ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Δηέζε από ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Τ.Α.) ην θάησζη εξώηεκα
γηα ηε ζύληαμε λνκηθήο γλσκνδόηεζεο (αξ. πξση. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. : 2792/26-102021):
«Εξγαδόκελε ηεο Δ.Ε.Υ.Α πξνζιήθζεθε κε ηελ 3Κ/2018 Πξνθήξπμε, ελ ζπλερεία
κεηαθηλήζεθε ζην Δήκν όπνπ εξγάζηεθε από 13-11-2019 έσο 8-9-2020,
επέζηξεςε όκσο ζηε Δ.Ε.Υ.Α. θαζόηη δελ είλαη επηηξεπηό κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό
πιαίζην λα κεηαθηλνύληαη ππάιιεινη αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ ΟΤΑ πξηλ ηελ
πάξνδν επηαεηίαο. Σην ρξνληθό δηάζηεκα από 13-11-2019 έσο 8-9-2020 ε
ππάιιεινο δήηεζε θαη έιαβε άδεηα αλαηξνθήο ηνπ πξώηνπ ηέθλνπ ηεο από 2307-2020 έσο 13-1-2021. Επεηδή πξνέθπςε δεύηεξε θύεζε, ε εξγαδόκελε
απαζρνιήζεθε κε θαζεζηώο ηειεξγαζίαο από 21-09-2021 έσο 15-10-2021 θαη
θαηόπηλ δήηεζε θαη έιαβε από ηε Δ.Ε.Υ.Α. δεύηεξε άδεηα γηα ην δεύηεξν ηέθλν
από 16-10-2020 έσο 13-11-2021. Τώξα αηηείηαη ην ππόινηπν ηεο άδεηαο
αλαηξνθήο πξώηνπ ηέθλνπ από 14-11-2021 έσο 23-3-2021. Δηθαηνύηαη ηελ
αηηεζείζα άδεηα;»
Καηά ηε γλώκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε;

***
Ι. Εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο - Εξκελεία
i. Καη΄ άξζξν 1 λ. 1069/1980 νξίδεηαη όηη: «1. Οη Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο
θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Ε.Υ.Α.) απνηεινύλ λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΔΚ), όπσο θπξώζεθε κε ην
άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006 (Α` 114) έρνπλ θνηλσθειή θαη κε θεξδνζθνπηθό
ραξαθηήξα θαη δηέπνληαη από ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, εθόζνλ δελ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ θαη ηνπ λ. 3852/2010 (Α` 87). 2. Οη Δ.Ε.Υ.Α. θαηαξηίδνπλ θαλνληζκνύο
εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1876/1990 (Α` 27), ην άξζξν 12
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παξάγξαθνη 1,2 θαη 4 ηνπ λ. 1767/ 1988 (Α` 63) θαη ην λ.δ. 3789/1957 (Α` 21). Σηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε, νη Καλνληζκνί θπξώλνληαη από ην Σώκα Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο
(Σ.ΕΠ.Ε.), ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 πεξίπησζε 1α` ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3996/2011 (Α`
170).»
Καη’ άξζξ. 7 λ. 1069/1980 νξίδεηαη όηη: « 1.
Υπηρεζίας

ζπληαζζνκέλνλ

Δη`

Οργανιζμού Εζωηερικής

δη` απνθάζεσο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο

επηρεηξήζεσο, εγθξηλνκέλεο ππό ηνπ Υπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ κεηά

γλώκελ ησλ

νηθείσλ Δεκνηηθώλ ή Κνηλνηηθώλ Σπκβνπιίσλ, θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζηο, ε
ζύλζεζηο θαη ε αξκνδηόηεο ησλ ππεξεζηώλ, ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ ηνπ πάζεο
θύζεσο πξνζσπηθνύ

αλαιόγσο

πξνο ηαο αλάγθαο ηεο επηρεηξήζεσο, ή θαηά

κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαζ` νκάδαο
εηδηθνηήησλ θαη αλαιόγσο ηεο βαζκίδνο εθπαηδεύζεσο, αη απνδνραί, σο θαη ν ηξόπνο
πξνζιήςεσο θαη απνιύζεσο θαη ην αξκόδηνλ πξνο ηνύην όξγαλνλ.»
ii. Υξήδνπλ αλαθνξάο θαη ην παξάγσγν δίθαην ηεο ΔΔ (Οδεγίεο 96/34/ΔΚ, 97/75/ΔΚ
θαη ήδε 2010/18/ΔΔ) θαη ηα εζληθά θείκελα κεηαθνξά ηνπο. πγθεθξηκέλα, κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 96/34/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 03/06/1996 (L 145/19.06.1996)
αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο- πιαηζίνπ γηα ηε γνληθή άδεηα, ε νπνία
ζπλήθζε ζηηο 14/12/1995 από ηηο δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο γεληθνύ ραξαθηήξα
(UNICE, CEEOA, CES) , όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 97/75/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 15.12.1997 (L 10/16.01.1998) θαζηεξώζεθε ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ.
ε αξρή ηεο ελαξκόληζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, σο
ζπκπιήξσκα ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. Ζ
ζπκθσλία πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα απνηειεί δέζκεπζε ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ
λα ιάβνπλ, δηακνξθώλνληαο έλα βαζηθό πιαίζην θαλόλσλ, κέηξα πνπ πξνάγνπλ ηελ
ηζόηεηα επθαηξηώλ θαη κεηαρεηξίζεσο αλδξώλ – γπλαηθώλ πξνζθέξνληαο ηνπο ηε
δπλαηόηεηα λα ζπλδπάζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο κε ηη νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο
ηνπο. (βι. ΓΔΔ απόθαζε 16/09/2010, ππόζεζε C- 149/10, Εσή Υαηδή θαηά Τπ.
Οηθνλνκηθώλ).
Δηδηθόηεξα, κε ηε ξήηξα 2.1 ηεο σο άλσ ζπκθσλίαο – πιαηζίνπ γηα ηε γνληθή άδεηα, ε
νπνία πεξηέρεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο σο άλσ Οδεγίαο θαη πξνζέιαβε θαη’ απηόλ ηνλ
ηξόπν ηζρύ παξαγώγνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ (ηΔ 3311/2007), παξαζρέζεθε αηνκηθό
δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο ζηνπο εξγαδόκελνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο, ιόγσ γέλλεζεο ή
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πηνζεζίαο παηδηνύ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αζρνιεζνύλ κε ην ηέθλν γηα
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο ( ηε ζε κεηαθνξά ηεο ελ ιόγσ νδεγίαο δηάηαμε ηνπ άξζξ. 5
παξ. 1λ. 1483/1984, γηα άδεηα απνδνρώλ κέρξη 3 ½ κελώλ , όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε
ην άξζ. 25 λ. 2639/1998).
ηε ζπλέρεηα ε σο άλσ ζπκθσλία πιαίζην ηνπ 1995 γηα ηε ρνξήγεζε γνληθήο άδεηαο
αλαζεσξήζεθε πιήξσο. Δηδηθόηεξα, νη ηξεηο γεληθέο δηαθιαδηθέο νξγαλώζεηο
θνηλσληθώλ εηαίξσλ (ETUC, CEEP, θαη BUSINESSEUROPE, πξώελ UNICE) θαη ε
επξσπατθή δηαθιαδηθή νξγάλσζε θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ εθπξνζσπεί νξηζκέλε
θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ ( UEAPME) ππέγξαςαλ ηελ λέα αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία –
πιαίζην γηα ηε ρνξήγεζε γνληθήο άδεηαο, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρύ ην 2010 κε ηελ
Οδεγία 2010/18/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8.03.2010. Με ην άξζξν 4 ηεο ελ ιόγσ
νδεγίαο θαηαξγήζεθε ε παιαηόηεξε νδεγία 96/34/ΔΚ, νξίζηεθε δε όηη «νη αλαθνξέο
ζηελ νδεγία 96/34/ΔΚ λννύληαη σο αλαθνξέο ζηελ παξνύζα νδεγία».
Η νδεγία απηή (ηδ. άξζξ. 15-16 θαη 18-20 θαη ηηο 1,2,3,5 θαη 8 ξήηξεο)
ελζσκαηώζεθε ζην εζληθό δίθαην κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48,49,50,51,52,53
θαη 54 λ. 4057/2012 (ΦΕΚ Α’ 89).
Καη’ άξζξν 50 λ. 4075/2012 (ΦΕΚ Α’ 89) «Θέμαηα Κανονιζμού Αζθάλιζης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Αζθαλιζηικών Φορέων/Γονικές άδειες κλπ» νξίδεηαη όηη: «1. Ο εξγαδόκελνο
γνλέαο έρεη δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο ηνπ παηδηνύ κέρξηο όηνπ ζπκπιεξώζεη
ηελ ειηθία ησλ έμη (6) εηώλ, κε ζθνπό ηελ εθπιήξσζε ησλ ειάρηζησλ ππνρξεώζεσλ
αλαηξνθήο πξνο απηό. 2. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο νη
εξγαδόκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη έλα (1) ρξόλν ζπλερόκελεο ή δηαθεθνκκέλεο
εξγαζίαο ζηνλ ίδην εξγνδόηε, εθηόο αλ νξίδεηαη επλντθόηεξα από εηδηθή δηάηαμε λόκσλ,
δηαηαγκάησλ,

θαλνληζκώλ,

Σπιινγηθώλ

Σπκβάζεσλ

Εξγαζίαο,

Δηαηηεηηθώλ

Απνθάζεσλ ή ζπκθσληώλ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ. 3. Η γνληθή άδεηα αλαηξνθήο
είλαη άλεπ απνδνρώλ, ρνξεγείηαη εγγξάθσο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4)
κελώλ θαη απνηειεί αηνκηθό δηθαίσκα θάζε γνλέα, ρσξίο δπλαηόηεηα κεηαβίβαζεο. 4.
Η γνληθή άδεηα αλαηξνθήο ρνξεγείηαη εθάπαμ ή ηκεκαηηθά, κε βάζε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ
εξγαδόκελνπ, όπνπ δηεπθξηλίδεηαη ε έλαξμε θαη ε ιήμε ηεο. Η γνληθή άδεηα αλαηξνθήο
ρνξεγείηαη από ηνλ εξγνδόηε κε βάζε ηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ησλ απαζρνινύκελσλ
ζηελ επηρείξεζε γηα θάζε εκεξνινγηαθό έηνο. Αηηήζεηο ρνξήγεζεο γνληθήο άδεηαο
γνλέσλ παηδηώλ κε αλαπεξία, κε καθξνρξόληα ή αηθλίδηα αζζέλεηα θαη κόλσλ γνλέσλ
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ιόγσ ζαλάηνπ γνλέα, νιηθήο αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή κε αλαγλώξηζεο
ηέθλσλ, ρνξεγνύληαη κε απόιπηε πξνηεξαηόηεηα. 5. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα παηδηά,
ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ είλαη απηνηειέο γηα ην θαζέλα από απηά, εθόζνλ από ηε ιήμε
ηεο άδεηαο πνπ δόζεθε γηα ην πξνεγνύκελν παηδί κεζνιάβεζε έλαο (1) ρξόλνο
πξαγκαηηθήο απαζρόιεζεο ζηνλ ίδην εξγνδόηε, εθηόο αλ νξίδεηαη επλντθόηεξα από
εηδηθή δηάηαμε λόκσλ, δηαηαγκάησλ, θαλνληζκώλ, Σπιινγηθώλ Σπκβάζεσλ Εξγαζίαο,
Δηαηηεηηθώλ Απνθάζεσλ ή ζπκθσληώλ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ. 6. Αλ θαη νη δύν
γνλείο απαζρνινύληαη ζηνλ ίδην εξγνδόηε, απνθαζίδνπλ κε θνηλή δήισζε ηνπο, θάζε
θνξά, πνηνο από ηνπο δύν ζα θάλεη πξώηνο ρξήζε απηνύ ηνπ δηθαηώκαηνο θαη γηα πόζν
ρξνληθό δηάζηεκα. 7. Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ γνλέα, νιηθήο αθαίξεζεο ηεο γνληθήο
κέξηκλαο ή κε αλαγλώξηζεο ηέθλνπ, ε γνληθή άδεηα αλαηξνθήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
παξόληνο άξζξνπ ρνξεγείηαη ζην δηπιάζην ζηνλ άιιν γνλέα. Σε πεξίπησζε δηάζηαζεο ή
δηαδπγίνπ ην δηθαίσκα είλαη απηνηειέο γηα θάζε γνλέα. 8. Τε γνληθή άδεηα αλαηξνθήο
δηθαηνύηαη θαη ν εξγαδόκελνο ν νπνίνο πηνζεηεί ή αλαδέρεηαη ηέθλν ειηθίαο έσο έμη (6)
εηώλ. Η άδεηα ρνξεγείηαη κεηά ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πηνζεζίαο ή αλαδνρήο,
ελώ ηκήκα απηήο κπνξεί λα ρνξεγείηαη, κε αίηεζε ηνπ εξγαδόκελνπ θαη ζην πξν ηεο
νινθιήξσζεο ησλ σο άλσ δηαδηθαζηώλ δηάζηεκα. Τν αλσηέξσ δηθαίσκα ηζρύεη κέρξη
ηα νθηώ (8) έηε ηνπ παηδηνύ, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία πηνζεζίαο ή αλαδνρήο δελ
έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηελ ειηθία ησλ έμη (6) εηώλ απηνύ.»

