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Δηζαγσγή 
 
ηηο 18 Ηνπλίνπ 2009, επηηεχρζεθε άιινο έλαο ελδηάκεζνο ζηφρνο ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ. Αξρήο γελνκέλεο ην επηέκβξην 2008 θαη κεηά απφ 
έμη κήλεο θαη επηά γχξνπο δηαπξαγκαηεχζεσλ, νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη Δ (ETUC), BUSINESSEUROPE, UEAPME θαη CEEP ππέγξαςαλ κία 
ζπκθσλία-πιαίζην κε ηελ νπνία αλαζεσξείηαη ε πκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα

1
 πνπ ζέζπηζαλ ην 1995. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα ηελ 

πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ πνπ δηεμάγεηαη κία ηέηνηα δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ήδε πθηζηάκελεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ. 
 
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή είρε ήδε πξαγκαηνπνηήζεη δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο Δπξσπαίνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ηνλ Οθηψβξην 2006 θαη 
ην Μάην 2007 ζηα πιαίζηα δηαβνπιεχζεσλ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ γηα ην ζπλδπαζκφ ηνπ επαγγεικαηηθνχ, ηδησηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ βίνπ θαη είρε, 
κεηαμχ άιισλ, δψζεη ιχζε ζην δήηεκα αλαζεψξεζεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Έηζη, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελζάξξπλε ηνπο 
Δπξσπαίνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα αμηνινγήζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ ηνπο γηα ηε γνληθή άδεηα, κε ζηφρν ηελ αλαζεψξεζή ηεο

2
. ηηο 11 

Ηνπιίνπ 2007, νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη ελεκέξσζαλ ηελ Δπηηξνπή απφ θνηλνχ γηα ηελ πξφζεζή ηνπο λα αμηνινγήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο 
γνληθήο αδείαο ζηελ Δπξψπε ζε ζρέζε κε άιιεο ξπζκίζεηο εμηζνξξφπεζεο εξγαζίαο/ηδησηηθνχ βίνπ θαη λα θξίλνπλ θαηά πφζνλ είλαη απαξαίηεηε θνηλή δξάζε 
γηα ην δήηεκα απηφ. ηηο 13 Μαξηίνπ 2008 ππέβαιιαλ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο αμηνιφγεζεο ππφ ηε κνξθή έθζεζεο πξνφδνπ ζηελ ηξηκεξή θνηλσληθή 
ζχλνδν θνξπθήο θαη εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία “λα αλαιάβνπλ θνηλή δξάζε σο πξνο ηελ νδεγία γηα ηε γνληθή άδεηα’

3
”. Αλ θαη αλαγλψξηζαλ φηη ε αξρηθή 

ζπκθσλία-πιαίζην/νδεγία ππήξμε θαηαιπηηθή γηα ζεηηθέο αιιαγέο θαη έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βνήζεηα πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο αλά ηελ Δπξψπε 
γηα ηελ θαιχηεξε ηζνξξνπία ηνπ επαγγεικαηηθνχ/ηδησηηθνχ βίνπ ηνπο, νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη ζεψξεζαλ αλαγθαία ηελ πξνζαξκνγή ή ηελ 
αλαζεψξεζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ ηεο ζπκθσλίαο γηα ηε βέιηηζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Απηφ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ εμαζθάιηζε πςειφηεξνπ 
πνζνζηνχ ρξήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γνληθήο άδεηαο απφ ηνπο παηέξεο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ηελ απμαλφκελε πνηθηινκνξθία ηνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ θαη σο πξνο ηεο θνηλσληθέο εμειίμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απμαλφκελεο πνηθηινκνξθίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ. 
 
Παξά ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο νδεγίαο ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ην γεγνλφο φηη απηή ε πξψηε ζπκθσλία-πιαίζην πξνήγαγε θνηλφ 
έδαθνο γηα ηε βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ ζηελ ΔΔ, δελ επηηεχρζεθαλ πιήξσο ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα 
κπνξνχζε λα έρεη σο πξνο ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ θαζεθφλησλ, ν νπνίνο έρεη, αλακθηζβήηεηα, ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα επηρεηξεί λα αληηκεησπίζεη κεξηθέο απφ ηηο πξνθιήζεηο κε 
ηελ αλαζεψξεζε πθηζηάκελσλ θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ δηαηάμεσλ. 

                                                 
1
  Απηή ε ζπκθσλία πιαίζην ελζσκαηψζεθε ζηελ νδεγία 96/34/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο Ηνπλίνπ 1996 ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή 

άδεηα πνπ ζπλήθζε απφ ηηο νξγαλψζεηο UNICE, CEEP θαη ηελ Δ, ΔΔ L 145, 19.6.1996, ζει. 4. 
2
 Σα επίζεκα έγγξαθα δηαβνχιεπζεο ηεο Δπηηξνπήο δηαηίζεληαη ζηε δηεχζπλζε: 

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=50&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advancedSubmit&langId=

el. Οη απαληήζεηο ηεο Δ δηαηίζεληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.etuc.org/r/1348.  
3
  Ζ πιήξεο έθζεζε πξνφδνπ δηαηίζεηαη ζηε δηεχζπλζε: http://www.etuc.org/IMG/pdf_2008-00393-E.pdf.  

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=50&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advancedSubmit&langId=el
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=50&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advancedSubmit&langId=el
http://www.etuc.org/r/1348
http://www.etuc.org/IMG/pdf_2008-00393-E.pdf
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Ζ αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην επηθέξεη βειηηψζεηο ζε πιεζψξα δηαηάμεσλ ηεο ήδε πθηζηάκελεο ζπκθσλίαο, φπσο είλαη: ε αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο 
γνληθήο άδεηαο απφ ηξεηο ζε ηέζζεξηο κήλεο θαη ε ελίζρπζή ηεο σο αηνκηθφ δηθαίσκα κε ηνλ θαζνξηζκφ κέξνπο ηεο άδεηαο σο κε-κεηαβηβάζηκν˚ ε αλαγλψξηζε 
ηεο ζεκαζίαο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζπλνδεχεη ηε γνληθή άδεηα, παξά ην φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο γνληθήο άδεηαο ελαπφθεηηαη ζηα θξάηε κέιε˚ 
ε αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ λα δεηνχλ επέιηθηεο δηεπζεηήζεηο εξγαζίαο θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ άδεηα˚ ην θάιεζκα πξνο ηα θξάηε 
κέιε θαη/ή ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα νξίζνπλ πεξηφδνπο θνηλνπνίεζεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη αζθνχλ ην δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο. Ζ 
ζπκθσλία-πιαίζην πξνζπαζεί επίζεο λα αλαγλσξίζεη ηελ απμαλφκελε πνηθηινκνξθία ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ θαη λα πξνσζήζεη ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ 
νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Δμάιινπ, ζέβεηαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηηο 
δηεπθνιχλζεηο άδεηαο, ηελ παηδηθή θξνληίδα θαη ηηο επέιηθηεο δηεπζεηήζεηο εξγαζίαο. 

Ζ επηηπρήο ζχλαςε ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο αλαδεηθλχεη ην ζεηηθφ ξφιν ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζηελ εχξεζε ιχζεσλ ζε απάληεζε ησλ 
ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε Δπξψπε, αθφκε θαη ζε πεξίνδν θξίζεο. Θα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ, ηδησηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ βίνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, απνηειεί ζεηηθή απάληεζε ζηελ πιεζπζκηαθή γήξαλζε, θαζψο αλακέλεηαη λα βνεζήζεη 
ζηελ αχμεζε ζπκκεηνρήο ησλ Δπξσπαίσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Όζνλ αθνξά ηελ αξρηθή ζπκθσλία-πιαίζην, απηή ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ελζσκαηψζεθε ζε νδεγία θαηφπηλ θνηλνχ αηηήκαηνο ησλ ππνγξαθφλησλ κεξψλ, 
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδεγία 2010/18/ΔΔ ηεο 8

εο
 Μαξηίνπ 2010

4
. Μνινλφηη απηή ε νδεγία απεπζχλεηαη θαηά πξψηνλ ζηα θξάηε κέιε, ηφζν ε ξήηξα 8 φζν θαη 

ε εθηίκεζε 24 ηεο ζπκθσλίαο πξνβιέπνπλ φηη νη θνηλσληθνί εηαίξνη ζα δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζε φ,ηη αθνξά ηελ πινπνίεζε, ηελ εθαξκνγή, ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο κεηαμχ άιισλ, θαζψο είλαη νη πιένλ ελδεδεηγκέλνη λα εμεχξνπλ ιχζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη 
ζηηο αλάγθεο ηφζν ησλ εξγνδνηψλ φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηή ε ζπκθσλία/νδεγία πξέπεη λα εθαξκνζηεί ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 8 Μαξηίνπ 2012. 
 
Ο παξψλ νδεγφο εξκελείαο παξέρεη επηζθφπεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπκθσλίαο, θεθάιαην πξνο θεθάιαην, κε επίθεληξν ηα θχξηα δηαθπβεπφκελα φπσο 
απηά ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Δπηπιένλ, ζηα παξαξηήκαηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ παξέρνληαη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηε 
ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Παξάξηεκα 1), βαζηθά ζηνηρεία γηα ηα ζπζηήκαηα γνληθήο θαη άιισλ κνξθψλ αδείαο αλά ηελ 
Δπξψπε (Παξαξηήκαηα 2 θαη 3), θαηάινγνο ειέγρνπ εθαξκνγήο (Παξάξηεκα 4) θαη αλαθνξέο γηα πεξαηηέξσ θείκελα θαη πεγέο (Παξάξηεκα 5).  
 
ηφρνο είλαη ε ζηήξημε ησλ νξγαλψζεσλ-κειψλ ηεο Δ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπκθσλίαο θαη ν θαιχηεξνο έιεγρνο θαη ε θαιχηεξε 
αμηνιφγεζε ησλ επηηεπρζέλησλ απνηειεζκάησλ

5
. Διπίδεηαη επίζεο νηη ν παξψλ νδεγφο ζα βνεζήζεη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηάδνζεο θαη ηεο επίγλσζεο απηήο 

ηεο ζπκθσλίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ.  

                                                 
4
  Οδεγία 2010/18/ΔΔ ηεο 8

εο
 Μαξηίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αλαζεσξεκέλεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ γηα ηε γνληθή άδεηα πνπ ζπλήθζε απφ 

ηηο νξγαλψζεηο BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP θαη ETUC θαη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 96/34/EK, EE L 68 ηεο 18.03.2010, ζει. 13-20 
5
 Απηφο ν νδεγφο εξκελείαο ηεο Δ εθδφζεθε απφ ηνπο Veronica Nilsson (Δηδηθή χκβνπιν ηεο Δ), Cinzia Sechi θαη Stefan Clauwaert (αληίζηνηρα 

ζχκβνπιν ηεο Δ θαη έκπεηξν εξεπλεηή ηνπ ETUI, θαη ακθφηεξνη κέιε ηεο αληηπξνζσπείαο δηαπξαγκαηεχζεσλ/ζπληαθηηθήο νκάδαο ηεο Δ γηα ηελ 

¨Αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία γηα ηε γνληθή άδεηα”).  
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Καίξηα ζεκεία ηεο (αλαζεώξεζεο ηεο) Οδεγίαο/πκθσλίαο 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, θαη κνινλφηη νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη αλαγλψξηζαλ φηη ε αξρηθή ζπκθσλία-πιαίζην/νδεγία ππήξμε θαηαιπηηθή γηα ζεηηθέο 
αιιαγέο θαη έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βνήζεηα πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο αλά ηελ Δπξψπε γηα ηελ θαιχηεξε ηζνξξνπία ηνπ επαγγεικαηηθνχ/ηδησηηθνχ 
βίνπ ηνπο, ζεψξεζαλ αλαγθαία ηελ πξνζαξκνγή ή ηελ αλαζεψξεζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ ηεο ζπκθσλίαο γηα ηε βέιηηζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Απηφ 
πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ εμαζθάιηζε πςειφηεξνπ πνζνζηνχ ρξήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γνληθήο άδεηαο απφ ηνπο παηέξεο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε σο 
πξνο ηελ απμαλφκελε πνηθηινκνξθία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη σο πξνο ηεο θνηλσληθέο εμειίμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απμαλφκελεο πνηθηινκνξθίαο 
ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ. 
 
