ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
(Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.)
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ
5ο χλμ ΕΟ Ιωαννίνων-Κοζάνης, 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ.: 2651027475-2651031323 Fax: 2651074255 E-Mail:emdydas.h.k.l@gmail.com

Ιωάννινα, 16 Νοεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ. : 590

Προς : Περιφερειάρχης Π.Η.
Κοιν.:

1. Αντιπεριφερειάρχες Π.Η.
2. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα :
Σχετ.:

Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνων
Το έγγραφο τού Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με
αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/544/306701/16-02-2017 «Άδεια παρακολούθησης σχολικής
επίδοσης τέκνων»

Κύριε Περιφερειάρχη,
Μετά το από 29/10/2021 έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου
σχετικά με την επισύναψη βεβαίωσης Διεύθυνσης Ιδρυμάτων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από γονείς, οι οποίοι κάνουν χρήση των διευκολύνσεων της
παρ.6 και 7 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3528/2007), σας
ενημερώνουμε ότι:
 Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3528/2007),
«Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία
παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να
επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής
τους επίδοσης.».
 Με την εξουσιοδότηση της παρ.7 του ίδιου άρθρου, εκδόθηκε η Υ.Α. με
αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561/07 (ΦΕΚ 1613/Β/17-8-2007) «Χορήγηση διευκόλυνσης
στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους», η οποία
ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης άδειας παρακολούθησης σχολικής
επίδοσης τέκνου και καθορίζεται το ανώτατο όριο ημερών απουσίας. Η χορήγηση της
γονικής άδειας δεν υπόκειται σε περαιτέρω ειδικούς περιορισμούς, πλην των
αναφερομένων στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση και η χορήγησή της έχει σαν βάση
την καλή πίστη μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, όπως και τα χρηστά και συναλλακτικά
ήθη.
 Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο τού Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με
αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/544/306701/16-02-2017, το οποίο και σας επισυνάπτεται, «…, δεν
Σελίδα 1 από 2

προβλέπεται ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση τής άδειας σχετική βεβαίωση τού
εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο φοιτά το τέκνο…».
Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για πλήρη εφαρμογή των διατάξεων τής παρ.6 του
Ν.3528/2007 και της Υ.Α. με αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561/07 (ΦΕΚ 1613 Β/17-82007), σύμφωνα και με τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου.
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