iii. ηελ από ην έηνο 2009 Κιαδηθή Σύκβαζε Εξγαζίαο Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α., άξζξν
6, νξίδεηαη όηη: «ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνύζα ρνξεγνύληαη
άδεηεο όπσο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ
Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο, κε ηξόπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαλνληθή θαη εύξπζκε
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. ηνπο εξγαδόκελνπο επίζεο ρνξεγνύληαη νη παξαθάησ
άδεηεο: 1. Άδεηα δύν (2) εξγάζηκσλ εκεξώλ θαηά ηνλ ηνθεηό ηεο ζπδύγνπ. 2. Άδεηα
δύν (2) εξγάζηκσλ εκεξώλ ιόγσ ζαλάηνπ ζπδύγνπ, ηέθλσλ, γνλέσλ θαη αδειθώλ. 3.
Άδεηα αηκνδνζίαο δύν (2) εξγάζηκσλ εκεξώλ.

4. Άδεηα πέληε (5) επηπιένλ

εξγάζηκσλ εκεξώλ θάζε έηνο κε απνδνρέο γηα όζνπο εξγάδνληαη αλαινγηθά κε ηηο
εκέξεο εξγαζίαο ζηνπο βηνινγηθνύο θαζαξηζκνύο (εθηόο ησλ ππάιιεισλ γξαθείνπ),
ηα αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο θαη ηα απνθξαθηηθά κεραλήκαηα. 5. Σηηο κεηέξεο
εξγαδόκελεο ρνξεγείηαη κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο δπν σξώλ αλά εκέξα γηα ηα
πξώηα δπν έηε κεηά ηελ άδεηα ηνθεηνύ θαη ινρείαο θαη κηαο ώξαο αλά εκέξα γηα
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ηα επόκελα δύν έηε κε απνδνρέο. Η κεηέξα εξγαδόκελε κπνξεί λα επηιέμεη, αληί
ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, άδεηα γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνύ ελλέα (9)
εκεξνινγηαθώλ κελώλ κεηά ηελ άδεηα ηνθεηνύ θαη ινρίαο, κε απνδνρέο...».
iv. Αθνινύζσο ην δήηεκα ησλ αδεηώλ αλαηξνθήο ηέθλνπ ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ κε
ην Μέξνο ΗΗΗ (άξζξ. 24-54 ) λ. 4808/2021 «Γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Εξγαζίαο - Σύζηαζε
Αλεμάξηεηεο Αξρήο «Επηζεώξεζε Εξγαζίαο» - Κύξσζε ηεο Σύκβαζεο 190 ηεο
Δηεζλνύο Οξγάλσζεο Εξγαζίαο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο βίαο θαη παξελόριεζεο ζηνλ
θόζκν ηεο εξγαζίαο - Κύξσζε ηεο Σύκβαζεο 187 ηεο Δηεζλνύο Οξγάλσζεο Εξγαζίαο
γηα ηo Πιαίζην Πξνώζεζεο ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Υγείαο ζηελ Εξγαζία - Ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2019/1158 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
20ήο Ινπλίνπ 2019 γηα ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο ηδησηηθήο
δσήο, άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ θαη
ινηπέο επείγνπζεο ξπζκίζεηο.» (Α’ 101). Σν Β’ Κεθάιαην («Κσδηθνπνίεζε Ρπζκίζεσλ
Αδεηώλ ζρεηηθώλ κε ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο») έρεη σο ζθνπό ηελ
Κσδηθνπνίεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό Ρπζκίζεσλ ζρεηηθώλ κε Άδεηεο πνπ ζηνρεύνπλ
Αδεηώλ ζηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ επέθηαζε απηώλ, πέξαλ ηνπ
ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ηνπο νπνίνπο εθαξκνγή έρεη ε
εξγαηηθή λνκνζεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έκκηζζεο εληνιήο, θαζώο θαη ζε
ζπκβάζεηο ή ζρέζεηο κέζσ επηρείξεζεο πξνζσξηλήο απαζρόιεζεο, ηνπ άξζξνπ 115
ηνπ λ. 4052/2012 (Α΄ 41. Δηδηθόηεξα, αλαθνξηθά κε ηελ άδεηα κεηξόηεηαο, ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο 17 εβδνκάδσλ (νη 8 εβδνκάδεο πξηλ ηελ πηζαλή εκεξνκελία ηνθεηνύ θαη νη
ππόινηπεο 9 κεηά ηνλ ηνθεηό) ρνξεγείηαη ην κεηαγελέζιην ηκήκα 9 εβδνκάδσλ θαη
ζηε γπλαίθα πνπ απνθηά παηδί κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξέλζεηεο κεηξόηεηαο.
Θεζκνζεηείηαη ε άδεηα γηα ππνβνιή ζε κεζόδνπο ηαηξηθώο ππνβνεζνύκελεο
αλαπαξαγσγήο επηά (7) εξγαζίκσλ εκώλ. Κσδηθνπνηείηαη θαη επεθηείλεηαη θαη ζηε
γπλαίθα πνπ πηνζεηεί ηέθλν έσο 6 εηώλ, ε εηδηθή επηδνηνύκελε από ηνλ Ο.Α.Δ.Γ
άδεηα πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο έμη (6) κελώλ, κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο ινρείαο ή
θαη ηεο ηζόρξνλεο πξνο ην κεησκέλν σξάξην άδεηαο, εθόζνλ θάλεη ρξήζε απηήο, ή θαη
ηεο εηήζηαο θαλνληθήο ηεο άδεηαο. Κσδηθνπνηείηαη θαη επεθηείλεηαη, ε άδεηα
θξνληίδαο ηέθλνπ γηα εξγαδόκελνπο θπζηθνύο, ζεηνύο ή αλάδνρνπο γνλείο θαη ησλ
δύν θύισλ θαζώο θαη ζηελ ηεθκαηξόκελε κεηέξα, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηάληα (30)
κελώλ από ηε ιήμε ησλ ινηπώλ αδεηώλ θαη δπλαηόηεηα ρνξήγεζήο ηεο σο κεησκέλν
σξάξην (απνρσξεί ή πξνζέξρεηαη θαηά κία (1) ώξα λσξίηεξα θάζε εκέξα από ηελ
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εξγαζία. Κσδηθνπνηνύληαη πεξαηηέξσ κηα ζεηξά πθηζηάκελσλ αδεηώλ θαη εηδηθόηεξα:
ε άδεηα παξαθνινύζεζεο ζρνιηθήο επίδνζεο ηέθλνπ, ε άδεηα γάκνπ, ε άδεηα
πξνγελλεηηθώλ εμεηάζεσλ, ην κεησκέλν σξάξην γνλέσλ παηδηώλ κε αλαπεξία θαηά
κία ώξα ηελ εκέξα, κε αλάινγε πεξηθνπή ησλ απνδνρώλ ηνπο, ζε επηρεηξήζεηο πνπ
