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απασχόλησης, την υιοθέτηση εύλογων προσαρμογών 
εργασιακών ρυθμίσεων και τη χορήγηση άδειας σε ερ-
γαζόμενους/ες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς 
και η διαφήμιση για την προώθηση των προϊόντων ή 
υπηρεσιών της οικείας επιχείρησης κατά τρόπο που 
αποθαρρύνει τον σεξισμό και τις έμφυλες διακρίσεις. 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, ύστερα από εισήγηση της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ., κα-
θορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η διάρκεια 
ισχύος του Σήματος.

3. Οι επιχειρήσεις στις οποίες απονεμήθηκε το «Σήμα 
Ισότητας» από τη Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. αποστέλλουν υποχρεωτι-
κά, μία φορά κατ’ έτος, σε αυτήν απολογιστική έκθεση 
δράσεων σχετικών με την ουσιαστική ισότητα των φύ-
λων και την πρόληψη της βίας και της παρενόχλησης 
στην εργασία. Η Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. παρακολουθεί και αξιολογεί 
κατά πόσον οι επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν εξακολου-
θούν να εφαρμόζουν τις πολιτικές της ίσης μεταχείρισης 
και ίσων ευκαιριών έναντι των εργαζόμενων γυναικών 
και ανδρών και της πρόληψης της βίας και της παρε-
νόχλησης και, σε αντίθετη περίπτωση, τους αφαιρεί το 
Σήμα Ισότητας. Η Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. δημοσιοποιεί κάθε έτος 
τον κατάλογο των επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι του 
Σήματος και αναρτά τον κατάλογο στον ιστότοπό της.».

Άρθρο 22

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων εκδίδονται υποδείγματα πολιτικής για 
την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και 
για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών των άρθρων 
9 και 10 με το ελάχιστο εκ του νόμου περιεχόμενο, καθώς 
και σχετικές οδηγίες προς τους υπόχρεους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχε-
τικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας, την παράσταση 
των μερών και την απόδειξη σε περιπτώσεις αιτήσεων 
για επίλυση διαφορών σχετικών με βία και παρενόχληση 
κατά το άρθρο 18, συμπεριλαμβανομένων παρεκκλίσε-
ων από το άρθρο 3Β του ν. 3996/2011 (Α’ 170).

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων κατηγοριοποιούνται περαιτέρω οι πα-
ραβάσεις του άρθρου 19, εξειδικεύονται τα κριτήρια, 
καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού του ύψους του 
προστίμου και προβλέπονται περιπτώσεις στις οποίες 
το ύψος του προστίμου μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύνανται 
να ορίζονται τα αρμόδια όργανα και να εξειδικεύονται τα 
μέτρα, που δύνανται να ληφθούν στο πλαίσιο πρόληψης 
και αντιμετώπισης φαινομένων βίας και παρενόχλησης 
στον δημόσιο τομέα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ-
ρεια.

Άρθρο 23

Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά το διάστημα μέχρι τη σύναψη επιχειρησιακής 
συλλογικής σύμβασης εργασίας, όπου εφαρμόζεται, ή 
μέχρι την κατάρτιση ή τροποποίηση του κανονισμού 
εργασίας, όπου υπάρχει, προκειμένου να συμπεριλη-

φθούν σε αυτά οι πολιτικές καταπολέμησης της βίας και 
παρενόχλησης και διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών 
των άρθρων 9 και 10, η υποχρέωση του εργοδότη εκπλη-
ρώνεται με τη θέση σε ισχύ των πολιτικών αυτών με δική 
του απόφαση που λαμβάνεται εντός τριών (3) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατόπιν διαβούλευ-
σης με τους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 11.

2. Διαδικασίες επίλυσης εργατικών διαφορών του άρ-
θρου 3Β του ν. 3996/2011 (Α’ 170) με αντικείμενο περι-
στατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία, που είναι 
εκκρεμείς στην Επιθεώρηση Εργασίας κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται σύμφωνα με το 
προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο. 

