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ΑΔΕΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

Η ΓΕΕ μζςω του Κζντρου Πλθροφόρθςθσ Εργαηομζνων & Ανζργων ενόψει τθσ ζναρξθσ τθσ
νζασ ςχολικισ χρονιάσ, υπενκυμίηει ότι προβλζπεται θ χοριγθςθ από τον εργοδότθ άδειασ
ςχολικισ παρακολοφκθςθσ για τουσ γονείσ παιδιϊν μζχρι 16 ετϊν, τα οποία παρακολουκοφν
μακιματα ςτοιχειϊδουσ ι μζςθσ εκπαίδευςθσ.
Βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ (ν. 1483/1984, άρκρο 9):
-

θ διάρκεια τθσ άδειασ είναι μζχρι τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ για κάκε θμερολογιακό
ζτοσ

-

θ άδεια χορθγείται χωρίσ περικοπι των αποδοχϊν

-

οι εργαηόμενοι γονείσ δικαιοφνται να απουςιάηουν οριςμζνεσ ϊρεσ ι ολόκλθρθ τθν
θμζρα

-

εφόςον και οι δφο γονείσ εργάηονται αποφαςίηουν ποιοσ από τουσ δυο κα κάνει χριςθ
τθσ άδειασ αυτισ ι εφόςον επικυμοφν τθν από κοινοφ τθσ χριςθ, αποφαςίηουν για
πόςο χρόνο ο κακζνασ, που πάντωσ δεν μπορεί ςυνολικά να υπερβαίνει τισ τζςςερισ (4)
θμζρεσ

-

εφόςον ιςχφουν ευνοϊκότερεσ ρυκμίςεισ βάςει νόμου, ΣΣΕ ι Κανονιςμϊν Εργαςίασ,
εφαρμόηονται αυτζσ

-

ςτθ ςτοιχειϊδθ εκπαίδευςθ ανικει και το νθπιαγωγείο, θ φοίτθςθ ςτο οποίο με βάςθ
το νόμο είναι πλζον διετισ για τα νιπια, που ςυμπλθρϊνουν τθν 31 θ Δεκεμβρίου του
ζτουσ εγγραφισ θλικία τεςςάρων (4) ετϊν1

-

θ άδεια ςχολικισ παρακολοφκθςθσ χορθγείται αυτοτελϊσ για κάκε παιδί που είναι
μακθτισ-μακιτρια (άρκρο 4 ΕΓΣΣΕ 2008)
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Σα ςωματεία, τα κατά τόπουσ Εργατικά Κζντρα και οι Ομοςπονδίεσ δφναμθσ τθσ ΓΕΕ
είναι ςε επαγρφπνθςθ για τισ καταγγελίεσ των εργαηομζνων.
Η ΓΣΕΕ κα ςυνεχίςει να ζχει ςτθ διάκεςθ των ςυνδικάτων και των εργαηομζνων ςε όλθ
τθν επικράτεια για κάκε ηιτθμα πλθροφόρθςθσ, ςτιριξθσ και ςυλλογικισ δράςθσ:


το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ Εργαηομζνων και Ανζργων τθσ ΓΣΕΕ, ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ

www.kepea.gr


το Δίκτυο Υπθρεςιϊν Πλθροφόρθςθσ & Συμβουλευτικισ Εργαηομζνων και Ανζργων του

Ινςτιτοφτου Εργαςίασ τθσ ΓΣΕΕ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-

pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/
Η ΓΕΕ εφχεται ςε όλουσ τουσ γονείσ και τα παιδιά τουσ καλι δφναμθ και καλι αρχι!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ

