ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(μέσω του Διευθυντή του σχολείου)

Επώνυμο

Όνομα

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε ειδική γονική άδεια

διευκόλυνσης για ενημέρωση της επίδοσης του
παιδιού μου(1) …..……………………………………………………..…

Πατρώνυμο

στις …..…/……/…………
Το παιδί μου φοιτά στο ……………………………….……………….

Κλάδος

Αρ. Μητρώου ή ΑΦΜ για αναπληρωτές

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο άλλος γονέας έχει κάνει χρήση

Σχολείο Οργανικής

στην υπηρεσία όπου εργάζεται, εντός του τρέχοντος
ημερολογιακού έτους,

ΔΔΕ Οργανικής

Σχολείο υπηρέτησης

ημέρες ……………………(…….)
ώρες ……………………...(…....)
της δικαιούμενης από κοινού άδειας των τεσσάρων (4)

Διεύθυνση κατοικίας

ημερών ανά ημερολογιακό έτος.
Ο/Η αιτ…….

ΤΚ/Πόλη

Σταθερό/Κινητό τηλέφωνο
Υπογραφή

ΘΕΜΑ: Χορήγηση γονικής άδειας (Ενημέρωση για την σχολική επίδοση)
Ημερομηνία : …………………………, ………/………../……………….

(1) Ν. 3528/9-2-2007 άρθρο 53, παρ. 6 και ΔΙΔΑΔ./ Φ51/538/οικ.12254/14-5-2007 και ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών
 Οι υπάλληλοι δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργασίμων
ημερών, μέσα στο ημερολογιακό έτος, για να επισκεφτούν το δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των παιδιών τους και να ενημερωθούν για την επίδοση τους.
 Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους
δυο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα , που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ημέρες και για
τους δύο γονείς. Η άδεια χορηγείται στον υπάλληλο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.
 Η άδεια πρέπει να χορηγείται για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμία όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς. Ο
συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά.
 Για την χορήγησή της, ο δικαιούχος υπάλληλος πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία του σχετική αίτηση , δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, στην περίπτωση που και οι
δύο γονείς είναι δικαιούχοι, πόσες ημέρες (ή ώρες) της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 4 ημερών έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται.
 Η ανωτέρω άδεια δίδεται και στους γονείς που το παιδί τους πηγαίνει σε παιδικό κέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου.
Σε κάθε περίπτωση το παιδί πρέπει να διαθέτει την προβλεπόμενη ηλικία για να παρακολουθεί το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 Ο γονέας-υπάλληλος που έχει δύο (2) τέκνα και άνω, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται έως πέντε (5)
ημέρες το έτος. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία
(1) ημέρα. (ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ. 20561/9-8-2007 ΦΕΚ 1613/Β/2007)