3. Για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας του Αυ-
τοτελούς Τμήματος για την παρακολούθηση της βίας και 
παρενόχλησης στην εργασία μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας πλήρωσης της θέσης ευθύνης και κάλυψης 
των θέσεων του άρθρου 16, επιτρέπονται η τοποθέτη-
ση σε θέση προϊσταμένου του τμήματος υπαλλήλου, ο 
οποίος υπηρετεί σε υπηρεσίες υπαγόμενες στον Γενικό 
Επιθεωρητή του Σ.Ε.Π.Ε. και η κάλυψη των θέσεων με 
προσωπικό που ήδη υπηρετεί στο Σ.Ε.Π.Ε..

ΜΕΡΟΣ ΙII 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1158 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ής ΙΟΥΝΙΟΥ 

2019, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ, 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/18/ΕΕ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 

(ΕΕ) 2019/1158

Άρθρο 24

Σκοπός

(Άρθρο 1 της Οδηγίας (EE) 2019/1158) 

1. Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι η προ-
σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 
2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «σχετικά με την ισορ-
ροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της 
οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου» (L 188). 

2. Το παρόν Κεφάλαιο ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις, 
προκειμένου να επιτευχθεί ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά στις ευκαιρίες στην αγορά ερ-
γασίας και στη μεταχείριση στον χώρο εργασίας, μέσα 
από τη διευκόλυνση του συνδυασμού επαγγελματικής 
και οικογενειακής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς 
ή φροντιστές.

3. Με το παρόν Κεφάλαιο θεσπίζονται δικαιώματα 
για την άδεια πατρότητας, τη γονική άδεια, την άδεια 
φροντιστή, την άδεια ανωτέρας βίας και τις ευέλικτες 
ρυθμίσεις εργασίας για τους γονείς και φροντιστές. 
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Άρθρο 25

Πεδίο εφαρμογής

(Άρθρο 2 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλους τους ερ-
γαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς 
και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του 
Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία 
της παρένθετης μητρότητας, όπως επίσης και στους 
φροντιστές, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 
26, οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, τον 
δημόσιο τομέα, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτε-
ρο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή 
μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμ-
βάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, 
των συμβάσεων ή σχέσεων προσωρινής απασχόλησης 
του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) και της έμμισθης 
εντολής, ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Εφαρμόζεται επίσης στους εργαζομένους 
που έχουν προσληφθεί ή προσλαμβάνονται από την Πο-
λεμική Αεροπορία και απασχολούνται στην Αμερικανική 
Ναυτική Ευκολία Σούδας.

2. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουρ-
γών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, προσαρμόζεται η εθνική νο-
μοθεσία προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158, ως προς τους 
εργαζόμενους με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά 
πλοία.

Άρθρο 26

Ορισμοί

(Άρθρο 3 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, ισχύουν οι 
ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Άδεια πατρότητας»: άδεια από την εργασία για τον 
πατέρα, η οποία λαμβάνεται, με την ευκαιρία της γέννη-
σης, για την επιμέλεια του τέκνου.

β) «Άδεια φροντιστή»: άδεια από την εργασία για τους 
εργαζόμενους, ώστε να παρέχουν προσωπική φροντίδα 
ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο, που κατοικεί στο 
ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη 
σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρι-
κό λόγο, όπως ορίζεται στο άρθρο 29.

γ) «Γονική άδεια»: άδεια από την εργασία για τους 
εργαζόμενους γονείς λόγω της γέννησης ή υιοθεσίας 
παιδιού, ώστε να είναι δυνατή η επιμέλεια του τέκνου.

δ) «Συγγενής»: ο/η σύζυγος, ο/η σύντροφος με σύμ-
φωνο συμβίωσης, τα τέκνα φυσικά ή θετά, οι γονείς, τα 
αδέλφια και οι συγγενείς εξ αγχιστείας στην ίδια γραμμή 
και στον ίδιο βαθμό.

ε) «Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας»: η δυνατότητα των 
εργαζομένων να προσαρμόζουν τη μορφή απασχόλη-
σής τους, μεταξύ άλλων με τη χρήση ρυθμίσεων τηλερ-
γασίας, ευέλικτου ωραρίου εργασίας ή με την εφαρμογή 
μειωμένου ωραρίου εργασίας.