Παξά ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη ζπλδηθαιηζηηθνί ζηφρνη δελ επηηεχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (π.ρ. αχμεζε ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ, λένη 
θαλφλεο γηα ηελ παηξηθή άδεηα, θιπ.), ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 
 

 Πξνζζήθε ελφο επηπιένλ κήλα αδείαο (4 αληί γηα 3 γηα θάζε γνλέα, εθ ησλ νπνίσλ 1 κήλαο είλαη ακεηαβίβαζηνο) (Ρήηξα 2, παξ. 2) 
 

 Δλίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ «άηππσλ» εξγαδνκέλσλ (κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε κεξηθή απαζρφιεζε, απαζρνινχκελσλ 
κέζσ εηαηξείαο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο) ζηε γνληθή άδεηα (Ρήηξα 1παξ.3 θαη 3παξ.1β)) 

 

 Πξνζηαζία ελάληηα ζε κε επλντθή δηαρείξηζε πξνο εξγαδνκέλνπο πνπ αηηνχληαη ή ιακβάλνπλ γνληθή άδεηα, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή νδεγία/ζπκθσλία 
πνπ πξνέβιεπε κφλν πξνζηαζία ελαληίνλ απφιπζεο εξγαδνκέλσλ εμαηηίαο ηεο αίηεζεο ή ηεο ιήςεο γνληθήο άδεηαο (Ρήηξα 5παξ.4) 

 

 Δηζαγσγή λέσλ δηθαησκάησλ αίηεζεο επέιηθησλ δηεπζεηήζεσλ ή άιισλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε επηζηξνθή ζηελ εξγαζία κεηά απφ 
ιήςε γνληθήο άδεηαο (Ρήηξα 6) 

 

 Τπνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ θαη/ή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ λα αμηνινγνχλ θαηά ηελ εηζαγσγή λέσλ ή αλαζεσξεκέλσλ θαλφλσλ γνληθήο άδεηαο: 
   

 ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ πνηθηιφκνξθσλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ, φπσο είλαη νη κφλνη γνλείο,  δεπγάξηα ηνπ ίδηνπ θχινπ, ζπγθάηνηθνη, θιπ. (Ρήηξα 
1παξ.1) 

 ηελ αλάγθε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ πηνζεηνχλησλ γνλέσλ (Ρήηξα 4) 

 ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ γνλέσλ κε παηδηά κε αλαπεξία ή καθξνρξφληα αζζέλεηα (Ρήηξα 3παξ.3) 
 

 ε αληίζεζε κε ηελ αξρηθή νδεγία/ζπκθσλία, ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε πεξηέρεη πιεζψξα αλαθνξψλ ζην ξφιν θαη ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο ζε 
ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο γνληθήο άδεηαο, ηδηαίηεξα απφ ηνπο παηέξεο (Ρήηξα 5παξ.5 θαη Πξννίκην 18-20) 
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Η νδεγία 2010/18/ΔΔ 

Όπσο ίζρπε θαη γηα ηελ αξρηθή ζπκθσλία-πιαίζην ηνπ 1995 πνπ ελζσκαηψζεθε ζηελ νδεγία 96/34/ΔΚ
6
, απηή ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε πξνζηέζεθε – κεηά 

απφ ηελ απφ θνηλνχ αίηεζε ησλ ππνγξαθφλησλ κεξψλ θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 155(2) ηεο ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ) – 
επίζεο ζην παξάξηεκα νδεγίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο νδεγίαο 2010/18/ΔΔ ηεο 8

εο
 Μαξηίνπ 2010

7
.  

 
Ζ νδεγία πεξηιακβάλεη 16 εθηηκήζεηο κε ηηο νπνίεο ππελζπκίδεηαη, κεηαμχ άιισλ: 
 

 φηη ε λνκηθή βάζε ηεο νδεγίαο/ζπκθσλίαο είλαη ηα άξζξα 153 θαη 155 ηεο ΛΔΔ (εθηίκεζε 1 & 2), 

 ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηεο ζχλαςεο ηεο λέαο ζπκθσλίαο (εθηίκεζε 4, 5 & 6),  

 φηη ε Δπηηξνπή έιαβε ππφςε ηνλ αληηπξνζσπεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ ππνγξαθφλησλ ηελ αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην κεξψλ, θαζψο θαη ηε 
λνκηκφηεηα ησλ ξεηξψλ ζηελ ελ ιφγσ αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην (εθηίκεζε 9), 

 φηη, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, ε ζπκθσλία-πιαίζην πξνβιέπεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο (εθηίκεζε 11), 

 φηη, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ, ηα θξάηε κέιε (θαη/ή νη θνηλσληθνί εηαίξνη) κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ή λα εηζάγνπλ επλντθφηεξεο 
δηαηάμεηο απφ απηέο πνπ νξίδνληαη ζηε ζπκθσλία (εθηίκεζε 12), 

 φηη ε πινπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ δελ ζπληζηά βάζηκε δηθαηνινγία γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο γεληθήο πξνζηαζίαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν γνληθήο άδεηαο θαη επείγνπζαο γνληθήο άδεηαο (εθηίκεζε 13). 

 
Δμάιινπ, πεξηέρεη 5 θχξηα άξζξα πνπ νξίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, φηη: 
 

 Σα θξάηε κέιε θαζνξίδνπλ απνηειεζκαηηθέο, αλάινγεο θαη απνηξεπηηθέο θπξψζεηο φηαλ παξαβηάδνληαη δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνληαη θαη’ εθαξκνγή ηεο 
παξνχζαο νδεγίαο (άξζξν 2, θαζψο θαη εθηίκεζε 14) 

 Ζ νδεγία πξέπεη λα πινπνηεζεί κέζσ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη/ή δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ έσο ηηο 8 Μαξηίνπ 2012, εθηφο εάλ πξνθχςνπλ 
ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαηά ηελ πινπνίεζε, ή εθφζνλ απηή πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπιινγηθή ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία κπνξεί λα πξνζηεζεί 
επηπιένλ πεξίνδνο ελφο έηνπο (ήηνη ην αξγφηεξν έσο ηηο 8 Μαξηίνπ 2013). 

 Απηή ε νδεγία θαηαξγεί ηελ νδεγία 96/34/ΔΚ πνπ εκπεξηέρεη ηελ αξρηθή ζπκθσλία-πιαίζην ηνπ 1995 (άξζξν 4 θαη εθηίκεζε 3 & 7) 
 

                                                 
6
 ΔΔ L 145, 19.6.1996, ζει. 4 

7 ΔΔ L 68 ηεο 18.03.2010, ζει. 13-20 
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Η ζπκθσλία ξήηξα πξνο ξήηξα 

Πξννίκην 
 
Κείκελν ηεο ζπκθσλίαο Δξκελεία/ρόιην  
Η παξνχζα ζπκθσλία-πιαίζην κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, 
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP θαη ETUC (θαη ηεο επηηξνπήο 
ζχλδεζεο Eurocadres/CEC), αλαζεσξεί ηε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή 
άδεηα, ε νπνία ζπλήθζε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1995, κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηε γνληθή άδεηα,  σο ζεκαληηθφ κέζν γηα ηε 
ζπκθηιίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ θαη ηελ 
πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη 
γπλαηθψλ. 

Ήδε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζπκθσλία-πιαίζην, ππνγξακκίδεηαη φηη 
γηα ηελ Δ (ETUC) ε ζπκθσλία-πιαίζην είλαη πξσηαξρηθά, θαη 
αλεμάξηεηα απφ ηελ έγθξηζή ηεο σο θνηλνηηθή λνκνζεζία, «δέζκεπζε» 
ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ λα πινπνηήζνπλ ηηο ειάρηζηεο δηαηάμεηο γηα ηε 
γνληθή άδεηα. Καηά ζπλέπεηα, δελ ηίζεηαη ζέκα παζεηηθήο ππνβνιήο 
ζηνλ λνκνζέηε, αιιά πεξηζζφηεξν δπλακηθήο απφθαζεο πνπ 
ζηεξίδεηαη ζε θνηλή ζέιεζε λα πινπνηεζνχλ νη ελ ιφγσ ειάρηζηεο 
δηαηάμεηο ζε θάζε ρψξα ηεο Έλσζεο κε λφκηκα κέζα θαη ζπιινγηθέο 
δηαπξαγκαηεχζεηο. 
 
ε ζχγθξηζε κε ην θείκελν ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1995, απηή ε 
παξάγξαθνο ηξνπνπνηείηαη ή επηθαηξνπνηείηαη απφ «δηαδηθαζηηθήο» 
απφςεσο θαη κφλνλ. Καη’αξρήλ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νλφκαηνο 
UNICE απφ ην λέν φλνκα BUSINESSEUROPE. Γεχηεξνλ, κε ηελ 
πξνζζήθε ηεο UEAPME πνπ δελ ζπκκεηείρε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 
ηνπ 1995 θαη ηξίηνλ, κε ηελ πξνζζήθε αλαθνξάο ζηελ επηηξνπή 
ζχλδεζεο Eurocadres/CEC, ε νπνία ηφηε δελ ήηαλ κέξνο ηεο 
αληηπξνζσπείαο ηεο Δ (ETUC). Σέινο, δηεπθξηλίδεη φηη αθνξά 
αλαζεψξεζε ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ πνπ ζπλήθζε ην 1995. 
 

Οη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη δεηνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη ηελ 
παξνχζα ζπκθσλία-πιαίζην ζην πκβνχιην ψζηε λα ιεθζεί απφθαζε απφ ην 
πκβνχιην κε ηελ νπνία λα θαζίζηαληαη δεζκεπηηθέο νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο ζηα 
θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 

 

 Ι. Γεληθέο εθηηκήζεηο 
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1.  Έρνληαο ππφςε ηε ζπλζήθε ΔΚ, θαη ηδίσο ηα άξζξα 138 θαη 139 [*] 
8
˚ Απηή ε εθηίκεζε αλαθέξεηαη ζηε λνκηθή βάζε ηνπ θεηκέλνπ. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ ηνλ Ηνχλην 
ηνπ 2009, ε ζπλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο δελ είρε αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ. 
Χζηφζν είρε ηεζεί ζε ηζρχ θαηά ηελ έγθξηζε ηεο νδεγίαο πνπ 
εκπεξηείρε ηε ζπκθσλία ηνλ Μάξηην ηνπ 2010.  
 
Γηα ηελ απνθπγή ζχγρπζεο, ε λνκηθή ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο πξφζζεζε – θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο θαη κε ηε ζχκθσλε 
γλψκε ησλ Δπξσπαίσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ – κεξηθέο ππνζεκεηψζεηο 
ζην ηειηθφ θείκελν ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ φπσο εγθξίζεθε απφ ην 
πκβνχιην θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα.  
 

2. Έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 137 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ) θαη 141 ηεο 
ζπλζήθεο ΔΚ [**] θαη ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο [άξζξα 2, 3 θαη 13 ηεο 
ζπλζήθεο ΔΚ [***]] θαη ην δεπηεξνγελέο δίθαην πνπ βαζίδεηαη ζε απηήλ, ηδίσο 
ηελ νδεγία 75/117/EOK ηνπ πκβνπιίνπ πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ 
ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ 
ακνηβψλ κεηαμχ εξγαδφκελσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ

9
˚ ηελ νδεγία 92/85/EOK 

ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε 
βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαηά ηελ εξγαζία ησλ εγθχσλ, 
ιερψλσλ θαη γαινπρνπζψλ εξγαδνκέλσλ

10
˚  ηελ νδεγία 96/97/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ πνπ ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία 86/378/ΔΟΚ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηα επαγγεικαηηθά 
ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο

11
˚ θαη ηελ νδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ 

Παξάιιεια κε ηελ αλαθνξά ζε ζρεηηθέο πεγέο πξσηνγελνχο δηθαίνπ 
ηεο ΔΔ, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο ηζφηεηαο, απηή ε 
αηηηνινγηθή ζθέςε αλαθέξεηαη επίζεο, κε κε εμαληιεηηθφ ηξφπν, ζε 
ζρεηηθή δεπηεξνγελή λνκνζεζία ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ηεο νπνίαο ε 
νξζή πινπνίεζε θαη εθαξκνγή αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηε 
βειηησκέλε ίζε κεηαρείξηζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.  