απαζρνινύλ ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) άηνκαθαη ε άδεηα γηα ηηο κνλνγνλετθέο
νηθνγέλεηεο. Πεξαηηέξσ, θσδηθνπνηνύληαη ε ήδε πξνβιεπόκελε - από ηελ
θαηαξγεζείζα νδεγία 2010/18/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ - άδεηα ιόγσ αζζέλεηαο παηδηνύ ή
άιινπ εμαξηώκελνπ κέινπο, θαζώο θαη ε άδεηα ιόγσ ζνβαξώλ λνζεκάησλ ησλ
παηδηώλ δηάξθεηαο δέθα εξγαζίκσλ εκεξώλ θαη’ έηνο, κε απνδνρέο, ειηθίαο έσο 18
εηώλ ηα νπνία πάζρνπλ από λόζεκα πνπ απαηηεί κεηαγγίζεηο αίκαηνο θαη παξαγώγσλ
ηνπ ή αηκνθάζαξζε, από λενπιαζκαηηθή αζζέλεηα, ή ρξήδεη κεηακόζρεπζεο, θαη
αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ηνπο εάλ πάζρεη από βαξηά λνεηηθή ζηέξεζε, ή ζύλδξνκν
Down ή απηηζκό. Σν Γ’ θεθάιαην («Γεληθέο δηαηάμεηο γηα άδεηεο») ζεζπίδεη θνηλέο
δηαηάμεηο ηόζν γηα ηηο άδεηεο ηνπ Κεθαιαίνπ Α πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην
ελζσκάησζεο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2019/1158 όζν θαη γηα ηηο άδεηεο ηνπ
Κεθαιαίνπ Β πνπ απνηεινύλ άδεηεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο. Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ
Κεθαιαίνπ Γ πξνβιέπεηαη όηη ηα θεθηεκέλα θαη ππό θηήζε δηθαηώκαηα δηαηεξνύληαη
κεηά ηε ιήμε ησλ ελ ιόγσ αδεηώλ, όηη, νη ξπζκίζεηο απηέο απνηεινύληα ειάρηζηα όξηα
πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δελ ζίγνπλ ή θαηαξγνύλ επλντθόηεξεο ξπζκίζεηο, κε
ζηόρν ηελ πξαγκάησζε ηεο αξρήο ηεο εύλνηαο ππέξ ηνπ κηζζσηνύ, ελώ,
απαγνξεύνληαη νη δηαθξίζεηο κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ, επεηδή δήηεζαλ ή έιαβαλ
άδεηα ή επέιηθηε ξύζκηζε ή επεηδή άζθεζαλ ηα δηθαηώκαηα θαζώο θαη θάζε δπζκελήο
ζε βάξνο ηνπο ζπλέπεηα, επεηδή ππέβαιαλ θαηαγγειία εληόο ηεο επηρείξεζεο ή ηπρόλ
θίλεζαλ λνκηθή δηαδηθαζία, κε ζθνπό λα επηβιεζεί ε ζπκκόξθσζε κε ηα δηθαηώκαηα
απηά. Ρπζκίδεηαη πεξαηηέξσ θαη επεθηείλεηαη ε πξνζηαζία από απόιπζε
εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη δήηεζαλ ή έιαβαλ άδεηα ή απνπζία από ηελ εξγαζία ή επεηδή
άζθεζαλ ηα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ, αιιά θαη εθπξνζώπσλ ηνπο νη
νπνίνη παξελέβεζαλ ππέξ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα απηά, πξνβιέπνληαο αθόκε θαη
ηελ αθπξόηεηα ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζήο ηνπο ε νπνία έγηλε γηα ηνπο αλσηέξσ
ιόγνπο. Δπηπιένλ, αληηζηξέθεηαη ην βάξνο απόδεημεο θαη επαθίεηαη ζηνλ εξγνδόηε λα
απνδείμεη όηη ε απόιπζε έγηλε γηα άιινπο ιόγνπο. Δπίζεο, επεθηείλεηαη ε πθηζηάκελε
απαγόξεπζε ηεο απόιπζεο γηα ηηο εξγαδόκελεο κεηέξεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα δέθα
νθηώ (18) κελώλ κεηά ηνλ ηνθεηό ή θαηά ηελ απνπζία ηεο γηα κεγαιύηεξν ρξόλν,
ιόγσ αζζέλεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ θύεζε ή ηνλ ηνθεηό, θαη ζηνπο εξγαδόκελνπο
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παηέξεο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6) κελώλ από ηε γέλλεζε θάζε ηέθλνπ. Ωο
ζπνπδαίνο ιόγνο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξεζεί ελδερόκελε κείσζε ηεο
απόδνζεο ζηελ εξγαζία ηεο εγθύνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ εγθπκνζύλε ή ζηηο
νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο ηεο εξγαδόκελεο. Σν δε Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
“ypergasias.gov.gr”
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πξνβιέπνληαη ζην παξόλ Μέξνο θαη νη εξγνδόηεο ππνρξενύληαη λα γλσζηνπνηνύλ κε
θάζε πξόζθνξν κέζν ζην πξνζσπηθό ηνπο θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηηο αλσηέξσ
άδεηεο θαη ηηο επέιηθηεο ξπζκίζεηο εξγαζίαο ησλ γνλέσλ
Καη’ άξζξ. 28 λ. 4808/2021 κε ηίηιν «Γνληθή άδεηα» νξίδεηαη πιένλ όηη «1. Κάζε
εξγαδόκελνο γνλέαο ή πξόζσπν πνπ αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα έρεη αηνκηθό θαη
ακεηαβίβαζην δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνύ, δηάξθεηαο
ηεζζάξσλ (4) κελώλ, ηελ νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπλερόκελα ή ηκεκαηηθά,
κέρξη ην παηδί λα ζπκπιεξώζεη ηελ ειηθία ησλ νθηώ (8) εηώλ, κε ζθνπό ηελ
εθπιήξσζε ησλ ειάρηζησλ ππνρξεώζεσλ αλαηξνθήο πξνο απηό. ε πεξίπησζε
πηνζεζίαο ή αλαδνρήο ηέθλνπ ειηθίαο έσο νθηώ (8) εηώλ, ε γνληθή άδεηα ρνξεγείηαη
από ηελ έληαμε ηνπ παηδηνύ ζηελ νηθνγέλεηα. 2. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο γνληθήο άδεηαο,
ν εξγαδόκελνο γνλέαο πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη έλα (1) έηνο ζπλερόκελεο ή κε
δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηνλ ίδην εξγνδόηε, εθηόο αλ
νξίδεηαη επλντθόηεξα από εηδηθή δηάηαμε λόκνπ, δηαηαγκάησλ, θαλνληζκώλ,
ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, δηαηηεηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκθσληώλ εξγνδνηώλ
θαη εξγαδνκέλσλ. 3. Γηα ηνπο δύν (2) πξώηνπο κήλεο ηεο γνληθήο άδεηαο, ν Ο.Α.Δ.Γ.
ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη επίδνκα γνληθήο άδεηαο ζηνλ θάζε γνλέα, κεληαίσο,
πνζνύ ίζνπ κε ηνλ ειάρηζην λνκνζεηεκέλν κηζζό, όπσο θάζε θνξά θαζνξίδεηαη,
θαζώο θαη αλαινγία δώξσλ ενξηώλ θαη επηδόκαηνο αδείαο κε βάζε ην
πξναλαθεξόκελν πνζό. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα παηδηά, ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ
ζηε γνληθή άδεηα θαη ζην επίδνκα είλαη απηνηειέο γηα ην θαζέλα από απηά, εθόζνλ
από ηε ιήμε ηεο άδεηαο πνπ δόζεθε γηα ην πξνεγνύκελν παηδί κεζνιάβεζε έλαο (1)
ρξόλνο πξαγκαηηθήο απαζρόιεζεο ζηνλ ίδην εξγνδόηε, εθηόο αλ νξίδεηαη επλντθόηεξα
από εηδηθή δηάηαμε λόκνπ, δηαηαγκάησλ, θαλνληζκώλ, ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο, δηαηηεηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκθσληώλ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ. Καη`
εμαίξεζε, γνλείο δηδύκσλ, ηξηδύκσλ ή θαη πεξηζζόηεξσλ πνιύδπκσλ ηέθλσλ
δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ ηε γνληθή άδεηα γηα θάζε παηδί μερσξηζηά, δηαθεθνκκέλα ή θαη
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ζπλερόκελα θαη δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ ην επίδνκα ηεο παξνύζαο γηα δύν (2) κήλεο
επηπιένλ, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ ησλ παηδηώλ πνπ γελλήζεθαλ καδί. Γνλείο κόλνη,
ιόγσ ζαλάηνπ ηνπ άιινπ γνλέα ή ιόγσ νιηθήο αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή κε
αλαγλώξηζεο ηνπ ηέθλνπ από ηνλ άιιν γνλέα, δηθαηνύληαη ηε γνληθή άδεηα θαη ην
επίδνκα εηο δηπινύλ. 4. Αλ θαη νη δύν γνλείο απαζρνινύληαη ζηνλ ίδην εξγνδόηε,
απνθαζίδνπλ, κε θνηλή δήισζε, πνηνο από ηνπο δύν ζα θάλεη πξώηνο ρξήζε απηνύ
ηνπ δηθαηώκαηνο θαη γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα. 5. Ζ γνληθή άδεηα δηαθόπηεηαη κε ηε
ιήμε ηεο ζύκβαζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη δύλαηαη λα ζπλερηζηεί ζε πεξίπησζε
αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ή θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν
εξγαδόκελνο ζπλάςεη ζύκβαζε εξγαζίαο κε άιιν εξγνδόηε, κε ηελ επηθύιαμε ηεο
παξ. 2. 6. Ζ γνληθή άδεηα ρνξεγείηαη ζπλερόκελα, ηκεκαηηθά ή κε άιιν επέιηθην
ηξόπν, κε βάζε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ γνλέα, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηνλ εξγνδόηε κε
θάζε πξόζθνξν ηξόπν εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά θαη ζηελ νπνία πξνζδηνξίδεη ηελ
έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ εξγνδόηε ηνπιάρηζηνλ έλα (1)
κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άδεηαο, εθηόο εάλ ζπληξέρνπλ έθηαθηνη ιόγνη, νη νπνίνη
θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ έλαξμε ηεο άδεηαο ζε κηθξόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα. Ο
εξγνδόηεο, θαηόπηλ δηαβνύιεπζεο, απαληά ζηελ αίηεζε ηνπ εξγαδόκελνπ άκεζα θαη
θαη` αλώηαην εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ ππνβνιή ηεο. Ο εξγνδόηεο ππνρξενύηαη
λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα ζηνλ αηηνύκελν ρξόλν, εθηόο αλ απηό ζα δηαηάξαζζε ζνβαξά
ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ππνρξενύηαη λα
ηεθκεξηώζεη εγγξάθσο ηνλ ιόγν αλαβνιήο ρνξήγεζήο ηεο πξνο ηνλ εξγαδόκελν θαη
δύλαηαη λα πξνηείλεη πξνο απηόλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο σο πξνο ηνλ ρξόλν ρνξήγεζήο
ηεο ή επέιηθηνπο ηξόπνπο ρνξήγεζήο ηεο. ε θάζε πεξίπησζε, ν εξγνδόηεο
ππνρξενύηαη λα ρνξεγήζεη ηε γνληθή άδεηα εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο... Ζ γνληθή άδεηα, έπεηηα από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ εξγαδόκελνπ, δύλαηαη
ελαιιαθηηθά λα ρνξεγείηαη κε θάζε επέιηθην ηξόπν πνπ εμππεξεηεί ηα κέξε, όπσο
ελδεηθηηθά κε ηε κνξθή κεησκέλνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ ή ζε εκέξεο άδεηαο, νη νπνίεο
κπνξνύλ λα θαηαλέκνληαη ζε εβδνκαδηαία ή ζε κεληαία βάζε, ρσξίο λα ζίγεηαη ην
δηθαίσκα ηνπ εξγαδόκελνπ λα ιάβεη ην επίδνκα γνληθήο άδεηαο. ηελ πεξίπησζε
απηήλ, ν εξγαδόκελνο, κε ηελ αίηεζή ηνπ, πξνζδηνξίδεη ηνλ αληίζηνηρν ρξόλν ηνπ
ζπλόινπ ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο γνληθήο άδεηαο πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κε επέιηθην
ηξόπν, θαζώο θαη ην είδνο ηεο επειημίαο ηνπ νπνίνπ επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε. Ο
εξγνδόηεο εμεηάδεη ηελ αίηεζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη
ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηεθκεξηώλεη γξαπηώο απόξξηςή ηεο, εληόο ελόο (1) κελόο από
8