στ) «Φροντιστής»: εργαζόμενος που παρέχει προσωπι-
κή φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο, που 
κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που 
έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για 
σοβαρό ιατρικό λόγο.

Άρθρο 27

Άδεια πατρότητας

(Άρθρα 4 και 8 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

1. Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρό-
τητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με απο-
δοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση 
του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται: είτε α) να χορηγείται 
δύο (2) ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία το-
κετού, οπότε οι υπόλοιπες δώδεκα (12) χορηγούνται, 
συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω της γέννησης του 
τέκνου, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομη-
νία γέννησης είτε β) να χορηγείται μετά την ημερομηνία 
γέννησης. Για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, ο 
εργαζόμενος γνωστοποιεί την πιθανολογούμενη ημέρα 
τοκετού στον εργοδότη, προκειμένου ο τελευταίος να 
λάβει εγκαίρως γνώση.

2. Η άδεια πατρότητας χορηγείται υποχρεωτικά από 
τον εργοδότη και δεν εξαρτάται από προηγούμενη απα-
σχόληση ή προϋπηρεσία ή από τη συζυγική ή οικογενει-
ακή κατάσταση του εργαζόμενου. 

3. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας 
έως οκτώ (8) ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από 
την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Άρθρο 28 

Γονική άδεια

(Άρθρα 5 και 8 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

1. Κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δι-
καίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, 
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, την οποία μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να 
συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών, με σκοπό την 
εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής 
προς αυτό. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου 
ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η γονική άδεια χορηγείται από 
την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας, ο εργαζόμενος 
γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος συνεχό-
μενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκό-
τερα από ειδική διάταξη νόμου, διαταγμάτων, κανονι-
σμών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών 
αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.

3. Για τους δύο (2) πρώτους μήνες της γονικής άδειας, 
ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει επίδομα γονικής 
άδειας στον κάθε γονέα, μηνιαίως, ποσού ίσου με τον 
ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά καθορί-
ζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος 
αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό. Αν υπάρχουν 
περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων στη γονική 
άδεια και στο επίδομα είναι αυτοτελές για το καθένα 
από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε 
για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος 
πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν 
ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμου, διαταγ-
μάτων, κανονισμών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 
διαιτητικών αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και 
εργαζομένων. Κατ’ εξαίρεση, γονείς διδύμων, τριδύμων 
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ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να 
λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, δια-
κεκομμένα ή και συνεχόμενα και δικαιούνται να λάβουν 
το επίδομα της παρούσας για δύο (2) μήνες επιπλέον, 
ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθη-
καν μαζί. Γονείς μόνοι, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή 
λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη ανα-
γνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται 
τη γονική άδεια και το επίδομα εις διπλούν.

4. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργο-
δότη, αποφασίζουν, με κοινή δήλωση, ποιος από τους 
δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και 
για πόσο χρονικό διάστημα.

5. Η γονική άδεια διακόπτεται με τη λήξη της σύμ-
βασης ορισμένου χρόνου και δύναται να συνεχιστεί σε 
περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ερ-
γασίας ή και σε περίπτωση που ο εργαζόμενος συνάψει 
σύμβαση εργασίας με άλλο εργοδότη, με την επιφύλαξη 
της παρ. 2.