                                                 
Πξνζηέζεθαλ νη αθφινπζεο ηξεηο ππνζεκεηψζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη κε “*” ˚βιέπε εμήγεζε αλσηέξσ: 
(*) Νέα αξίζκεζε: άξζξα 154 θαη 155 ηεο ΛΔΔ. 
(**) Νέα αξίζκεζε: άξζξα 153(1) γ θαη 157 ηεο ΛΔΔ. 
(***) Σν άξζξν 2 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ αθπξψλεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη, νπζηαζηηθά, απφ ην άξζξν 3 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν άξζξν 3(1) ηεο 
ζπλζήθεο ΔΚ αθπξψλεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη, νπζηαζηηθά, απφ ηα άξζξα 3 έσο 6 ηεο ΛΔΔ. Σν άξζξν 3(2) ηεο ζπλζήθεο ΔΚ γίλεηαη άξζξν 8 ηεο ΛΔΔ. Σν 
άξζξν13 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ γίλεηαη άξζξν 19 ηεο ΛΔΔ. 
9
 ΔΔ L 45, 19.2.1975, ζει. 19–20  

10
 ΔΔ L 348, 28.11.1992, ζει. 1–8 

11
 ΔΔ L 46, 17.2.1997, ζει. 20–24 
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Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή 
ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη 
γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο (αλαδηαηχπσζε)

12
˚ 

 

3. Έρνληαο ππφςε ηνλ Χάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 2000, θαη ηα άξζξα 23 θαη 33 ζρεηηθά κε ηελ 
ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηε ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο, 
ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, 

ηελ πξνεγνχκελε ζπκθσλία-πιαίζην, γηλφηαλ αλαθνξά ζηα ζρεηηθά 
άξζξα ηνπ θνηλνηηθνχ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ (1989). 
Απηά αληηθαζίζηαληαη απφ αλαθνξέο ζηα άξζξα 23 θαη 33 ηνπ Υάξηε 
ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, ηα νπνία αλαθέξνπλ:  

 
Άξζξν 23  
Ιζόηηηα γςναικών και ανδπών  
Η ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε 
φινπο ηνπο ηνκείο, κεηαμχ άιισλ ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ 
εξγαζία θαη ηηο απνδνρέο.  
Η αξρή ηεο ηζφηεηαο δελ απνθιείεη ηε δηαηήξεζε ή ηε ζέζπηζε 
κέηξσλ πνπ πξνβιέπνπλ εηδηθά πιενλεθηήκαηα ππέξ ηνπ 
ππνεθπξνζσπνχκελνπ θχινπ.  
 
Άξζξν 33  
Οικογενειακή ζωή και επαγγελμαηική ζωή  
1. Δμαζθαιίδεηαη ε λνκηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξνζηαζία 
ηεο νηθνγέλεηαο.  
2. Κάζε πξφζσπν, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηελ 
νηθνγελεηαθή κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ, έρεη δηθαίσκα 
πξνζηαζίαο απφ ηελ απφιπζε γηα ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 
κεηξφηεηα, θαζψο θαη δηθαίσκα ακεηβφκελεο άδεηαο κεηξφηεηαο 
θαη γνληθήο άδεηαο κεηά ηε γέλλεζε ή ηελ πηνζεζία παηδηνχ.  
 

Ο Υάξηεο ηεο ΔΔ απνηειεί πιένλ κέξνο ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ ηεο 
ΔΔ, θαζψο ην άξζξν 6 ηεο ΔΔ αλαθέξεη φηη «Ζ Έλσζε αλαγλσξίδεη 

                                                 
12

 ΔΔ L 204, 26.7.2006, ζει. 23–36 
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ηα δηθαηψκαηα, ηηο ειεπζεξίεο θαη ηηο αξρέο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ 
Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 
7εο Γεθεκβξίνπ 2000, φπσο πξνζαξκφζζεθε ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 
2007, ζην ηξαζβνχξγν, ν νπνίνο έρεη ην ίδην λνκηθφ θχξνο κε ηηο 
πλζήθεο (...)».  

4. Έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 96/34/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 3εο Ινπλίνπ 1996, 
ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα πνπ ζπλήθζε απφ ηελ 
UNICE, ηελ CEEP θαη ηελ CES, 
 

Ζ ελ ιφγσ έθζεζε δηαηίζεηαη ζηε δηεχζπλζε: 
http://resourcecentre.etuc.org/Agreements-57.html  

5. Έρνληαο ππφςε ηνλ ζηφρν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, δειαδή ηελ αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ 
πνζνζηψλ απαζρφιεζεο ζε 70 %, ησλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο ησλ 
γπλαηθψλ ζε 60 % θαη ησλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζε 50 %· ηνπο ζηφρνπο ηεο Βαξθειψλεο γηα ηελ παξνρή 
εγθαηαζηάζεσλ παηδηθήο θξνληίδαο· θαη ηε ζπκβνιή ησλ πνιηηηθψλ ζηε 
βειηίσζε ηεο ζπκθηιίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο, ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο 
νηθνγελεηαθήο δσήο ζηελ επίηεπμε ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ, 

Απηή ε λέα αηηηνινγηθή ζθέςε πεξηέρεη, θαη’αξράο, αλαθνξέο ζε 
ζρεηηθά ελδηάκεζα ζηάδηα φπσο νξίζηεθαλ απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο 
Ληζζαβφλαο, ε νπνία θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο 
ήηαλ αθφκε ζε ηζρχ. Δλ ησ κεηαμχ, εγθξίζεθε ν δηάδνρφο ηεο, ε 
ιεγφκελε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020». Απηή ε λέα επξσπατθή 
ζηξαηεγηθή γηα «έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε» 
ζέηεη ηνλ ζηφρν ηεο απαζρφιεζεο 75% ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 20-64 
εηψλ κέρξη ην 2020.  
 
Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο απνθαινχκελνπο «ζηφρνπο ηεο 
Βαξθειψλεο». Πξάγκαηη, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο 
ηνπ 2002 απεχζπλε έθθιεζε πξνο ηα θξάηε κέιε λα απνκαθξχλνπλ 
ηα αληηθίλεηξα ζηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, 
επηδηψθνληαο ηελ παξνρή παηδηθήο κέξηκλαο έσο ην 2010 γηα 
ηνπιάρηζηνλ 90% ησλ παηδηψλ ζε ειηθία απφ ηξηψλ εηψλ έσο ηελ 
ειηθία ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ζε ζρνιείν θαη γηα ηνπιάρηζηνλ 33% 
ησλ παηδηψλ θάησ ησλ ηξηψλ εηψλ.  
 

6. Έρνληαο ππφςε ην πιαίζην δξάζεσλ ησλ Δπξσπαίσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ 
ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηεο 22αο Μαξηίνπ 2005, ην νπνίν θαιχπηεη 
ηελ ππνζηήξημε ηεο ηζνξξνπίαο επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο σο ηνκέα 
πξνηεξαηφηεηαο γηα δξαζηεξηνπνίεζε, αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια φηη, γηα λα 
ζπλερηζζεί ε πξφνδνο ζην ζέκα ηεο ζπκθηιίσζεο, πξέπεη λα ζεζπηζζεί 

ε απηήλ ηελ επίζεο λέα αηηηνινγηθή ζθέςε, γίλεηαη αλαθνξά ζην 
πιαίζην δξάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ζηελ 
πξνηεξαηφηεηά ηνπ ζην ζέκα ηεο ζπκθηιίσζεο. Δθείλε ηελ επνρή, απηφ 
ήηαλ έλα απφ ηα θπξηφηεξα θαη πην πξφζθαηα απνηειέζκαηα ηνπ 
επξσπατθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ Δ (ETUC), 

http://resourcecentre.etuc.org/Agreements-57.html
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ηζφξξνπνο, νινθιεξσκέλνο θαη ζπλεθηηθφο ζπλδπαζκφο πνιηηηθψλ, ν νπνίνο 
ζα πεξηιακβάλεη ηηο δηεπζεηήζεηο άδεηαο, ηηο δηεπζεηήζεηο εξγαζίαο θαη ηηο 
ππνδνκέο θξνληίδαο, 

BUSINESSEUROPE, UEAPME θαη CEEP.  
 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα απηφ ην πιαίζην δξάζεσλ θαζψο θαη 
γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηνπ αλά ηελ Δπξψπε βξίζθνληαη ζηε ζειίδα 
: http://resourcecentre.etuc.org/Frameworks-of-actions-56.html 
 

7. Δθηηκψληαο φηη ηα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκθηιίσζεο απνηεινχλ κέξνο 
ελφο επξχηεξνπ πνιηηηθνχ ζεκαηνινγίνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 
εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο 
θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, ζην πιαίζην κηαο πξνζέγγηζεο πνπ ζπλδπάδεη 
ηελ επειημία κε ηελ αζθάιεηα,  
 

 

8. Δθηηκψληαο φηη νη νηθνγελεηαθέο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 
επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη λα εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ησλ 
δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ ησλ επηπηψζεσλ ελφο γεξάζθνληνο πιεζπζκνχ, ηεο 
γεθχξσζεο ηνπ ράζκαηνο ησλ γελεψλ, ηεο πξνψζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 
γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ 
θξνληίδαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, 

Ζ ελ ιφγσ αηηηνινγηθή ζθέςε πξνέξρεηαη απφ ηελ αξρηθή ζπκθσλία-
πιαίζην, αλ θαη έρεη πξνζηεζεί κία αλαθνξά ζηελ επίηεπμε ηεο 
ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ επζπλψλ θξνληίδαο 
κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. Απνηειεί έθθξαζε κίαο λέαο 
δεκνγξαθηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο 
πιεζπζκηαθήο γήξαλζεο θαη, ππφ ηελ έλλνηα απηή, πξέπεη λα 
εξκελεπηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξήηξα 7 πεξί «επείγνπζαο άδεηαο γηα 
νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο», ηφζν γηα θαηηφληεο (ηέθλα) φζν θαη γηα 
αληφληεο (εμαξηψκελνη ζπγγελείο κεγάιεο ειηθίαο).   
 

9. Δθηηκψληαο φηη ε Δπηηξνπή δήηεζε ηε γλψκε ησλ Δπξσπαίσλ θνηλσληθψλ 
εηαίξσλ ην 2006 θαη ην 2007 θαηά ην πξψην θαη ην δεχηεξν ζηάδην 
δηαβνπιεχζεσλ γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο, ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο 
νηθνγελεηαθήο δσήο, θαη, κεηαμχ άιισλ, θάιπςε ην ζέκα ηεο επηθαηξνπνίεζεο 
ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, θαη ελζάξξπλε ηνπο 
Δπξσπαίνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα αμηνινγήζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο νηθείαο 
ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ γηα ηε γνληθή άδεηα κε ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζή ηεο, 

Απηή ε λέα αηηηνινγηθή ζθέςε ππελζπκίδεη φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο 
πξνθιήζεθαλ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, απφ ηε δηαβνχιεπζε ζε δχν 
ζηάδηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξί ζπλδπαζκνχ 
επαγγεικαηηθνχ, ηδησηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ βίνπ.  
 
Σα επίζεκα έγγξαθα δηαβνχιεπζεο βξίζθνληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο 
Δπηηξνπήο πνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηνλ επξσπατθφ θνηλσληθφ 
δηάινγν: 
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=50&policyArea=0&
subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=&mode=advance
dSubmit&langId=el 

http://resourcecentre.etuc.org/Frameworks-of-actions-56.html
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Απαληήζεηο ηεο Δ ζε απηέο ηηο δηαβνπιεχζεηο θαζψο θαη ζε άιιεο 
ζέζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ, ηδησηηθνχ θαη 
επαγγεικαηηθνχ βίνπ ζα βξείηε ζην δηθηπαθφ ηφπν: 
http://www.etuc.org/r/1348.  
Μεηά ηηο δηαβνπιεχζεηο, νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη απνθάζηζαλ 
λα πξνβνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1995 
θαη ηεο πινπνίεζήο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο αμηνιφγεζεο 
δεκνζηεχηεθαλ ζηελ «Έθζεζε πξνφδνπ: πλδπαζκφο 
επαγγεικαηηθνχ, ηδησηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ βίνπ» ηεο 27εο 
Φεβξνπαξίνπ 2008, ε νπνία ππνβιήζεθε ζηελ ηξηκεξή θνηλσληθή 
ζχλνδν θνξπθήο ηεο 13εο Μαξηίνπ 2008.  
 
