωματικό σημείωμα της Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων της ΟΤΟΕ. 

 

H Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων της ΟΤΟΕ τον επόμενο μήνα από την υπογραφή της Κλαδικής 

ΣΣΕ ΟΤΟΕ -Τραπεζών ετών 2019-2021 (ΠΚ 4/27.3.2019) εξέδωσε το από 22.4.2019 αναλυτικό σημείωμα 

σχετικά με την άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνων μετά και τη ρύθμιση του άρθρου 8 της 

ως άνω κλαδικής ΣΣΕ OTOE - Τραπεζών η οποία έχει ως εξής :  

 

«Η ισχύουσα βάσει του όρου 4.2. του άρθρου 4 της ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ 2016-2018 άδεια 

παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών προσαυξάνεται κατά δύο (2) ακόμα ημέρες κατ’ έτος 

μετ’ αποδοχών για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Οι δύο (2) αυτές πρόσθετες ημέρες αδείας χορηγούνται 

υπό την προϋπόθεση της εξάντλησης της κανονικής άδειας του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου οι 

ως άνω πρόσθετες ημέρες αδείας ζητούνται, άλλως συμψηφίζονται με την ως άνω κανονική άδεια.» 

  

Βάσει των κανόνων συρροής των πηγών του εργατικού δικαίου, η ως άνω διάταξη της Σ.Σ.Ε., ως 

ευνοϊκότερη για τους εργαζομένους τους οποίους καλύπτει, υπερισχύει των αντίστοιχων νομοθετικών 

διατάξεων, που άλλως θα ρύθμιζαν τις εργασιακές σχέσεις αυτών. 

 

Μετά και την έκδοση του ως άνω σημειώματος οι οδηγίες εγκύκλιοι, οι οποίες είχαν αναρτήσει οι 

Τράπεζες, τροποποιήθηκαν αναλόγως . 
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Παρ όλα αυτά σε ειδικότερα θέματα οι σχετικές εγκύκλιοι συνεχίζουν να αποκλίνουν από το γράμμα 

και το πνεύμα της ως άνω διάταξης, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολο της και σύμφωνα με το 

σκοπό θέσπισής της . 

 

Οι κυριότερες αποκλίσεις από την ως άνω διάταξη εντοπίζονται σε δύο σημεία :  

Α. Στον υπολογισμό των δικαιούμενων ημερών αδείας για κάθε παιδί, οι οποίες πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τον παρακάτω πίνακα: 

o   6 ημέρες για ένα (1) παιδί 

o   8 + 2 ημέρες για δύο (2) παιδιά,  

o 10 + 4 ημέρες για τρία (3) παιδιά,  

o 12 + 6 ημέρες για τέσσερα (4) παιδιά 

o 14 + 8  ημέρες για πέντε (5) παιδιά. 

 

Ειδικά δε οι 2, 4 κλπ., πρόσθετες μέρες, λαμβάνονται αφού πρώτα έχει εξαντληθεί η ετήσια 

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

το τέλος του ημερολογιακού έτους. 

 

Β. Στην αξίωση προσκόμισης βεβαίωσης του εργοδότη του έτερου γονέα στην αρχή κάθε έτους, 

στην οποία να αναφέρονται πόσες μέρες αδείας θα κάνει χρήση ο έτερος γονέας, προϋπόθεση, η οποία 

δεν απορρέει από τις Κλαδικές ΣΣΕ. 

 

Ειδικότερα και με δεδομένο ότι οι κλαδικές ρυθμίσεις είναι ευνοϊκότερες και υπερισχύουν από την 

ΕΓΣΣΕ και τον Ν.1483/1984 κάθε επιπλέον προϋπόθεση, που τυχόν τίθεται με εγκυκλίους των Τραπεζών, 

αποτελεί παραβίαση των ΣΣΕ και περιορισμό του ατομικού δικαιώματος κάθε γονέα για την 
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παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων του. 

 

Επομένως, η αξίωση για προσκόμιση βεβαίωσης από τον εργοδότη του έτερου γονέα στην αρχή 

κάθε έτους υπερακοντίζει τον σκοπό των ως άνω διατάξεων και αντίκειται στην αρχή της 

αναλογικότητας και για το λόγο αυτό θα πρέπει η όποια τυχόν υποχρέωση του έτερου γονέα, να 

εξαντλείται με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης αυτού, η οποία αποτελεί το πλέον πρόσφορο μέσο, 

με το οποίο εξυπηρετούνται και εξασφαλίζονται και τα δύο μέρη . 

 

Τέλος, το Υπουργείο Εργασίας βασιζόμενο και στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ έχει αποφανθεί, ότι την 

ανωτέρω άδεια δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος ανεξάρτητα από το εάν ο χρόνος εργασίας του συμπίπτει 

με το χρόνο επίσκεψής τους στο σχολείο. 

 

 Ανακεφαλαιώνοντας, σημειώνουμε ότι η άδεια  παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των 

παιδιών δεν υπόκειται σε περαιτέρω ειδικούς περιορισμούς, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με την 

επίτευξη του σκοπού για τον οποίο θεσπίσθηκε η ως άνω άδεια, προκειμένου οι γονείς να επιβλέπουν τη 

μόρφωση και την εκπαίδευση των τέκνων τους που είναι συγχρόνως και καθήκον τους και για να βελτιωθεί 

η συμφιλίωση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των γονέων, υποχρέωση που πηγάζει 

τόσο από την Εθνική, όσο και από την Κοινοτική νομοθεσία. 

 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

 

https://www.ergasiaka-gr.net/2013/09/adeia-gia-parakolou8hsh-sxolikhs-epidoshs-ma8htwn/