6. Η γονική άδεια χορηγείται συνεχόμενα, τμηματι-
κά ή με άλλο ευέλικτο τρόπο, με βάση σχετική αίτηση 
του γονέα, η οποία υποβάλλεται στον εργοδότη με 
κάθε πρόσφορο τρόπο εγγράφως ή ηλεκτρονικά και 
στην οποία προσδιορίζει την έναρξη και τη λήξη της. 
Η αίτηση υποβάλλεται στον εργοδότη τουλάχιστον ένα 
(1) μήνα πριν την έναρξη της άδειας, εκτός εάν συντρέ-
χουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την 
έναρξη της άδειας σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Ο 
εργοδότης, κατόπιν διαβούλευσης, απαντά στην αίτηση 
του εργαζόμενου άμεσα και κατ’ ανώτατο εντός ενός (1) 
μηνός από την υποβολή της. Ο εργοδότης υποχρεούται 
να χορηγήσει την άδεια στον αιτούμενο χρόνο, εκτός αν 
αυτό θα διατάρασσε σοβαρά την εύρυθμη λειτουργία 
της επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση, υποχρεούται 
να τεκμηριώσει εγγράφως τον λόγο αναβολής χορήγη-
σής της προς τον εργαζόμενο και δύναται να προτείνει 
προς αυτόν εναλλακτικές λύσεις ως προς τον χρόνο 
χορήγησής της ή ευέλικτους τρόπους χορήγησής της. 
Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης υποχρεούται να χο-
ρηγήσει τη γονική άδεια εντός δύο (2) μηνών από την 
υποβολή της αίτησης.

Αιτήσεις γονέων με αναπηρία, γονέων παιδιών με ανα-
πηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια, πολύτεκνων 
και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαί-
ρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, 
καθώς και γυναικών μετά την άδεια μητρότητας και την 
ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, χορηγού-
νται με απόλυτη προτεραιότητα. Επίσης, προτεραιότητα 
δίνεται στις αιτήσεις γονέων παιδιών λόγω νοσηλείας ή 
ασθένειας του παιδιού ή λόγω αναπηρίας ή σοβαρής 
ασθένειας συζύγου, συντρόφου συμβίωσης, συγγενούς, 
γονέων παιδιών διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων 
πολύδυμων τέκνων, καθώς και γονέων έπειτα από πρό-
ωρο τοκετό. Η γονική άδεια, έπειτα από σχετική αίτηση 
του εργαζόμενου, δύναται εναλλακτικά να χορηγείται 
με κάθε ευέλικτο τρόπο που εξυπηρετεί τα μέρη, όπως 
ενδεικτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου 
ή σε ημέρες άδειας, οι οποίες μπορούν να κατανέμονται 
σε εβδομαδιαία ή σε μηνιαία βάση, χωρίς να θίγεται το 

δικαίωμα του εργαζόμενου να λάβει το επίδομα γονικής 
άδειας. Στην περίπτωση αυτήν, ο εργαζόμενος, με την 
αίτησή του, προσδιορίζει τον αντίστοιχο χρόνο του συ-
νόλου ή του τμήματος της γονικής άδειας που επιθυμεί 
να λάβει με ευέλικτο τρόπο, καθώς και το είδος της ευε-
λιξίας του οποίου επιθυμεί να κάνει χρήση. Ο εργοδότης 
εξετάζει την αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
της επιχείρησης και του εργαζομένου και τεκμηριώνει 
γραπτώς απόρριψή της, εντός ενός (1) μηνός από την 
υποβολή της. 

7. Η γονική άδεια αναρτάται στο πληροφοριακό σύ-
στημα «ΕΡΓΑΝΗ».

8. Κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας παρέχεται προς 
τους εργαζόμενους ενημέρωση για τις διαδικασίες προ-
αγωγών και για την εσωτερική στελέχωση κενών θέσεων 
εργασίας και πρέπει να τους επιτρέπεται να συμμετέ-
χουν σε αυτές τις διαδικασίες και να υποβάλλουν υπο-
ψηφιότητα για αυτές τις θέσεις, χωρίς καμία διάκριση 
σε βάρος τους. 

9. Ο χρόνος του τμήματος της άδειας κατά τον οποίο 
ο εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ. λο-
γίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύ-
νταξης και ασθένειας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, 
καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλι-
σης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί 
του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, 
από το οποίο ο Ο.Α.Ε.Δ. παρακρατεί την προβλεπόμενη 
εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στον οικείο 
ασφαλιστικό φορέα, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά 
εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.

Για τον μη επιδοτούμενο χρόνο γονικής άδειας, ο 
οποίος λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του 
ασφαλιστικού δικαιώματος όσο και για τον υπολογισμό 
του ποσού της σύνταξης, ο γονέας δύναται να αποκτή-
σει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό 
του φορέα κατόπιν αναγνώρισης του χρόνου απουσίας 
του, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), 
εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί να του καταβάλει αποδοχές 
ο εργοδότης.