Δπηπιένλ, ε έθζεζε πξνφδνπ αμηνινγεί ηελ πξφνδν πνπ έρεη 
ζεκεησζεί ζηνλ ηνκέα ηεο εμηζνξξφπεζεο επαγγεικαηηθνχ θαη 
ηδησηηθνχ βίνπ ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Τπνγξακκίδεηαη επίζεο ν 
ξφινο ηεο ΔΔ θαη ησλ Δπξσπαίσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηελ επίηεπμε 
θαιχηεξνπ ζπλδπαζκνχ επαγγεικαηηθνχ, ηδησηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ 
βίνπ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ νη αθφινπζνη ηξεηο ηνκείο: (i) 
δηεπζεηήζεηο άδεηαο, (ii) δηεπζεηήζεηο εξγαζίαο θαη (iii) ππνδνκέο 
θξνληίδαο. 
 
Ζ πιήξεο έθζεζε πξνφδνπ δηαηίζεηαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δ ζηε 
δηεχζπλζε: http://www.etuc.org/IMG/pdf_2008-00393-E.pdf. 
 

10. Δθηηκψληαο φηη ε ζπκθσλία-πιαίζην ησλ Δπξσπαίσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ 
ηνπ 1995 γηα ηε γνληθή άδεηα έρεη απνδεηρζεί θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ζεηηθέο 
αιιαγέο, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε θνηλνχ εδάθνπο γηα ηελ ηζνξξνπία ηεο 
επαγγεικαηηθήο δσήο ζηα θξάηε κέιε, θαη έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηε ζηήξημε ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ ζηελ Δπξψπε γηα θαιχηεξε 
ζπκθηιίσζε· σζηφζν, βάζεη κηαο θνηλήο αμηνιφγεζεο, νη Δπξσπαίνη 
θνηλσληθνί εηαίξνη ζεσξνχλ φηη νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο ζπκθσλίαο πξέπεη λα 
πξνζαξκνζζνχλ ή λα αλαζεσξεζνχλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε επίηεπμε ησλ 

 

http://www.etuc.org/r/1348
http://www.etuc.org/IMG/pdf_2008-00393-E.pdf
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ζηφρσλ ηεο, 
 

11. Δθηηκψληαο φηη νξηζκέλεο πηπρέο απαηηνχλ αλαπξνζαξκνγή, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηελ απμαλφκελε πνηθηινκνξθία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ 
εμέιημε ηεο θνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απμαλφκελεο 
πνηθηινκνξθίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ, κε παξάιιειε ηήξεζε ησλ 
εζληθψλ δηαηάμεσλ, ησλ ζπιινγηθψλ ζπκθσληψλ θαη/ή ησλ πξαθηηθψλ, 

Με απηή ηε λέα αηηηνινγηθή ζθέςε, ε νπνία πξέπεη λα εξκελεπηεί ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηε ξήηξα 1.1, νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη ζέιεζαλ 
λα ηνλίζνπλ ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη ζηελ 
επξχηεξε θνηλσλία. Μία ζπγθεθξηκέλε εμέιημε αθνξά ηελ αχμεζε ησλ 
λέσλ νηθνγελεηαθσλ δνκψλ.  
 
Γηα ηελ παξνρή πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεσλ, ε Δ επηρείξεζε – αλ θαη 
αλεπηηπρψο – λα βειηηψζεη ηελ αλαθνξά ζε «πνηθηινκνξθία ησλ 
νηθνγελεηαθψλ δνκψλ» κε ηελ παξνρή (κε εμαληιεηηθνχ) θαηαιφγνπ, 
φπσο: νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ηα δεπγάξηα ηνπ ίδηνπ θχινπ, νη 
ζπγθάηνηθνη, θιπ.  
 

12. Δθηηκψληαο φηη, ζε πνιιά θξάηε κέιε, ε ελζάξξπλζε ησλ αλδξψλ λα 
αλαιάβνπλ ηζφηηκν κεξίδην ησλ νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ δελ έρεη νδεγήζεη ζε 
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα· ζπλεπψο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 
απνηειεζκαηηθφηεξα κέηξα γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηθαηφηεξεο θαηαλνκήο 
ησλ νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, 

ηελ αξρηθή ζπκθσλία-πιαίζην, παξεκθεξήο αηηηνινγηθή ζθέςε 
αλαθεξφηαλ ζηελ αλάγθε ελζάξξπλζεο ησλ αλδξψλ λα αλαιάβνπλ 
πεξηζζφηεξεο νηθνγελεηαθέο επζχλεο, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο ιήςεο 
γνληθήο αδείαο, θαη ζην φηη ηέηνηνπ είδνπο ελζάξξπλζε κπνξνχζε λα 
επηηεπρζεί κε εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο. Χζηφζν, ε αμηνιφγεζε 
απέδεημε φηη πνιιά θξάηε κέιε δελ είραλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα 
φζνλ αθνξά απηή ηελ «ελζάξξπλζε». Αλ θαη νη εθζηξαηείεο 
επαηζζεηνπνίεζεο παξακέλνπλ ζεκαληηθέο, είλαη αλαγθαία ε ιήςε πην 
απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ. Γηα παξάδεηγκα, ν θαζνξηζκφο ελφο κήλα 
αδείαο σο κε-κεηαβηβάζηκνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ξήηξα 2.2., 
απνηειεί βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Βιέπε ζρεηηθά ηελ 
αηηηνινγηθή ζθέςε 16. 
 

13. Δθηηκψληαο φηη πνιιά θξάηε κέιε έρνπλ ήδε επξεία πνηθηιία πνιηηηθψλ 
κέηξσλ θαη πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο δηεπθνιχλζεηο άδεηαο, ηελ παηδηθή 
θξνληίδα θαη ηηο επέιηθηεο δηεπζεηήζεηο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη κε ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ γνλέσλ γηα ηε 
ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο, ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο 
δσήο· ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ 

Με απηή ηε λέα αηηηνινγηθή ζθέςε, νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη 
αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε επξέσο θάζκαηνο κέηξσλ ζηα θξάηε κέιε 
ζε ζέκαηα ζπκθηιίσζεο θαη φηη απηφ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο.  
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εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, Χζηφζν, πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ε αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο 
απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο δελ κπνξεί ππφ 
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο λα απνηειέζεη επηρείξεκα ή λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κε πινπνίεζε ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ 
απηήο ηεο νδεγίαο/ζπκθσλίαο (φπσο επί παξαδείγκαηη ηελ ειάρηζηε 
πεξίνδν αδείαο 4 κελψλ) ή αθφκε γηα ηελ ππνβάζκηζε νξηζκέλσλ 
πθηζηάκελσλ κνξθψλ πξνζηαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθέο 
νξγαλψζεηο εξγνδνηψλ ζην Βέιγην ππνζηεξίδνπλ φηη ην βειγηθφ 
ζχζηεκα γνληθήο αδείαο δελ ζα επεξεαδφηαλ. Θεσξνχλ φηη δελ είλαη 
απαξαίηεηε ε αχμεζε ησλ 3 κελψλ πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ζε 4 κήλεο 
γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λέα ζπκθσλία, θαζψο, ιακβάλνληαο ππφςε 
φια ηα άιια πθηζηάκελα ζπζηήκαηα αδείαο, ππάξρνπλ αξθεηέο 
δπλαηφηεηεο ζπλδπαζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ 
βίνπ. 
 

14. Δθηηκψληαο φηη ε παξνχζα ζπκθσλία-πιαίζην παξέρεη έλα ζηνηρείν ησλ 
δξάζεσλ ησλ Δπξσπαίσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκθηιίσζεο, 

Δδψ, νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη ζέινπλ λα ππνγξακκίζνπλ ηελ 
πιεζψξα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβιήζεζαλ θαη ησλ 
απνηειεζκάησλ πνπ επηηεχρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ 
θνηλσληθνπ δηαιφγνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκθηιίσζεο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ην πιαίζην δξάζεσλ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ (βιέπε 
αηηηνινγηθή ζθέςε αξηζ. 6), θαζψο επίζεο θαη ε απφ θνηλνχ δήισζε 
πεξί παηδηθήο θξνληίδαο πνπ εγθξίζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 
(Γηαηίζεηαη ζηε δηεχζπλζε: http://www.etuc.org/a/5204). 
 

15. Δθηηκψληαο φηη ε παξνχζα ζπκθσλία απνηειεί ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε γνληθή άδεηα, 
ε νπνία δηαρσξίδεηαη απφ ηελ άδεηα κεηξφηεηαο θαη γηα ηελ απνπζία απφ ηελ 
εξγαζία γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο θαη παξαπέκπεη ζηα θξάηε κέιε θαη ζηνπο 
θνηλσληθνχο εηαίξνπο γηα ηε ζέζπηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ επηιεμηκφηεηαο θαη 
ησλ φξσλ εθαξκνγήο, κε ζθνπφ λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηάζηαζε ζε θάζε 
θξάηνο κέινο, 
 

Απηή ε παξάγξαθνο παξέκεηλε σο ήην θαη πεξηγξάθεη ζαθψο ην 
δπλακηθφ, ξεαιηζηηθφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ φξακα πνπ ζέιακε λα 
δψζνπκε ζηε ζπκθσλία-πιαίζην, θαζηζηψληαο αξκφδηα ηα θξάηε κέιε 
θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε εζληθφ επίπεδν θαη αλνίγνληαο 
νδνχο γηα δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο θαη ηα κέζα 
αίηεζεο.   

16. Δθηηκψληαο φηη ην δηθαίσκα ζε γνληθή άδεηα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Απηή ε λέα αηηηνινγηθή ζθέςε αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο αξρήο ηνπ 

http://www.etuc.org/a/5204
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ζπκθσλίαο, απνηειεί αηνκηθφ δηθαίσκα θαη θαηαξρήλ ακεηαβίβαζην, θαη φηη ηα 
θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ην κεηαηξέπνπλ ζε κεηαβηβάζηκν. Η εκπεηξία 
θαηαδεηθλχεη φηη ε κεηαηξνπή ηεο άδεηαο ζε ακεηαβίβαζηε κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη σο ζεηηθφ θίλεηξν γηα ηε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνπο 
παηέξεο, θαη νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη, ζπλεπψο, ζπκθσλνχλ λα 
ζεζπηζζεί έλα κέξνο ηεο άδεηαο σο ακεηαβίβαζην, 
 

ακεηαβίβαζηνπ ηεο γνληθήο άδεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο αξρήο 
απηήο ζηε ιήςε αδείαο απφ ηνπο παηέξεο. Ζ αηηηνινγηθή απηή ζθέςε 
δηεπθξηλίδεη φηη, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ζπκθσλίαο, ην δηθαίσκα 
γνληθήο άδεηαο είλαη, θαη’αξρήλ, ακεηαβίβαζην εληφο ηνπ δεπγαξηνχ. Ζ 
αηηηνινγηθή απηή ζθέςε πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 
ξήηξα 2.2. ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

17. Δθηηκψληαο φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εηδηθέο αλάγθεο 
ησλ γνλέσλ κε παηδηά κε αλαπεξία ή καθξνρξφληα αζζέλεηα, 

Πξφθεηηαη γηα άιιε κία λέα αηηηνινγηθή ζθέςε, θαη πξέπεη λα 
εξκελεχεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξήηξα 3.3 ε νπνία αθνξά κία 
λενεηζαρζείζα παξάγξαθν ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε λα ιακβάλνληαη 
ππφςε νη εηδηθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε 
αλαπεξία ή καθξνρξφληα αζζέλεηα θαηά ηε ζέζπηζε ζπζηεκάησλ 
γνληθήο άδεηαο. 
 