ηελ ππνβνιή ηεο. 7. Ζ γνληθή άδεηα αλαξηάηαη ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα
«ΔΡΓΑΝΖ»... Γηα ηνλ κε επηδνηνύκελν ρξόλν γνληθήο άδεηαο, ν νπνίνο ιακβάλεηαη
ππόςε ηόζν γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ δηθαηώκαηνο όζν θαη γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο, ν γνλέαο δύλαηαη λα απνθηήζεη πιήξε
αζθαιηζηηθή θάιπςε από ηνλ αζθαιηζηηθό ηνπ θνξέα θαηόπηλ αλαγλώξηζεο ηνπ
ρξόλνπ απνπζίαο ηνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ λ. 2084/1992 (Α` 165), εθόζνλ
δελ έρεη ζπκθσλεζεί λα ηνπ θαηαβάιεη απνδνρέο ν εξγνδόηεο.»
Με ην άξζξν 28 ηνπ λ. 4808/2021 αληηθαζίζηαηαη θαη βειηηώλεηαη ην
πξνγελέζηεξν πιαίζην ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλνπ ζύκθσλα κε ην
θαηαξγεζέλ πιένλ άξζξν 50 ηνπ λ. 4075/2012. Δηδηθόηεξα, πξνβιέπεηαη αηνκηθό
θαη ακεηαβίβαζην δηθαίσκα ζηελ γνληθή άδεηα γηα θάζε εξγαδόκελν γνλέα, θπζηθό,
ζεηό ή αλάδνρν, θαζώο θαη γηα θάζε πξόζσπν πνπ αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα. Ζ άδεηα
έρεη δηάξθεηα ηεζζάξσλ (4) κελώλ θαη κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζπλερόκελα ή
ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαδόκελνπ, ζύκθσλα κε ηελ αίηεζή ηνπ
θαη κε ηα όζα εηδηθόηεξα νξίδνληαη, κέρξη ην παηδί λα ζπκπιεξώζεη ηελ ειηθία ησλ
νθηώ (8) εηώλ, κε ζθνπό ηελ εθπιήξσζε ησλ ειάρηζησλ ππνρξεώζεσλ αλαηξνθήο
πξνο απηό. ε πεξίπησζε πηνζεζίαο ή αλαδνρήο ηέθλνπ ειηθίαο έσο νθηώ (8) εηώλ, ε
γνληθή άδεηα ρνξεγείηαη από ηελ έληαμε ηνπ παηδηνύ ζηελ νηθνγέλεηα. Μόλε
πξνϋπόζεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απνηειεί ε επί 1 έηνο απαζρόιεζε ηνπ
εξγαδόκελνπ ζηνλ ίδην εξγνδόηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ν
εξγαδόκελνο πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη έλα (1) έηνο ζπλερόκελεο ή κε δηαδνρηθέο
ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηνλ ίδην εξγνδόηε, εθηόο αλ νξίδεηαη
επλντθόηεξα από εηδηθή δηάηαμε λόκνπ, δηαηαγκάησλ, θαλνληζκώλ, ζπιινγηθώλ
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, δηαηηεηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκθσληώλ εξγνδνηώλ θαη
εξγαδνκέλσλ. Ζ γνληθή άδεηα, ην ζπλνιηθό ηεο δηάζηεκα θαη ν ηξόπνο ρνξήγεζήο ηεο
αλαξηάηαη ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ».
Αθνινύζσο, κε ην άξζξν 37 λ. 4808/2021 κε ηίηιν «Άδεηα θξνληίδαο ηέθλνπ»
νξίζηεθε όηη « 1. Οη εξγαδόκελνη γνλείο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 33, αλεμάξηεηα
από ην είδνο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ άιινπ γνλέα, αθόκε θαη αλ ν άιινο γνλέαο δελ
εξγάδεηαη, δηθαηνύληαη, ελαιιαθηηθώο κεηαμύ ηνπο, ηελ άδεηα θξνληίδαο ηέθλνπ. Ζ
άδεηα ρνξεγείηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηάληα (30) κελώλ από ηε ιήμε ηεο άδεηαο
κεηξόηεηαο ή ηεο εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο ηνπ άξζξνπ 36 ή ηεο
γνληθήο άδεηαο ηνπ άξζξνπ 28, σο κεησκέλν σξάξην. Καηά ην παξαπάλσ δηάζηεκα, ν
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γνλέαο πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ, δηθαηνύηαη είηε λα πξνζέξρεηαη θαηά
κία (1) ώξα αξγόηεξα είηε λα απνρσξεί θαηά κία (1) ώξα λσξίηεξα θάζε εκέξα από
ηελ εξγαζία είηε λα ηε δηαθόπηεη θαηά κία ώξα εκεξεζίσο, ζύκθσλα κε ηελ αίηεζή
ηνπ.