10. Μετά τη λήξη της γονικής άδειας, ο εργαζόμενος 
γονέας δικαιούται να επιστρέψει στην ίδια θέση εργα-
σίας ή σε ισοδύναμη ή ανάλογη θέση, με όχι λιγότερο 
ευνοϊκούς επαγγελματικούς όρους και να επωφεληθεί 
από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, 
την οποία θα δικαιούνταν κατά την απουσία του.

11. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την 
εργασία τους λόγω γονικής άδειας, λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των απο-
δοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας 
απουσίας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική 
εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης 
σε περίπτωση απόλυσής τους.

Άρθρο 29

Άδεια φροντιστή

(Άρθρο 6 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες 
συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορι-
σμένου χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστή, όπως αυτός 
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ορίζεται στο άρθρο 26, για τη φροντίδα προσώπου, δι-
άρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημε-
ρολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη 
σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρι-
κό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.

Άρθρο 30

Απουσία από την εργασία 

για λόγους ανωτέρας βίας

(Άρθρο 7 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

Έως δύο (2) φορές ετησίως και έως μία (1) εργάσιμη 
ημέρα κάθε φορά, ο εργαζόμενος γονέας ή φροντιστής 
δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του, με απο-
δοχές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με 
επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθέ-
νειας ή ατυχήματος, που καθιστά απαραίτητη την άμεση 
παρουσία του εργαζομένου. Η ασθένεια ή το ατύχημα 
του παιδιού ή του προσώπου, που ορίζεται στο άρθρο 
26 βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση νοσοκομείου ή 
θεράποντος ιατρού.

Άρθρο 31

Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας

(Άρθρο 9 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

1. Κάθε εργαζόμενος γονέας παιδιών ηλικίας έως δώ-
δεκα (12) ετών ή φροντιστής δικαιούται να ζητά ευέλι-
κτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας, όπως 
ιδίως, τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική 
απασχόληση.

2. Για το δικαίωμα χορήγησης ευέλικτης ρύθμισης ερ-
γασίας, ο εργαζόμενος γονέας πρέπει να έχει συμπληρώ-
σει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη, εκτός 
αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, δι-
αταγμάτων, κανονισμών, συλλογικών συμβάσεων εργα-
σίας, διαιτητικών αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών 
και εργαζομένων.

3. Ο εργοδότης εξετάζει και διεκπεραιώνει εντός ενός 
(1) ημερολογιακού μήνα κάθε αίτηση για ευέλικτες ρυθ-
μίσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της 
επιχείρησης και του εργαζομένου. Ο εργοδότης τεκμη-
ριώνει κάθε απόρριψη σχετικής αίτησης ή κάθε αναβολή 
χορήγησης ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας. Όταν οι ευέ-
λικτες ρυθμίσεις εργασίας της παρ. 1 έχουν περιορισμένη 
διάρκεια, ο εργαζόμενος επιστρέφει στην αρχική μορφή 
απασχόλησης, όταν λήξει η συμφωνηθείσα περίοδος. 
Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να επιστρέψει στην 
αρχική μορφή απασχόλησης πριν από τη λήξη της συμ-
φωνημένης περιόδου, κατόπιν αίτησής του και εφόσον 
αυτό δικαιολογείται από συγκεκριμένη μεταβολή των 
περιστάσεων. Ο εργοδότης εξετάζει και διεκπεραιώνει 
κάθε τέτοια αίτηση πρόωρης επιστροφής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 32

Αρμόδιος φορέας ισότητας 

για τα περί διακρίσεων ζητήματα

(Άρθρο 15 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Επιθεώρη-
σης Εργασίας, ο Συνήγορος του Πολίτη, ως φορέας για 

την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της 
αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης αν-
δρών και γυναικών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 
του ν. 3094/2003 (Α’ 10) και το άρθρο 25 του ν. 3896/2010 
(Α’ 207), ορίζεται αρμόδιος φορέας και για τα περί διακρί-
σεων ζητήματα που ρυθμίζονται με το παρόν Κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’

ΑΔΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Άρθρο 33

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται 
σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, 
ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του 
άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτούν τέ-
κνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι 
οποίοι απασχολούνται, με σχέση πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης: α) στον ιδιωτικό τομέα, β) σε υπηρεσί-
ες του Δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατά το μέρος που εφαρμό-
ζεται σε αυτούς η εργατική νομοθεσία, γ) σε υπηρεσίες 
του Δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143) με σύμβαση έμμισθης εντολής, 
δ) με συμβάσεις ή σχέσεις μέσω επιχείρησης προσω-
ρινής απασχόλησης, του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 
(Α’ 41) και ε) εφαρμόζονται επίσης στους εργαζομένους 
που έχουν προσληφθεί ή προσλαμβάνονται από την Πο-
λεμική Αεροπορία και απασχολούνται στην Αμερικανική 
Ναυτική Ευκολία Σούδας.

Άρθρο 34

Επέκταση της άδειας μητρότητας 

στην υιοθεσία - Αντικατάσταση της παρ. 2 

του άρθρου 44 του ν. 4488/2017 

Η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4488/2017 (Α’ 137) αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«2. Η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του 
Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία 
της παρένθετης μητρότητας, καθώς και η εργαζόμενη 
που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην 
οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών, δικαιού-
νται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας, που 
ορίζεται στο άρθρο 7 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας 1993 και το άρθρο 7 της Εθνικής 
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2000, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2874/2000 (Α’ 286), κα-
θώς και τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που 
συνδέονται με αυτήν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του 
φορέα ασφάλισής τους.».

Άρθρο 35

Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Εργαζόμενες, οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόδους 
ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του ν. 3305/
2005 (Α’ 17), δικαιούνται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημε-
ρών με αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράπο-
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ντος ιατρού ή του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβο-
ηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). 

Άρθρο 36

Ειδικές προβλέψεις για τη χορήγηση 

της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας - 

Τροποποίηση του άρθρου 142 

του ν. 3655/2008 

1. Στο άρθρο 142 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) το ένατο 
εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, σύμφω-
να με το παρόν, δικαιούνται και η τεκμαιρόμενη μητέρα 
του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο 
με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η εργα-
ζόμενη, που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού 
στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών.».

2. Η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας χορηγείται 
στο προσωπικό των περ. β) και γ) του άρθρου 33 υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 και κα-
ταβάλλεται από τον φορέα στον οποίο ανήκει οργανικά 
η υπάλληλος ή από τον φορέα στον οποίο υπηρετεί και 
επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία της, με ποσό ίσο με τον 
κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση 
την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Άρθρο 37

Άδεια φροντίδας τέκνου

1. Οι εργαζόμενοι γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 
33, ανεξάρτητα από το είδος δραστηριότητας του άλ-
λου γονέα, ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται, 
δικαιούνται, εναλλακτικώς μεταξύ τους, την άδεια φρο-
ντίδας τέκνου. Η άδεια χορηγείται για χρονικό διάστημα 
τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας μητρότητας 
ή της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας του 
άρθρου 36 ή της γονικής άδειας του άρθρου 28, ως μει-
ωμένο ωράριο. Κατά το παραπάνω διάστημα, ο γονέας 
που κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, δικαιούται είτε 
να προσέρχεται κατά μία (1) ώρα αργότερα είτε να απο-
χωρεί κατά μία (1) ώρα νωρίτερα κάθε ημέρα από την 
εργασία είτε να τη διακόπτει κατά μία ώρα ημερησίως, 
σύμφωνα με την αίτησή του. 

Εναλλακτικώς, έπειτα από συμφωνία των μερών, το 
μειωμένο ωράριο της παρούσας μπορεί να χορηγείται 
με άλλους τρόπους, όπως:

α) Μειωμένο ωράριο εργασίας κατά δύο (2) ώρες ημε-
ρησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και κατά 
μία (1) ώρα ημερησίως για τους επόμενους έξι (6) μήνες.