18. Δθηηκψληαο φηη ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ ηε δηαηήξεζε 
ησλ δηθαησκάησλ ζε παξνρέο ζε είδνο ζην πιαίζην ηεο αζθάιηζεο αζζελείαο 
θαηά ηελ ειάρηζηε πεξίνδν γνληθήο άδεηαο, 

Ζ πνηθηιφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε επαηζζεζία 
ησλ θξαηψλ κειψλ ζην ζέκα απηφ θαη ε απξνζπκία ησλ εξγνδνηψλ λα 
ιάβνπλ ππφςε απηφ ην δήηεκα νδήγεζε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο επζχλεο 
γηα ηελ ηήξεζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ησλ παξνρψλ ζε 
εζληθφ επίπεδν. Χζηφζν, ε ξήηξα 5(5) ζεκεηψλεη ζπγθεθξηκέλα «ηε 
ζεκαζία ηεο ζπλέρεηαο ησλ δηθαησκάησλ θάιπςεο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ζηα πιαίζηα δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ, ζπγθεθξηκέλα γηα 
ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε». Ζ Δ ζεσξεί θπζηθά φηη φινη νη θίλδπλνη 
(αζζέλεηα, αλεξγία, αλαπεξία, θιπ.) ζα πξέπεη λα εμαθνινπζνχλ λα 
θαιχπηνληαη.  
 

19. Δθηηκψληαο φηη ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη επίζεο, θαηά πεξίπησζε, 
ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο ζπλζήθεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε δεκνζηνλνκηθή 
θαηάζηαζε, λα εμεηάζνπλ ην ελδερφκελν ηεο δηαηήξεζεο ησλ δηθαησκάησλ ζε 
ζρεηηθέο παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο σο έρνπλ, θαηά ηελ ειάρηζηε 
πεξίνδν γνληθήο άδεηαο, θαζψο θαη ηνλ ξφιν ηνπ εηζνδήκαηνο, κεηαμχ άιισλ 
παξαγφλησλ, ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο γνληθήο άδεηαο θαηά ηελ 
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, 

ε ζχγθξηζε κε ηελ αξρηθή ζπκθσλία-πιαίζην, απηή ε αηηηνινγηθή 
ζθέςε αλαζεσξήζεθε θαηά ηξφπν ψζηε λα απαηηεί πιένλ απφ ηα 
θξάηε κέιε λα ιακβάλνπλ ππφςε φρη κφλν ηελ ηήξεζε ησλ 
δηθαησκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ 
ζπκθσλίαο, αιιά θαη ην ξφιν ηνπ εηζνδήκαηνο, σο έλαο εθ ησλ 
παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γνληθήο 
άδεηαο. Πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αηηηνινγηθή 
ζθέςε 20 θαη ηε ξήηξα 5.5. 
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20. Δθηηκψληαο φηη, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζηα θξάηε κέιε, ην επίπεδν ηνπ 
εηζνδήκαηνο θαηά ηε γνληθή άδεηα απνηειεί παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε 
ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνπο γνλείο, ηδίσο ζηνπο παηέξεο, 

Πέξα απφ ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 19, απηή ε λέα αηηηνινγηθή ζθέςε 
αλαθέξεη ην ζεηηθφ ξφιν ηνπ επηπέδνπ εηζνδήκαηνο ζηελ άζθεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο γνληθήο άδεηαο, θάλνληαο εηδηθή κλεία ζηνπο παηέξεο. 
Πξάγκαηη, θαηαδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε φηη ζηηο ρψξεο πνπ 
θαηαβάιινληαη ρακειέο ή θαη θαζφινπ απνδνρέο γηα ηε γνληθή άδεηα, 
νηνζδήπνηε εθ ησλ γνλέσλ, αιιά ηδηαίηεξα νη παηέξεο, είλαη ιηγφηεξν 
πξφζπκνη λα ην αζθήζνπλ. Άιινη παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ 
ξφιν είλαη ην επξχηεξν πξφβιεκα ηνπ κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο κεηαμχ 
ησλ δχν θχισλ, αιιά θαη θαηά πφζν απηφ αθνξά κφλνπο γνλείο ή 
δεπγάξηα θαη θαηά πφζν θαη νη δχν ζχληξνθνη είλαη κηζζσηνί ή φρη. 
 

21. Δθηηκψληαο φηη ε πξφζβαζε ζε επέιηθηεο εξγαζηαθέο δηεπζεηήζεηο 
δηεπθνιχλεη ηνπο γνλείο λα ζπλδπάδνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο θαη ηηο γνληθέο 
επζχλεο, ελψ δηεπθνιχλεη θαη ηελ επαλέληαμε ζηελ εξγαζία, ηδίσο κεηά ηελ 
επηζηξνθή απφ ηε γνληθή άδεηα, 

Απηή ε αηηηνινγηθή ζθέςε αληηθαηνπηξίδεη ηελ ελζσκάησζε λέαο 
ξήηξαο 6.1, ε νπνία εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ 
κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη επέιηθηεο εξγαζηαθέο δηεπζεηήζεηο γηα ην 
ζπλδπαζκφ επαγγεικαηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ βίνπ θαη γηα ηελ 
επαλέληαμε ζηελ εξγαζία θαηά ηελ επηζηξνθή απφ ηε γνληθή άδεηα.  
 

22. Δθηηκψληαο φηη νη δηεπζεηήζεηο γνληθήο άδεηαο πξννξίδνληαη λα ζηεξίμνπλ 
ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο 
πεξηφδνπ, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλερνχο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο· ζπλεπψο, ζα πξέπεη λα απνδίδεηαη 
κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηε δηαηήξεζε ηεο επαθήο κε ηνλ εξγνδφηε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο άδεηαο ή κε ηελ πξφβιεςε δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ 
εξγαζία, 

Πξφθεηηαη γηα άιιε κία λέα αηηηνινγηθή ζθέςε, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη 
ηελ ελζσκάησζε λέαο ξήηξαο 6.2 πάλσ ζην ζεηηθφ ξφιν πνπ 
κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη επαθέο κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη 
εξγαδνκέλσλ θαηά ηε γνληθή άδεηα ζηελ επθνιφηεξε επηζηξνθή ζηελ 
εξγαζία.  
 
Δίλαη σζηφζν ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε ξήηξα 6.2 αθνξά ηε 
δηεπθφιπλζε ηεο επηζηξνθήο ζηελ εξγαζία κεηά απφ γνληθή άδεηα θαη 
ηελ ελδερφκελε ζέζπηζε δηεπζεηήζεσλ γηα φπνηα θαηάιιεια κέηξα 
επαλέληαμεο.  Καηά ζπλέπεηα, ε ελζάξξπλζε ηεο δηαηήξεζεο επαθήο 
δελ πξέπεη επ’νπδελί λα εξκελεπηεί σο φξνο πνπ επηηξέπεη ζηνλ 
εξγνδφηε λα δηαηεξεί επαθή πξνθεηκέλνπ λα αζθεί πίεζε ζηνλ 
εξγαδφκελν λα ζπληνκεχζεη ηελ άδεηα ή λα αλαβάιεη κέξνο απηήο ή λα 
δνπιέςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο, θιπ.  
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23. Δθηηκψληαο φηη ε παξνχζα ζπκθσλία ιακβάλεη ππφςε ηελ αλάγθε γηα ηελ 
αλαβάζκηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηελ πξνψζεζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 
απνθπγή ηεο επηβνιήο δηνηθεηηθψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη λνκηθψλ 
πεξηνξηζκψλ πνπ ζα πεξηφξηδαλ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ 
θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 

Απηή ε παξάγξαθνο παξέκεηλε σο ήην θαη πεξηγξάθεη ην γεληθφ 
αίηεκα εμηζνξξφπεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησ εξγνδνηψλ θαη ησλ 
εξγαδνκέλσλ, αιιά ραίξεη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ιφγσ ηεο αλαθνξάο 
ηεο ζηηο ΜΜΔ. 
 
Σν ελδερφκελν ζέζπηζεο εηδηθψλ φξσλ θαη δηεπζεηήζεσλ γηα ηε ιήςε 
άδεηαο απφ εξγαδφκελνπο ζε ΜΜΔ ζα κπνξνχζε λα γίλεη απνδεθηφ. 
Χζηφζν, απηφ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη δηθαηνινγία γηα ηε κε 
πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο γηα ηηο ΜΜΔ θαη 
ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο. Απηή ε ζπκθσλία ηζρχεη γηα φιεο ηηο 
εηαηξείεο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο (βι. επίζεο ην γεγνλφο φηη 
ε UEAPME είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο ζπκθσλίαο) θαη ηνλ ηνκέα 
ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη.  
 

24. Δθηηκψληαο φηη νη θνηλσληθνί εηαίξνη είλαη νη πιένλ ελδεδεηγκέλνη λα 
εμεχξνπλ ιχζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηφζν ησλ εξγνδνηψλ φζν 
θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη, ζπλεπψο, δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζε φ,ηη 
αθνξά ηελ πινπνίεζε, ηελ εθαξκνγή, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο ζην επξχηεξν πιαίζην άιισλ κέηξσλ, 
κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ζπκθηιίσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη ησλ 
νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο 
κεηαρείξηζεο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

Απηή ε αλαζεσξεκέλε αηηηνινγηθή ζθέςε πεξηέρεη εληνλφηεξε 
αλαθνξά ζην ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ νη θνηλσληθνί εηαίξνη 
ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε απηήο ηεο ζπκθσλίαο. Απηή 
ε παξάγξαθνο πξέπεη λα εξκελεπηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξήηξα 8.7 
ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
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Ρήηξα 1: Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο 
 

Κείκελν ηεο ζπκθσλίαο Δξκελεία/ρόιην 

1. Η παξνχζα ζπκθσλία νξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε 
ηεο ζπκθηιίσζεο ησλ γνληθψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ επζπλψλ ησλ 
εξγαδφκελσλ γνλέσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απμαλφκελε πνηθηινκνξθία 
ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ, ζην πιαίζην ζεβαζκνχ ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, ησλ 
ζπιινγηθψλ ζπκθσληψλ θαη/ή ησλ πξαθηηθψλ. 
 

Ζ ζπκθσλία νξίδεη ηηο «ειάρηζηεο απαηηήζεηο» γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
ζπκθηιίσζεο ησλ γνληθψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ επζπλψλ θαη ηελ απνπζία 
απφ ηελ εξγαζία γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (επείγνπζα νηθνγελεηαθή άδεηα).  
Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο δηέπνπλ ην ζχλνιν ηεο ζπκθσλίαο θαη πξέπεη λα 
ηεξνχληαη πάληα. Ο ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο βαζίδεηαη ζε ηέζζεξα 
θαίξηα ζεκεία: αηνκηθφ δηθαίσκα ζε γνληθή άδεηα ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ 
κελψλ, πξνζηαζία έλαληη απφιπζεο, δηθαίσκα επηζηξνθήο ζηελ ίδηα ζέζε 
εξγαζίαο ή ζε παξεκθεξή ή αληίζηνηρε ζέζε εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ, θαη 
ε ρνξήγεζε αδείαο γηα απνπζία απφ ηελ εξγαζία ιφγσ αλσηέξαο βίαο γηα 
επείγνληεο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο. 
 
Απηή ε δηάηαμε αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ ηελ απμαλφκελε πνηθηινκνξθία ησλ 
νηθνγελεηαθψλ δνκψλ. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί (βιέπε αηηηνινγηθή ζθέςε 
11), ε Δ επηρείξεζε – αλ θαη αλεπηηπρψο – λα βειηηψζεη ηελ αλαθνξά ζηελ 
«πνηθηινκνξθία ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ» κε ηελ παξνρή (κε εμαληιεηηθνχ) 
θαηαιφγνπ, φπσο: νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ηα δεπγάξηα ηνπ ίδηνπ θχινπ, 
νη ζπγθάηνηθνη, θιπ. 
 

