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ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θξνληίδαο παηδηνύ ζε ζρέζε κε ηηο 

αλαζηνιέο ζπκβάζεωλ εξγαζίαο εξγαδνκέλωλ ιόγω ηωλ έθηαθηωλ θαη πξνζωξηλώλ 

κέηξωλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

δηάδνζεο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19  

 

 

Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θξνληίδαο 

παηδηνύ ηωλ εξγαδνκέλωλ γνλέωλ πνπ ηέζεθαλ ζε αλαζηνιή νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

ηνπο, είηε ιόγω αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ επηρεηξήζεωλ κε εληνιή δεκόζηαο 

αξρήο, είηε κε απόθαζε ηνπ εξγνδόηε ωο πιεηηόκελεο επηρεηξήζεηο, βάζεη ΚΑΔ. 

 

 

Α. Άδεηα θξνληίδαο παηδηνύ - Ννκνζεηηθό πιαίζην  

1. Η ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θξνληίδαο παηδηνύ είλαη ζύκθωλε κε ηελ πξόλνηα ηνπ 

άξζξνπ 21, παξ. 1 θαη 5 ηνπ Σπληάγκαηνο, κε ην άξζξν 8 , παξ. 3 ηνπ Αλαζεωξεκέλνπ 

Επξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ Φάξηε ν νπνίνο θπξώζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4359/2016, 

θαζώο θαη κε ην άξζξνπ 5 ηεο Δ.Σ.Ε. 103 ε νπνία θπξώζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

1302/1982. 

 

2. Η άδεηα θξνληίδαο παηδηνύ ρνξεγείηαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο 

ΕΓΣΣΕ 1993, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΕΓΣΣΕ 2002-2003, ην νπνίν θπξώζεθε από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3144/03, ηωλ άξζξωλ 8 & 9 ηεο ΕΓΣΣΕ 2004-2005, ηεο 

πεξίπηωζεο γ΄ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΕΓΣΣΕ 2006-2007, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΕΓΣΣΕ 2008-

2009, ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΕΓΣΣΕ 2014 θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4342/2015, θαζώο θαη 

ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 124/2018 Γλωκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο. Επίζεο γηα ην ζέκα ελδερνκέλωο λα ηπγράλνπλ εθαξκνγήο εηδηθόηεξεο – 

επλνϊθόηεξεο ξπζκίζεηο ΣΣΕ, επηρεηξεζηαθώλ ζπκβάζεωλ, θαλνληζκώλ εξγαζίαο, 

δηαηηεηηθώλ απνθάζεωλ θ.α.. 
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3. Η ρνξήγεζή ηεο άδεηαο θξνληίδαο δηέπεηαη επίζεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3896/2010 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηωλ ίζωλ επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο (άξζξν 2 πεξ. α΄ & β΄, άξζξν 3 παξ. 1 

& 4 , άξζξν 18) όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 2 

ηνπ λ. 4604/2019, κε ηηο νπνίεο ελζωκαηώζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε Οδεγία 

2006/54/ΕΚ. Από ηηο αλωηέξω δηαηάμεηο νξίδεηαη κεηαμύ άιιωλ όηη ε ιηγόηεξν επλνϊθή 

κεηαρείξηζε γνλέωλ ιόγω άδεηαο αλαηξνθήο, θξνληίδαο, πηνζεζίαο ή αλαδνρήο παηδηνύ 

ζπληζηά δηάθξηζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 3896/2010.  

 

Β. Αλαζηνιέο ζπκβάζεωλ εξγαζίαο 

Οη αλαζηνιέο ηωλ ζπκβάζεωλ εξγαζίαο ηωλ εξγαδνκέλωλ πνπ έιαβαλ ρώξα κε κία 

ζεηξά θαηεπεηγνπζώλ λνκνζεηηθώλ παξεκβάζεωλ απνηέιεζαλ έλα έθηαθην θαη 

πξνζωξηλό κέηξν ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

δηάδνζεο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19 κέζα ζε κία εμαηξεηηθά επείγνπζα ζπλζήθε θαηά 

ηελ νπνία πξνείρε ε πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη θαηά ζπλέπεηα ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ.  

 

Γ. Πιήξεο ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θξνληίδαο παηδηνύ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ηεο εξγαζηαθήο ζύκβαζεο αλαζηέιιεηαη επίζεο 

ην δηθαίωκα ηεο άδεηαο θξνληίδαο παηδηνύ ην νπνίν ζην ζύλνιό ηνπ δελ 

επεξεάδεηαη. Σν δηθαίωκα ζηελ ελ ιόγω άδεηα δηαθόπηεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

αλαζηνιήο θαη ζπλερίδεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εξγαζηαθήο ζύκβαζεο κεηά 

ηελ άξζε ηεο αλαζηνιήο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο 

ρνξήγεζή ηνπ. ηελ πεξίπηωζε πνπ ε έλαξμε ηεο άδεηαο θξνληίδαο παηδηνύ 

εκπίπηεη κέζα ζην δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο, ηόηε, απηή 

κεηαθέξεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ελεξγνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο, κεηά ην 

πέξαο ηεο αλαζηνιήο.  

 

Τπνγξακκίδεηαη όηη ε ρξήζε ηεο άδεηαο θξνληίδαο παηδηνύ από ηνπο δηθαηνύρνπο 

γνλείο ζα νινθιεξωζεί, όπωο έρεη ζπκθωλεζεί κεηαμύ ηωλ κεξώλ, κεηά ηε ιήμε 

ηεο αλαζηνιήο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζύκβαζεο, ρωξίο νη εξγαδόκελνη λα απνιέζνπλ 

ηκήκα ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπο.  

 

Γ. Δηδηθή παξνρή πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο 

Η αλαζηνιή ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο θξνληίδαο παηδηνύ θαη ε νινθιήξωζε ηεο 

ρνξήγεζήο ηεο κεηά ην πέξαο ηεο αλαζηνιήο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζύκθωλα κε 

ηα αλωηέξω δελ κπνξεί λα επεξεάδεη δπζκελώο ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηωλ 

εξγαδνκέλωλ κεηέξωλ γηα ηελ εηδηθή παξνρή πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο ηνπ 

άξζξνπ 142 ηνπ λ. 3655/2008. 

 

 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 

ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θαο Υθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέωο Εξγαζίαο 

4. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέωο Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ 

5. Γξαθείν θαο Υπεξεζηαθήο Γξακκαηέωο 

6. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Επηζεωξεηή  ηνπ Σώκαηνο Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο  

7. Γξαθείν θ. Πξνϊζηακέλεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Δηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ θαη 

Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο 

8. Γξαθείν θ. Πξνϊζηακέλνπ Γεληθήο Δηεύζπλζεο Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ, Υγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ Εξγαζία 

9. Γξαθείν θ. Πξνϊζηακέλεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο 

10. Γξαθείν θαο Ννκηθήο Σπκβνύινπ ηνπ Υπνπξγείνπ  

11. Γξαθείν θ. Ννκηθνύ Σπκβνύινπ Γελ. Γξακκ. Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ 

12. Δ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Σπληνληζκνύ Επηζεώξεζεο Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ – Κ.Υ. 

ηνπ  Σ.ΕΠ.Ε.   

13. Δ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Σπληνληζκνύ Επηζεώξεζεο Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ζηελ 

Εξγαζία – Κ.Υ. ηνπ  Σ.ΕΠ.Ε. 

14. Δ7/Γ΄ 

15. Δ7/ΚΦ 
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