β) Πλήρεις ημέρες άδειας, οι οποίες κατανέμονται σε 
εβδομαδιαία βάση, αντίστοιχου συνολικού αριθμού 
ωρών, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία ο/η 
εργαζόμενος/η δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη 
φροντίδα του παιδιού.

γ) Ισόχρονη συνεχόμενη άδεια, χορηγούμενη εφάπαξ 
ή τμηματικώς, εντός της χρονικής περιόδου κατά την 
οποία ο/η εργαζόμενος/η δικαιούται μειωμένου ωρα-
ρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

δ) Με όποιον άλλον τρόπο συμφωνούν τα μέρη.
2. Οι θετοί και ανάδοχοι γονείς δικαιούνται να λάβουν 

την άδεια φροντίδας τέκνου από την ένταξη του παιδιού 

στην οικογένεια και εφόσον το τέκνο δεν έχει συμπλη-
ρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών.

3. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέ-
κνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια φροντίδας 
τέκνου λαμβάνει ο εργαζόμενος γονέας, που έχει την 
επιμέλεια του παιδιού, εκτός αν οι γονείς συμφωνήσουν 
διαφορετικά. Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές ως 
προς το περιεχόμενο υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων 
προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για το ποιος 
γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, σε πε-
ρίπτωση που συμφωνούν να τη μοιραστούν, με γνωστο-
ποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που 
θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους. Οι 
εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμε-
νους, σχετικές βεβαιώσεις. Η άδεια φροντίδας χορηγείται 
με αποδοχές και θεωρείται ως χρόνος εργασίας.

4. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης η άδεια φρο-
ντίδας χορηγείται, ως αναλυτικά ορίζεται στις παρ. 1 έως 
και 3, κατ’ αναλογία του ημερήσιου χρόνου εργασίας.

Άρθρο 38

Άδεια παρακολούθησης 

σχολικής επίδοσης τέκνου

1. Εργαζόμενοι γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έχουν δικαίωμα για 
κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών συμπλη-
ρωμένων, που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή 
μέσης εκπαίδευσης, καθώς και γονείς τέκνου με ειδικές 
ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του τέκνου, που φοιτά 
σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 
ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε 
Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με 
ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (κδαπ ΑμεΑ) 
και ειδικά εκπαιδευτήρια, να απουσιάζουν, χωρίς περι-
κοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του ερ-
γοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα, από 
την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) 
εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, με σκοπό 
να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, για την 
παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης και της εν 
γένει παρουσίας τους.

2. Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές, ως προς το 
περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον 
εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για το ποιος γονέας εκ 
των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να 
τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων 
χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος 
της άδειας ο καθένας τους. Οι εργοδότες υποχρεούνται 
να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις.

Άρθρο 39

Άδεια γάμου

Σε περίπτωση τέλεσης γάμου ή σύναψης συμφώνου 
συμβίωσης, χορηγείται άδεια έξι (6) εργασίμων ημερών, 
με αποδοχές, εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται με 
σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και πέντε 
(5) εργασίμων ημερών, εφόσον απασχολείται με σύστη-
μα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Η άδεια αυτή 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7984 Τεύχος A’ 101/19.06.2021

δεν υπολογίζεται στην κανονική ετήσια άδεια του ερ-
γαζομένου. 

Άρθρο 40

Άδεια προγεννητικών εξετάσεων

Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργα-
σία χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, 
προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητι-
κού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν 
κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.