2. Η παξνχζα ζπκθσλία εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, άλδξεο 
θαη γπλαίθεο, πνπ έρνπλ ζχκβαζε ή ζρέζε εξγαζίαο πξνζδηνξηδφκελε απφ ην 
δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη/ή ηηο πξαθηηθέο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε 
θξάηνο κέινο. 
 

Ζ ζπκθσλία ηζρχεη γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο φπσο νξίδνπλ ην 
εζληθφ δίθαην, νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη/ή νη πξαθηηθέο. Πξέπεη λα 
ζεκεησζεί φηη ε έλλνηα «εξγαζηαθή ζρέζε» είλαη επξχηεξε απφ απηήλ 
ηεο «εξγαζηαθήο ζχκβαζεο» θαη είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
ζηηο ζπκθσλίεο ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο, κεηαμχ άιισλ, ζε δεκφζηνπο 
ππαιιήινπο ή ππαιιήινπο θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Γελ ππάξρνπλ 
απνθιεηζκνί ή εμαηξέζεηο, φπσο ζπλαληψληαη ζπρλά ζηε λνκνζεζία 
ηεο ΔΔ (γηα παξάδεηγκα, νκαδηθέο εμαηξέζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ 
εκπνξηθνχ λαπηηθνχ).  
 

3. Σα θξάηε κέιε θαη/ή νη θνηλσληθνί εηαίξνη δελ εμαηξνχλ απφ ην πεδίν θαη ηελ 
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο εξγαδφκελνπο, ζπκβάζεηο ή ζρέζεηο 
εξγαζίαο απνθιεηζηηθά επεηδή αθνξνχλ εξγαδφκελνπο κε κεξηθή 

Απηή ε λέα δηάηαμε θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλα ην δήηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ κε 
κεξηθή απαζρφιεζε, ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ εηαηξείαο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο. 
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απαζρφιεζε, εξγαδφκελνπο κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή 
άηνκα κε ζχκβαζε ή ζρέζε εξγαζίαο κε εηαηξεία πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο. 
 

Απηέο νη θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνληαη πιένλ μεθάζαξα ζην πεδίν ηεο νδεγίαο 
θαη πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη ην δηθαίσκα ιήςεο γνληθήο άδεηαο.  
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Ρήηξα 2: Γνληθή άδεηα 
 

Κείκελν ηεο ζπκθσλίαο Δξκελεία/ρόιην 

1. Η παξνχζα ζπκθσλία παξέρεη αηνκηθφ δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο ζε 
εξγαδφκελνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο, ιφγσ γέλλεζεο ή πηνζεζίαο παηδηνχ, έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ην παηδί απηφ, κέρξη κηαο νξηζκέλεο 
ειηθίαο πνπ κπνξεί λα θηάλεη κέρξη ηα νθηψ έηε θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα 
θξάηε κέιε θαη/ή ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο. 
 

Ζ ζπκθσλία παξέρεη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο εξγαδφκελνπο ην αηνκηθφ 
δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ κελψλ (δει. ηφζν ε 
κεηέξα φζν θαη ν παηέξαο έρνπλ δηθαίσκα ηνπιάρηζηνλ 4 κελψλ αδείαο 
έθαζηνο). Σν δηθαίσκα ζηε γνληθή άδεηα είλαη νηθνπκεληθφ, θάηη πνπ ζεκαίλεη 
φηη δελ ππάξρνπλ εμαηξέζεηο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ή γηα ηδηαίηεξεο 
θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ θαη δελ ρνξεγείηαη θαη’αλαινγία. Σν δηθαίσκα ζηε 
γνληθή άδεηα δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηε θξνληίδα κσξψλ ή πνιχ κηθξψλ 
παηδηψλ. Οη θπβεξλήζεηο θαη/ή νη θνηλσληθνί εηαίξνη πξέπεη λα επηηξέπνπλ 
ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο αδείαο κέρξη ην παηδί 
λα ζπκπιεξψζεη ηα νθηψ έηε. Γπζηπρψο, νη επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο 
ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο Δ λα απμήζεη ηελ ειηθία απηή ζηα 12 έηε ππήξμαλ 
άθαξπεο.  

 

Καηά βάζε, ε ελ ιφγσ δηάηαμε παξακέλεη νπζηαζηηθά ακεηάβιεηε ζε 
ζχγθξηζε κε ην θείκελν ηεο αξρηθήο ζπκθσλίαο, πέξαλ απφ ην γεγνλφο φηη ε 
αλαθνξά ζηε δηάξθεηα ηεο γνληθήο άδεηαο κεηαθέξζεθε ζηελ αθφινπζε 
παξάγξαθν 2.  
 

2. Η άδεηα ρνξεγείηαη γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ κελψλ θαη, κε 
ζθνπφ ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ αλδξψλ θαη 
γπλαηθψλ, ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα είλαη ακεηαβίβαζηε. Γηα λα ελζαξξπλζεί ε 
δηθαηφηεξε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο άδεηαο θαη απφ ηνπο δχν γνλείο, 
ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο κήλεο παξέρεηαη σο ακεηαβίβαζηνο.   
 
Οη φξνη εθαξκνγήο ηεο ακεηαβίβαζηεο πεξηφδνπ θαζνξίδνληαη ζε εζληθφ 
επίπεδν κέζσ ηεο λνκνζεζίαο θαη/ή ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηεπζεηήζεηο άδεηαο ζηα θξάηε κέιε. 

Απηή ε δηάηαμε πεξηέρεη πνιιά λέα ζηνηρεία, ην θπξηφηεξν εθ ησλ νπνίσλ είλαη 
φηη ε δηάξθεηα ηεο γνληθήο άδεηαο απμάλεηαη απφ ηξεηο ζε ηέζζεξηο κήλεο.  
 
Όπσο ίζρπε ζηελ πξνεγνχκελε ζπκθσλία, ε άδεηα ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα 
είλαη ακεηαβίβαζηε. Αλ θαη ε Δ ηαζζφηαλ ππέξ ηεο ακεηαβίβαζηεο άδεηαο 
ζην ζχλνιφ ηεο, ε έληνλε απφθιηζε απφ ηελ αληηπξνζσπεία ησλ εξγνδνηψλ 
επέβαιιε ζπκβηβαζηηθή ιχζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, γηα ηηο ρψξεο φπνπ ε 
άδεηα είλαη κεηαβηβάζηκε κεηαμχ γνλέσλ, ηνπιάρηζηνλ έλαο κήλαο πξέπεη λα 
είλαη ακεηαβίβαζηνο. 
 
ηφρνο απηήο ηεο παξαγξάθνπ είλαη λα δηαπηζηψζεη ην γεγνλφο φηη ζε 
νξηζκέλεο ρψξεο, ε γνληθή άδεηα απνηειεί ζήκεξα νηθνγελεηαθφ δηθαίσκα, ή 
αηνκηθφ δηθαίσκα ην νπνίν κεηαβηβάδεηαη κεηαμχ αηφκσλ. ηελ πξάμε, απηφ 
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ζεκαίλεη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ρψξεο, ην δηθαίσκα γνληθήο 
άδεηαο, αλ θαη ζεσξεηηθά αλήθεη ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο, 
αζθείηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ γπλαίθεο.  Γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο άζθζεο 
ηνπ δηθαηψκαηνο γνληθήο άδεηαο απφ ηνπο άλδξεο (βι. επίζεο αηηηνινγηθέο 
ζθέςεηο 12 θαη 16) θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 
αλδξψλ, ε ζπκθσλία επηδηψθεη λα νξίζεη έλα αηνκηθφ, ακεηαβίβαζην 
δηθαίσκα ζηε γνληθή άδεηα. 
 
Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ρξήζε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηε κείσζε 
ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξήηξα 
κε ππνβάζκηζεο, δειψλνπκε φηη ην αηνκηθφ δηθαίσκα γνληθήο αδείαο είλαη 
ακεηαβίβαζην κφλν θαηαξρήλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θπβεξλήζεηο θαη/ή νη 
θνηλσληθνί εηαίξνη κπνξνχλ λα εηζάγνπλ ην δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο κε ηξφπν 
πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηελ αξρή ηνπ ακεηαβίβαζηνπ φζν θαη ηηο 
εζληθέο ζπλζήθεο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζα ππήξρε ε δπλαηφηεηα 
κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα δηακνξθσζεί έλα 
αηνκηθφ δηθαίσκα θαη γηα ηνπο δχν γνλείο, ζε ζπλδπαζκφ ελδερνκέλσο κε 
εθζηξαηείεο γηα ηε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο γνληθήο αδείαο πνπ λα 
απεπζχλνληαη ζηνπο παηέξεο (βι. αηηηνινγηθή ζθέςε 72). 
 
Τπελζπκίδεηαη εδψ ην ζρφιην σο πξνο ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 13 φηη ε 
αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο απηψλ ησλ πνηθίισλ κέηξσλ πνιηηηθήο θαη 
πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο δηεπθνιχλζεηο άδεηαο, ηελ παηδηθή θξνληίδα θαη ηηο 
επέιηθηεο δηεπζεηήζεηο εξγαζίαο δελ κπνξεί ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο λα 
απνηειέζεη επηρείξεκα ή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κε πινπνίεζε ησλ 
ειάρηζησλ απαηηήζεσλ απηήο ηεο νδεγίαο/ζπκθσλίαο (φπσο επί 
παξαδείγκαηη ηελ ειάρηζηε πεξίνδν αδείαο 4 κελψλ) ή αθφκε γηα ηελ 
ππνβάζκηζε νξηζκέλσλ πθηζηάκελσλ κνξθψλ πξνζηαζίαο. 
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Ρήηξα 3: Όξνη ηεο εθαξκνγήο 
 

Κείκελν ηεο ζπκθσλίαο Δξκελεία/ρόιην 

1. Οη πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο θαη νη ηξφπνη εθαξκνγήο ηεο γνληθήο άδεηαο 
νξίδνληαη απφ ην δίθαην θαη/ή ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζηα θξάηε κέιε, 
ελφζσ ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο. Σα θξάηε 
κέιε θαη/ή νη θνηλσληθνί εηαίξνη κπνξνχλ ζπγθεθξηκέλα: 
 

Απηή ε ξήηξα παξέρεη θαζνδήγεζε ζε θπβεξλήζεηο/θνηλσληθνχο εηαίξνπο σο 
πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί πξαθηηθά ην δηθαίσκα 
γνληθήο αδείαο, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη 
πεξηζηάζεηο. Οη πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο θαη νη ηξφπνη εθαξκνγήο πξέπεη 
πάληα λα ηεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο ζπκθσλίαο.  

α) λα απνθαζίδνπλ αλ ε γνληθή άδεηα ρνξεγείηαη θαηά πιήξε ρξφλν, θαηά 
κεξηθφ ρξφλν, θαηά ηξφπν απνζπαζκαηηθφ ή κε ηε κνξθή ρξνληθήο πίζησζεο, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηφζν ησλ εξγνδνηψλ φζν θαη ησλ 
εξγαδνκέλσλ, 
 
 

Απηφ ην ζεκείν έρεη σο ζηφρν λα παξέρεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο φζν ην 
δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο σο πξνο ηνλ ηξφπν ιήςεο γνληθήο αδείαο. 
Απηφ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη επίζεο ηελ θάιπςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηεο 
επηρείξεζεο ή ηνπ ηχπνπ απαζρφιεζεο κε ηελ επέιηθηε πινπνίεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο, δίλνληαο έηζη ζηνπο εξγαδφκελνπο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα 
αζθήζνπλ απηφ ην δηθαίσκα. Παξάιιεια κε ηελ άδεηα θαηά πιήξε ρξφλν (θαη 
φρη αληί απηήο), νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθνχλ ην 
δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ζ ζπκθσλία αλαθέξεη σο 
παξαδείγκαηα ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: 
 

 θαηά κεξηθφ ρξφλν (γηα παξάδεηγκα, εκηαπαζρφιεζε γηα δηάζηεκα 6 
κελψλ) 

 θαηά απνζπαζκαηηθφ ηξφπν (γηα παξάδεηγκα, ιήςε γνληθήο άδεηαο 
γηα ιίγεο ψξεο θάζε θνξά, γηα νξηζκέλν δηάζηεκα) 

 κε ηε κνξθή ρξνληθήο πίζησζεο (γηα παξάδεηγκα, έλα κήλα ην 
ρξφλν) 

 
Ζ δηάηαμε πεξηιακβάλεη πιένλ εηδηθή αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη φπνηα θαη αλ 
είλαη ε επηιεγκέλε δπλαηφηεηα, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο 
ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.  
 