Δλαιιαθηηθώο, έπεηηα από ζπκθσλία ησλ κεξώλ, ην κεησκέλν σξάξην ηεο

παξνύζαο κπνξεί λα ρνξεγείηαη κε άιινπο ηξόπνπο, όπσο: α) Μεησκέλν σξάξην
εξγαζίαο θαηά δύν (2) ώξεο εκεξεζίσο γηα ηνπο πξώηνπο δώδεθα (12) κήλεο θαη θαηά
κία (1) ώξα εκεξεζίσο γηα ηνπο επόκελνπο έμη (6) κήλεο. β) Πιήξεηο εκέξεο άδεηαο,
νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε, αληίζηνηρνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ σξώλ,
εληόο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία ν/ε εξγαδόκελνο/ε δηθαηνύηαη κεησκέλνπ
σξαξίνπ γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνύ. γ) Ηζόρξνλε ζπλερόκελε άδεηα, ρνξεγνύκελε
εθάπαμ ή ηκεκαηηθώο, εληόο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία ν/ε
εξγαδόκελνο/ε δηθαηνύηαη κεησκέλνπ σξαξίνπ γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνύ. δ) Με
όπνηνλ άιινλ ηξόπν ζπκθσλνύλ ηα κέξε.

2. Οη ζεηνί θαη αλάδνρνη γνλείο

δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ ηελ άδεηα θξνληίδαο ηέθλνπ από ηελ έληαμε ηνπ παηδηνύ ζηελ
νηθνγέλεηα θαη εθόζνλ ην ηέθλν δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ηελ ειηθία ησλ νθηώ (8) εηώλ.
3. ε πεξίπησζε δηαδπγίνπ, δηάζηαζεο ή γέλλεζεο ηέθλνπ ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ
ηνπ, ηελ άδεηα θξνληίδαο ηέθλνπ ιακβάλεη ν εξγαδόκελνο γνλέαο, πνπ έρεη ηελ
επηκέιεηα ηνπ παηδηνύ, εθηόο αλ νη γνλείο ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά. Ζ άδεηα
ρνξεγείηαη έπεηηα από θνηλέο σο πξνο ην πεξηερόκελν ππεύζπλεο δειώζεηο ησλ
γνλέσλ πξνο ηνλ εξγνδόηε ή ηνπο εξγνδόηεο ηνπο, γηα ην πνηνο γνλέαο εθ ησλ δύν ζα
θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο ή, ζε πεξίπησζε πνπ ζπκθσλνύλ λα ηε κνηξαζηνύλ, κε
γλσζηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ πνπ ζα θάλεη ρξήζε
ηκήκαηνο ηεο άδεηαο ν θαζέλαο ηνπο. Οη εξγνδόηεο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ ζηνπο
εξγαδόκελνπο, ζρεηηθέο βεβαηώζεηο. Ζ άδεηα θξνληίδαο ρνξεγείηαη κε απνδνρέο θαη
ζεσξείηαη σο ρξόλνο εξγαζίαο.

4. ε πεξίπησζε κεξηθήο απαζρόιεζεο ε άδεηα

θξνληίδαο ρνξεγείηαη, σο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζηηο παξ. 1 έσο θαη 3, θαη` αλαινγία
ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο.».
Mε ην άξζξν 37 επαλαδηαηππώλνληαη - θσδηθνπνηνύκελεο - νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9
ηεο ΔΓΔ 1993, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΔΓΔ 2002-2003 ην νπνίν θπξώζεθε από ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3144/03, ησλ άξζξσλ 8 & 9 ηεο ΔΓΔ 2004-2005,
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΔΓΔ 2014 θαη ηνπ θαηαξγνύκελνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4342/2015,
ζηηο νπνίεο ελζσκαηώλεηαη θαη ην πεξηερόκελν ηεο Γλσκνδόηεζεο 124/2018 ηνπ Σ΄
Σκήκαηνο ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ε νπνία έρεη γίλεη απνδεθηή από
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ηελ Τπνπξγό Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο.
Καζνξίδεηαη ε αθεηεξία ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο άδεηαο θξνληίδαο παηδηνύ από ηε ιήμε
ηεο άδεηαο κεηξόηεηαο ή ηεο εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο ηνπ άξζξνπ
142 ηνπ λ. 3655/2008, σο ηζρύεη έπεηηα από ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 38 ηνπ
λ. 4808/2021 ή ηεο γνληθήο άδεηαο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. Καζίζηαηαη έηζη
ζαθέο όηη ε ρνξήγεζε ηεο γνληθήο άδεηαο ηνπ άξζξνπ 28 δελ επηθέξεη κείσζε
ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο άδεηαο θξνληίδαο παηδηνύ, κε όπνηνλ ηξόπν θαη εάλ απηή
ρνξεγείηαη. Δπίζεο επεθηείλεηαη ην δηθαίσκα ζηελ άδεηα απηή ηνπ γνλέα πνπ
πηνζεηεί ή γίλεηαη αλάδνρνο ηέθλνπ από ην έθην έηνο πνπ ίζρπε κε ην πξνεγνύκελν
θαζεζηώο έσο θαη ην όγδνν έηνο ειηθίαο ηνπ παηδηνύ. Πξνβιέπεηαη επίζεο όηη, ζε
πεξίπησζε κεξηθήο απαζρόιεζεο, ε άδεηα θξνληίδαο ρνξεγείηαη, σο αλαιπηηθά
νξίδεηαη ζηηο παξ. 1 έσο θαη 3, θαη’ αλαινγία ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο. Καηά
ηα ινηπά ε άδεηα εμαθνινπζεί λα ρνξεγείηαη ζύκθσλα κε ηα ήδε ηζρύνληα.