Άρθρο 41

Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών 

με αναπηρία

Οι γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, που εργά-
ζονται σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί 
τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα και έχουν παιδιά με 
πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, η οποία πι-
στοποιείται με ιατρική γνωμάτευση του ασφαλιστικού 
φορέα στον οποίο υπάγονται τα πρόσωπα αυτά, έχουν 
το αυτοτελές δικαίωμα για κάθε παιδί, να ζητήσουν τη 
μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά μία (1) ώρα 
την ημέρα, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

Άρθρο 42

Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού 

ή άλλου εξαρτώμενου μέλους

1. Οι εργαζόμενοι γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 
33, έχουν ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα, ανεξάρ-
τητα από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατά-
ξεις, να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήσεως τους, άδεια άνευ 
αποδοχών, που δεν υπερβαίνει τις έξι (6) εργάσιμες ημέ-
ρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας 
εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 2. Η άδεια αυτή 
είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυ-
ξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος 
προστατεύει δύο παιδιά και σε δεκατέσσερις (14) εργά-
σιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο. 

2. Στην έννοια των όρων «εξαρτώμενα παιδιά ή άλλα 
μέλη της οικογένειας» που έχουν ανάγκη για φροντίδα 
ή υποστήριξη περιλαμβάνονται:

α) Τα παιδιά έως δεκαέξι (16) ετών, φυσικά ή υιοθετη-
μένα, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.

β) Τα παιδιά άνω των δεκαέξι (16) ετών που έχουν απο-
δεδειγμένα ανάγκη από ειδική φροντίδα, για λόγους βα-
ριάς ή χρόνιας ασθένειας, ή αναπηρίας, εφόσον οι γονείς 
έχουν την επιμέλειά τους.

γ) Ο ή η σύζυγος, εφόσον για λόγους οξείας, βαριάς 
ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας δεν μπορεί να αυτο-
εξυπηρετηθεί.

δ) Οι γονείς και οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές που, για 
λόγους οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας 
ή ηλικίας, δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, εφόσον 
ο εργαζόμενος έχει τη φροντίδα τους και το ετήσιο εισό-
δημά τους δεν είναι μεγαλύτερο από το ετήσιο εισόδημα 
του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη που αμείβεται με 
το γενικό κατώτερο όριο ημερομισθίου που ισχύει κάθε 

φορά, υπολογιζόμενο με είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια 
το μήνα.

Άρθρο 43

Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών

1. Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του 
άρθρου 33, χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας 
δέκα (10) εργασίμων ημερών κατ’ έτος, με αποδοχές, για 
την αντιμετώπιση των αναγκών παιδιών έως δεκαοκτώ 
(18) ετών συμπληρωμένων, με νόσημα που απαιτεί με-
ταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, με 
νεοπλασματική ασθένεια ή που χρήζει μεταμόσχευσης ή 
παιδιών, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, με βαριά νοητική 
στέρηση ή σύνδρομο DOWN ή αυτισμό. 

2. Η άδεια της παρ. 1 αποτελεί δικαίωμα του κάθε 
γονέα, χορηγείται χωρίς άλλη προϋπόθεση, πέραν των 
σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες δι-
ατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς 
λόγους και αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώματα με 
αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας. 

Άρθρο 44

Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών

1. Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του 
άρθρου 33, χορηγείται ειδική γονική άδεια νοσηλείας 
χωρίς αποδοχές, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού, 
ανεξαρτήτως της ηλικίας του, λόγω ασθένειας ή ατυχή-
ματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του 
εργαζόμενου, για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και 
σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσι-
μων ημερών κατ’ έτος.

2. Η άδεια της παρ. 1 αποτελεί δικαίωμα του κάθε 
γονέα, χορηγείται, χωρίς άλλη προϋπόθεση, πέραν των 
σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες δι-
ατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς 
λόγους και αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώματα με 
αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας. 

Άρθρο 45

Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρ-
θρου 33, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που 
έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, χορηγείται 
άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, 
επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γο-
νέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας 
οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ 

ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’

Άρθρο 46

Εργασιακά δικαιώματα

(Άρθρα 10 και 16 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

1. Τα κεκτημένα ή υπό κτήση δικαιώματα των εργα-
ζομένων, κατά την ημερομηνία έναρξης οποιασδήποτε 
άδειας ή και ευέλικτης ρύθμισης του παρόντος Μέρους, 
διατηρούνται μέχρι το τέλος της άδειας ή απουσίας από 
την εργασία ή της ευέλικτης ρύθμισης. Με τη λήξη της 