Χζηφζν, φπνηα θαη αλ είλαη ε επηινγή, ε ζπλνιηθή πεξίνδνο αδείαο ζα πξέπεη 
λα είλαη ην ιηγφηεξν 4 κήλεο! 
 

β) λα εμαξηνχλ ην δηθαίσκα ηεο γνληθήο άδεηαο απφ πεξίνδν εξγαζίαο θαη/ή 
πεξίνδν αξραηφηεηαο πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα έηνο· ηα θξάηε 
κέιε θαη/ή νη θνηλσληθνί εηαίξνη εμαζθαιίδνπλ, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

Σν ζεκείν απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο θπβεξλήζεηο/ζηνπο θνηλσληθνχο 
εηαίξνπο λα νξίζνπλ θξηηήξηα πξφζβαζεο: ε “πεξίνδνο εξγαζίαο” 
αλαθέξεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν έλα άηνκν ππήξμε 
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παξνχζαο δηάηαμεο, φηη ζε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/70/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ εξγαζία 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ην ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ κε ηνλ ίδην εξγνδφηε 
ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πεξηφδνπ εμαζθάιηζεο ηνπ 
δηθαηψκαηνο, 

εξγαδφκελνο (αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο ησλ εξγνδνηψλ θαη ηνλ 
εβδνκαδηαίν αξηζκφ σξψλ εξγαζίαο) θαη ε “πεξίνδνο αξραηφηεηαο” 
αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν απαζρφιεζεο κε έλαλ εξγνδφηε (αλεμάξηεηα 
απφ ηνλ αξηζκφ σξψλ πξαγκαηηθήο εξγαζίαο). Όπνηνο έρεη εξγαζηεί 
ζπλνιηθά δψδεθα κήλεο, βάζεη ελφο ή θαη ησλ δχν θξηηεξίσλ, πξέπεη λα 
έρεη ην δηθαίσκα ιήςεο γνληθήο άδεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πεξίνδνο 
αλακνλήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα κήλεο θαη φηη δελ 
ππάξρεη δηθαίσκα θαη’αλαινγία. Σα θξηηήξηα πξφζβαζεο δελ πξέπεη λα 
εξκελεχνληαη θαηά ηξφπν πνπ απνθιείεη θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ φπσο νη 
εξγαδφκελνη κεξηθήο ή πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο.  
 
Ζ δηάηαμε εληζρχεη ην δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε 
ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, θαζψο αλαθέξεηαη ξεηά πιένλ φηη ζε 
πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ηνλ ίδην 
εξγνδφηε, ην ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο πεξηφδνπ εμαζθάιηζεο ηνπ δηθαηψκαηνο.  

γ) λα νξίδνπλ ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν εξγνδφηεο, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο 
ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη/ή πξαθηηθέο, 
κπνξεί λα αλαβάιεη ηε ρνξήγεζε ηεο γνληθήο άδεηαο γηα βάζηκνπο ιφγνπο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο·  θάζε δπζρέξεηα πνπ απνξξέεη 
απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη 
ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη/ή ηηο πξαθηηθέο, 
 

Οη θπβεξλήζεηο/θνηλσληθνί εηαίξνη κπνξνχλ λα ζεζπίζνπλ γεληθά θξηηήξηα 
(παξαδείγκαηα δίλνληαη εληφο παξελζέζεσο – σζηφζν αθαηξέζεθαλ απφ ηελ 
αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηεο ζπκθσλίαο) πνπ κπνξνχλ ελδερνκέλσο, ππφ 
νξηζκέλεο ζπλζήθεο, λα αηηηνινγήζνπλ ηελ αλαβνιή εθ κέξνπο ελφο 
εξγνδφηε, ηνπ δηθαηψκαηνο εξγαδνκέλνπ γηα γνληθή άδεηα. Ο εξγνδφηεο ζα 
πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εξγαδφκελνπο θαη/ή ηνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπο ζε θάζε εηδηθή πεξίπησζε θαη ζα πξέπεη λα αηηηνινγεί 
φιεο ηηο αηηήζεηο. Όπσο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο ζπκθσλίαο θαη ε πεξίνδνο αλαβνιήο ζα πξέπεη λα 
είλαη εχινγε θαη λα κελ νδεγεί ζηελ απψιεηα δηθαησκάησλ. 
 
Σν θείκελν απηήο ηεο δηάηαμεο παξέκεηλε ζε κεγάιν βαζκφ ίδην κε ηελ αξρηθή 
δηαηχπσζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1995, κε κφλε εμαίξεζε ηελ αθαίξεζε 
κεξηθψλ απηψλ παξαδεηγκάησλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ «βάζηκσλ ιφγσλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο». Ζ ζπκθσλία ηνπ 1995 έθαλε 
ξεηή αλαθνξά κε ηε ξήηξα ηεο 2(ε) ζε θαηαζηάζεηο φπνπ, π.ρ. ε εξγαζία έρεη 
επνρηαθφ ραξαθηήξα, φπνπ δελ κπνξεί λα βξεζεί αληηθαηαζηάηεο εληφο ηεο 
πεξηφδνπ θνηλνπνίεζεο, φπνπ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
ππνβάιιεη αίηεζε γνληθήο άδεηαο ηαπηφρξνλα ή φπνπ κία δεδνκέλε ζέζε 
εξγαζίαο έρεη ζηξαηεγηθή ζεκαζία. Θεσξήζεθε φηη ηα παξαδείγκαηα απηά 



25 

 

«επηβαξχλνπλ» ιίγν ην θείκελν, σζηφζν, αλ θαη αθαηξέζεθαλ, παξακέλνπλ 
έγθπξα παξαδείγκαηα ηέηνησλ «βάζηκσλ ιφγσλ».  
 

δ) επηπιένλ ηνπ ζηνηρείνπ γ), λα επηηξέπνπλ εηδηθέο δηεπζεηήζεηο πνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο ησλ κηθξψλ 
επηρεηξήζεσλ. 
 

Σν θείκελν απηφ δελ θέξεη αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ έθδνζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ 
1995. 
 
Απηή ε δηάηαμε δίλεη ηε δπλαηφηεηα «εηδηθψλ δηεπζεηήζεσλ» ψζηε λα 
βνεζεζνχλ νη εξγνδφηεο θαη νη εξγαδφκελνη λα πινπνηήζνπλ ην δηθαίσκα 
γνληθήο άδεηαο ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο, φπνπ είλαη πάληα πην δχζθνιν λα 
αζθεζνχλ δηθαηψκαηα θαη λα ειεγρζεί ε ρνξήγεζή ηνπο. Τπελζπκίδεηαη φηη 
ηέηνηνπ είδνπο δηεπζεηήζεηο πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο.   
 
Χζηφζν, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί σο πξνο ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 23, ε 
ρνξήγεζε εηδηθψλ δηεπζεηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ΜΜΔ δελ αλαηξεί ηελ 
ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γνληθήο άδεηαο ζηνπο 
εξγαδφκελνπο ζε ΜΜΔ. 
 

2. 2. Σα θξάηε κέιε θαη/ή νη θνηλσληθνί εηαίξνη νξίδνπλ πεξηφδνπο 
θνηλνπνίεζεο ζηνλ εξγνδφηε απφ ηνλ εξγαδφκελν, ν νπνίνο αζθεί ην 
δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο, δηεπθξηλίδνληαο ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ 
άδεηαο. Σα θξάηε κέιε θαη/ή νη θνηλσληθνί εηαίξνη ιακβάλνπλ ππφςε ηα 
ζπκθέξνληα ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαηά ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο δηάξθεηαο ησλ ελ ιφγσ πεξηφδσλ θνηλνπνίεζεο. 
 

Απηφ παξέρεη ζηηο θπβεξλήζεηο/ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ηε δπλαηφηεηα λα 
νξίδνπλ απφ θνηλνχ ηηο πεξηφδνπο θνηλνπνίεζεο. Οη πεξίνδνη θνηλνπνίεζεο 
δελ πξέπεη λα απνηξέπνπλ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γνληθήο αδείαο 
(αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ιήςεο, ήηνη θαηά πιήξε ρξφλν, θαηά κεξηθφ 
ρξφλν) θαη πξέπεη λα είλαη εχινγεο. 
 
ε αληίζεζε κε ηελ αξρηθή έθδνζή ηεο ζηε ζπκθσλία ηνπ 1995 κε ηελ ηφηε 
ξήηξα 3(δ), απηή ε δηάηαμε αλαθέξεη πιένλ θαη φηη πξέπεη λα ζεσξεζνχλ νη 
αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαηά ηνλ νξηζκφ ησλ ελ ιφγσ 
πεξηφδσλ.  
 

3. 3. Σα θξάηε κέιε θαη/ή νη θνηλσληθνί εηαίξνη ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ 
αλάγθε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ πξνυπνζέζεσλ πξφζβαζεο θαη ησλ ηξφπσλ 
εθαξκνγήο ηεο γνληθήο άδεηαο ζηηο αλάγθεο ησλ γνλέσλ κε παηδηά κε 
αλαπεξία ή καθξνρξφληα αζζέλεηα. 

Απηή ε λέα δηάηαμε επηηξέπεη ζηηο θπβεξλήζεηο/ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο 
λα νξίζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο γνληθήο άδεηαο γηα ηνπο γνλείο παηδηψλ κε 
αλαπεξία ή καθξνρξφληα αζζέλεηα. Απηφ κπνξεί λα αθνξά κεγαιχηεξε 
δηάξθεηα ηεο γνληθήο άδεηαο, ή κεγαιχηεξν φξην ειηθίαο ηνπ παηδηνχ, θιπ. 
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Ρήηξα 4: Τηνζεζία 
 

Κείκελν ηεο ζπκθσλίαο Δξκελεία/ρόιην 

1. Σα θξάηε κέιε θαη/ή νη θνηλσληθνί εηαίξνη αμηνινγνχλ ηελ αλάγθε 
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ 
πηνζεηνχλησλ γνλέσλ. 

Απηή ε δηάηαμε είλαη κηα αλαδηαηππσκέλε έθδνζε ηεο πξνεγνχκελεο ξήηξαο 
3 (γ) ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1995 θαη δηεπθξηλίδεη φηη ην δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο 
ηζρχεη γηα ηα πηνζεηεκέλα παηδηά θαη φηη νη θπβεξλήζεηο θαη/ή νη θνηλσληθνί 
εηαίξνη πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ ηελ αλάγθε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ (ζε 
ζχγθξηζε κε ηηο «θαλνληθέο» δηεπζεηήζεηο γνληθήο άδεηαο) γηα ηελ θάιπςε ησλ 
εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ πηνζεηνχλησλ γνλέσλ (ήηνη σο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο 
γνληθήο αδείαο, ηελ πιεξσκή, θιπ.).  
 

 



27 

 

Ρήηξα 5: Δξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη κε δηάθξηζε 
 

Κείκελν ηεο ζπκθσλίαο Δξκελεία/ρόιην 

 Απηή ε λέα ξήηξα 5 βαζίδεηαη θπξίσο ζε δηάθνξα κέξε ηεο πξψελ ξήηξαο 2 
ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1995. Πξνζηέζεθε κία πξφηαζε ζρεηηθά κε ην ζεκαληηθφ 
ξφιν ηνπ εηζνδήκαηνο ζηε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο γνληθήο άδεηαο. 
 

1. ην ηέινο ηεο γνληθήο άδεηαο, νη εξγαδφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
επηζηξέςνπλ ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο ή, αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, ζε 
ηζνδχλακε ή αλάινγε ζέζε πνπ είλαη ζχκθσλε κε ηελ εξγαζηαθή ζχκβαζε ή 
ζρέζε. 
 