ΙΙ. Επί ηνπ εξσηήκαηνο
ύκθσλα κε ηα ηεζέληα από ην εξώηεκα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πξνθύπηεη όηη
εξγαδόκελε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. πξνζιήθζεθε κε ηελ 3Κ/2018 Πξνθήξπμε, ελ ζπλερεία
κεηαθηλήζεθε ζην Γήκν όπνπ εξγάζηεθε από 13-11-2019 έσο 8-9-2020, επέζηξεςε
όκσο ζηε Γ.Δ.Τ.Α. θαζόηη δελ είλαη επηηξεπηό κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην λα
κεηαθηλνύληαη ππάιιεινη αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ ΟΣΑ πξηλ ηελ πάξνδν
επηαεηίαο. ην ρξνληθό δηάζηεκα από 13-11-2019 έσο 8-9-2020 ε εξγαδόκελε δήηεζε
θαη έιαβε άδεηα αλαηξνθήο ηνπ πξώηνπ ηέθλνπ ηεο από 23-07-2020 έσο 13-1-2021.
Δπεηδή πξνέθπςε δεύηεξε θύεζε, ε εξγαδόκελε απαζρνιήζεθε κε θαζεζηώο
ηειεξγαζίαο από 21-09-2021 έσο 15-10-2021 θαη θαηόπηλ δήηεζε θαη έιαβε από ηε
Γ.Δ.Τ.Α. δεύηεξε άδεηα γηα ην δεύηεξν ηέθλν από 16-10-2020 έσο 13-11-2021. Σώξα
αηηείηαη ην ππόινηπν ηεο άδεηαο αλαηξνθήο πξώηνπ ηέθλνπ από 14-11-2021 έσο 23-32021.
Με ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 λ. 4808/2021 ε εξγαδόκελε δηθαηνύηαη γνληθή
άδεηα δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελώλ ε νπνία κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζπλερόκελα ή
ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαδόκελνπ, ζύκθσλα κε ηελ αίηεζή ηνπ
θαη κε ηα όζα εηδηθόηεξα νξίδνληαη, κέρξη ην παηδί λα ζπκπιεξώζεη ηελ ειηθία ησλ
νθηώ (8) εηώλ, εθόζνλ έρεη ζπκπιεξώζεη έλα (1) έηνο ζπλερόκελεο ή κε
11

δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηνλ ίδην εξγνδόηε (ηε
Δ.Ε.Υ.Α.).
ύκθσλα κε ην άξζξν 28 εάλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα παηδηά, ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ
ζηε γνληθή άδεηα θαη ζην επίδνκα είλαη απηνηειέο γηα ην θαζέλα από απηά, εθόζνλ
από ηε ιήμε ηεο άδεηαο πνπ δόζεθε γηα ην πξνεγνύκελν παηδί κεζνιάβεζε έλαο (1)
ρξόλνο πξαγκαηηθήο απαζρόιεζεο ζηνλ ίδην εξγνδόηε, εθηόο αλ νξίδεηαη επλντθόηεξα
από εηδηθή δηάηαμε λόκνπ, δηαηαγκάησλ, θαλνληζκώλ, ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο, δηαηηεηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκθσληώλ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ.
ύκθσλα κε ην άξζξν 28 εάλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα παηδηά, ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ
ζηε γνληθή άδεηα θαη ζην επίδνκα είλαη απηνηειέο γηα ην θαζέλα από απηά, εθόζνλ
από ηε ιήμε ηεο άδεηαο πνπ δόζεθε γηα ην πξνεγνύκελν παηδί κεζνιάβεζε έλαο (1)
ρξόλνο πξαγκαηηθήο απαζρόιεζεο ζηνλ ίδην εξγνδόηε, εθηόο αλ νξίδεηαη επλντθόηεξα
από εηδηθή δηάηαμε λόκνπ, δηαηαγκάησλ, θαλνληζκώλ, ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο, δηαηηεηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκθσληώλ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ.
Επεηδή ε εξγαδόκελε δελ έρεη ζπκπιεξώζεη όκσο ηε κόλε πξνϋπόζεζε πνπ
ζέηνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 λ. 4808/2021, ήηνη δελ έρεη ζπκπιεξώζεη έλα
(1) έηνο ζπλερόκελεο εξγαζίαο ζηνλ ίδην εξγνδόηε (ηε Δ.Ε.Υ.Α.) δελ δηθαηνύηαη
ηελ αηηεζείζα γνληθή άδεηα αλαηξνθήο πξώηνπ ηέθλνπ.
Ωζηόζν, δηθαηνύηαη, ζύκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 37 λ. 4808/2021 άδεηα
θξνληίδαο ηέθλνπ ε νπνία ρνξεγείηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηάληα (30) κελώλ από
ηε ιήμε ηεο άδεηαο κεηξόηεηαο ή ηεο εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο
ηνπ άξζξνπ 36 ή ηεο γνληθήο άδεηαο ηνπ άξζξνπ 28, ως μειωμένο ωράριο. Καηά ην
παξαπάλσ δηάζηεκα, ν γνλέαο πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ, δηθαηνύηαη
είηε λα πξνζέξρεηαη θαηά κία (1) ώξα αξγόηεξα είηε λα απνρσξεί θαηά κία (1) ώξα
λσξίηεξα θάζε εκέξα από ηελ εξγαζία είηε λα ηε δηαθόπηεη θαηά κία ώξα εκεξεζίσο,
ζύκθσλα κε ηελ αίηεζή ηνπ. Δλαιιαθηηθώο, έπεηηα από ζπκθσλία ησλ κεξώλ, ην
κεησκέλν σξάξην ηεο παξνύζαο κπνξεί λα ρνξεγείηαη κε άιινπο ηξόπνπο, όπσο: α)
Μεησκέλν σξάξην εξγαζίαο θαηά δύν (2) ώξεο εκεξεζίσο γηα ηνπο πξώηνπο δώδεθα
(12) κήλεο θαη θαηά κία (1) ώξα εκεξεζίσο γηα ηνπο επόκελνπο έμη (6) κήλεο. β)
Πιήξεηο εκέξεο άδεηαο, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε, αληίζηνηρνπ
ζπλνιηθνύ αξηζκνύ σξώλ, εληόο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία ν/ε
εξγαδόκελνο/ε δηθαηνύηαη κεησκέλνπ σξαξίνπ γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνύ. γ)
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Ηζόρξνλε ζπλερόκελε άδεηα, ρνξεγνύκελε εθάπαμ ή ηκεκαηηθώο, εληόο ηεο ρξνληθήο
πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία ν/ε εξγαδόκελνο/ε δηθαηνύηαη κεησκέλνπ σξαξίνπ γηα ηε
θξνληίδα ηνπ παηδηνύ. δ) Με όπνηνλ άιινλ ηξόπν ζπκθσλνύλ ηα κέξε.

Αζήλα, 8-11-2021
Ο Ννκηθόο ύκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
Πάλνο Επγνύξεο
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