Ο γεληθφο θαλφλαο ζα πξέπεη λα είλαη ε επηζηξνθή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 
ίδηα ζέζε εξγαζίαο. Οη εξγαδφκελνη πνπ αζθνχλ ην δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο 
θαηά κεξηθφ ρξφλν ή θαηά άιιν, κε πιήξε ρξφλν, ζα πξέπεη βεβαίσο λα 
ζπλερίδνπλ ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο. 
 

2. Σα θεθηεκέλα δηθαηψκαηα ή ηα ππφ θηήζε δηθαηψκαηα απφ ηνλ εξγαδφκελν 
θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο γνληθήο άδεηαο δηαηεξνχληαη σο έρνπλ έσο 
ην ηέινο ηεο γνληθήο άδεηαο.  Με ηε ιήμε ηεο γνληθήο άδεηαο, εθαξκφδνληαη ηα 
ελ ιφγσ δηθαηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ην εζληθφ δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη/ή πξαθηηθέο. 
 

Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ φια ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαηά ηελ 
πεξίνδν γνληθήο άδεηαο θαη λα απνθηνχλ φια ηα δηθαηψκαηα πνπ 
επηηπγράλνπλ άιινη εξγαδφκελνη θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Απηφ ηζρχεη 
αλεμάξηεηα κε ηνλ ηξφπν ιήςεο ηεο άδεηαο (π.ρ. θαηά πιήξε ή θαηά κεξηθφ 
ρξφλν). 
 

3. Σα θξάηε κέιε θαη/ή νη θνηλσληθνί εηαίξνη θαζνξίδνπλ ην θαζεζηψο ηεο 
εξγαζηαθήο ζχκβαζεο ή ζρέζεο γηα ηελ πεξίνδν ηεο γνληθήο άδεηαο. 
 

Απηφ ην ζεκείν δελ ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη 
ζηνπο εξγνδφηεο λα απνδπλακψζνπλ ηηο ζπκβαηηθέο δηεπζεηήζεηο κεηαμχ ησλ 
δχν κεξψλ. Ζ εξγαζηαθή ζχκβαζε ή ζρέζε δελ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη. 
 

4. Γηα λα δηαζθαιηζζεί φηη νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα αζθνχλ ην δηθαίσκά 
ηνπο ζε γνληθή άδεηα, ηα θξάηε κέιε θαη/ή νη θνηλσληθνί εηαίξνη ιακβάλνπλ ηα 
αλαγθαία κέηξα γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο έλαληη ιηγφηεξν 
επλντθήο κεηαρείξηζεο ή απφιπζεο εμαηηίαο ηεο αίηεζεο ή ηεο ιήςεο γνληθήο 
άδεηαο, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη/ή 
πξαθηηθέο. 
 

Ζ ξήηξα απηή απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ έλαληη 
απφιπζεο. Πξφθεηηαη γηα δηθαίσκα πνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη 
ππνρξεσηηθά, είηε κέζσ λνκνζεζίαο είηε κε ζπιινγηθή ζχκβαζε πνπ 
θαιχπηεη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο.  
 
ε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζή ηεο σο ξήηξα 2 (6) ηεο ζπκθσλίαο 
ηνπ 1995, ε παξνχζα ξήηξα έρεη εληζρπζεί ζεκαληηθά. Παξέρεη πξνζηαζία φρη 
κφλν ζε πεξίπησζε απφιπζεο αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο «ιηγφηεξν επλντθήο 
κεηαρείξηζεο» έλαληη εξγαδνκέλσλ εμαηηίαο ηεο αίηεζεο ή ηεο ιήςεο γνληθήο 
άδεηαο.  
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5. Όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ζην πιαίζην ηεο 
παξνχζαο ζπκθσλίαο εμεηάδνληαη θαη δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηα θξάηε κέιε 
θαη/ή ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην θαη/ή ηηο 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκαζία ηεο ζπλέρεηαο ησλ 
δηθαησκάησλ θάιπςεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηα πιαίζηα δηαθνξεηηθψλ 
ζπζηεκάησλ, ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

Οη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηθαησκάησλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ηδηαίηεξα ησλ παξνρψλ αζζελείαο) θαηά ηηο 
πεξηφδνπο γνληθήο άδεηαο. Ζ παξνχζα ξήηξα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηηο 
αηηηνινγηθέο ζθέςεηο 18 θαη 19 ησλ «γεληθψλ εθηηκήζεσλ» θαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αηηεκάησλ ζχκθσλα κε ηα νπνία νη 
θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ επαξθέο εηζφδεκα/επίδνκα γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο ζε γνληθή άδεηα.  

Όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην εηζφδεκα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 
ζπκθσλίαο εμεηάδνληαη θαη δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηα θξάηε κέιε θαη/ή ηνπο 
θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 
θαη/ή ηηο πξαθηηθέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ξφιν ηνπ εηζνδήκαηνο, κεηαμχ 
άιισλ παξαγφλησλ, ζηε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο γνληθήο άδεηαο. 

Απηή ε λέα δηάηαμε αλαγλσξίδεη ηνλ ξφιν ηνπ εηζνδήκαηνο, κεηαμχ άιισλ 
παξαγφλησλ, ζηε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο γνληθήο άδεηαο θαη δεηά λα 
εμεηαζηεί θαη λα δηεθπεξαησζεί απηφ ην ζέκα ζε εζληθφ επίπεδν. 
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Ρήηξα 6: Δπηζηξνθή ζηελ εξγαζία  
 

Κείκελν ηεο ζπκθσλίαο Δξκελεία/ρόιην 

1. Με ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο θαιχηεξεο ζπκθηιίσζεο, ηα θξάηε κέιε θαη/ή 
νη θνηλσληθνί εηαίξνη ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ φηη 
νη εξγαδφκελνη, θαηά ηελ επηζηξνθή απφ ηε γνληθή άδεηα, κπνξνχλ λα 
δεηήζνπλ αιιαγέο ζην σξάξην θαη/ή ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο γηα 
θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Οη εξγνδφηεο εμεηάδνπλ θαη δηεθπεξαηψλνπλ ηα 
ελ ιφγσ αηηήκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηφζν ησλ εξγνδνηψλ φζν 
θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Οη ηξφπνη εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε 
ην εζληθφ δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη/ή πξαθηηθέο. 
 

Ζ ελ ιφγσ λέα δηάηαμε εηζάγεη ηε δπλαηφηεηα επέιηθησλ δηεπζεηήζεσλ 
εξγαζίαο γηα εξγαδφκελνπο πνπ επηζηξέθνπλ απφ ηε γνληθή άδεηα θαη αθνξά 
ηε ζέζπηζε κέηξσλ επαλέληαμεο θαη ηελ ηήξεζε επαθήο κε ην ρψξν 
εξγαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο γνληθήο άδεηαο. 
 

2. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε επηζηξνθή ζηελ εξγαζία κεηά ηε ιήμε ηεο γνληθήο 
άδεηαο, νη εξγαδφκελνη θαη νη εξγνδφηεο ελζαξξχλνληαη λα δηαηεξνχλ επαθή 
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άδεηαο θαη κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε δηεπζεηήζεηο γηα 
ηπρφλ ελδεδεηγκέλα κέηξα επαλέληαμεο, ηα νπνία απνθαζίδνληαη κεηαμχ ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην εζληθφ δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο θαη/ή πξαθηηθέο. 
 

Χζηφζν, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζρεηηθά κε ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 22, είλαη 
ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε παξνχζα ξήηξα αθνξά ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
επηζηξνθήο ζηελ εξγαζία κεηά απφ γνληθή άδεηα θαη ηελ ελδερφκελε ζέζπηζε 
δηεπζεηήζεσλ γηα φπνηα θαηάιιεια κέηξα επαλέληαμεο. Καηά ζπλέπεηα, ε 
ελζάξξπλζε ηεο δηαηήξεζεο επαθήο δελ πξέπεη επ’νπδελί λα εξκελεπηεί σο 
φξνο πνπ επηηξέπεη ζηνλ εξγνδφηε λα δηαηεξεί επαθή πξνθεηκέλνπ λα αζθεί 
πίεζε ζηνλ εξγαδφκελν λα ζπληνκεχζεη ηελ άδεηα ή λα αλαβάιεη κέξνο απηήο 
ή λα δνπιέςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο, θιπ.  
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Ρήηξα 7: Απνπζία από ηελ εξγαζία γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο 
 

Κείκελν ηεο ζπκθσλίαο Δξκελεία/ρόιην 

 
Ζ ξήηξα 7 είλαη ε πξψελ ξήηξα 3 ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1995 θαη δελ έρεη κεηαβιεζεί. 

 

1. Σα θξάηε κέιε θαη/ή νη θνηλσληθνί εηαίξνη ιακβάλνπλ ηα 
αλαγθαία κέηξα γηα λα επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα 
απνπζηάδνπλ απφ ηελ εξγαζία, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, ηηο 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη/ή πξαθηηθέο, γηα ιφγνπο αλσηέξαο 
βίαο πνπ ζπλδένληαη κε επείγνληεο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο ζε 
πεξίπησζε αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ 
άκεζε παξνπζία ηνπ εξγαδνκέλνπ. 
 

Ζ ζπκθσλία νξίδεη φηη νη θπβεξλήζεηο/θνηλσληθνί εηαίξνη πξέπεη λα ζεζπίζνπλ δηθαίσκα 
επείγνπζαο νηθνγελεηαθήο άδεηαο ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο κέινπο ηεο 
νηθνγέλεηαο (δειαδή φρη κφλν παηδηά, κπνξεί λα αθνξά ηνλ/ηε ζχδπγν ή ειηθησκέλν 
εμαξηψκελν ζπγγελή) πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ άκεζε παξνπζία ηνπ εξγαδνκέλνπ. ε 
αληίζεζε κε ηε δηάηαμε γηα ηε γνληθή άδεηα, ε ζπκθσλία δελ πξνζδηνξίδεη απηφ ην 
δηθαίσκα ζε επξσπατθφ επίπεδν. Γηα ηε ζπλεπή εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο, ζα 
είλαη απαξαίηεηε ε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε. 
 

2. Σα θξάηε κέιε θαη/ή νη θνηλσληθνί εηαίξνη κπνξνχλ λα 
πξνζδηνξίδνπλ ηνπο φξνπο πξφζβαζεο θαη ηνπο ιεπηνκεξείο 
θαλφλεο εθαξκνγήο ηεο ξήηξαο 7 παξάγξαθνο 1 θαη λα 
πεξηνξίδνπλ ην ελ ιφγσ δηθαίσκα ζε κηα νξηζκέλε δηάξθεηα 
εηεζίσο θαη/ή θαηά πεξίπησζε. 

 

Οη θπβεξλήζεηο/θνηλσληθνί εηαίξνη κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο φξνπο πξφζβαζεο θαη 
ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο θαη ε άδεηα κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλν αξηζκφ εκεξψλ 
εηεζίσο ή θαηά πεξίπησζε. Όπσο ηζρχεη γηα ηε γνληθή άδεηα, νη εξγαδφκελνη κε δηθαίσκα 
επείγνπζαο νηθνγελεηαθήο αδείαο ζα πξέπεη λα ραίξνπλ πιήξσο απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο 
(δειαδή φρη θαη’αλαινγία). 

 



31 

 

Ρήηξα 8: Σειηθέο δηαηάμεηο  
 

Κείκελν ηεο ζπκθσλίαο Δξκελεία/ρόιην  

  
Ζ ξήηξα 8 είλαη ε πξψελ ξήηξα 4 ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1995 θαη δελ έρεη 
κεηαβιεζεί.   
 

1. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ή λα ζεζπίδνπλ επλντθφηεξεο 
δηαηάμεηο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα ζπκθσλία. 

Με ην ζεκείν απηφ ππελζπκίδεηαη ζηα θξάηε κέιε φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
βειηηψζνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πεξηέρεη ε ζπκθσλία. 
Αληηθαηνπηξίδεη επίζεο ηελ αξρή ηνπ άξζξνπ 153 ηεο ΛΔΔ.  
 

2. Η εθαξκνγή ησλ παξνρψλ ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο δελ απνηειεί, ζε 
θακία πεξίπησζε, επαξθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ γεληθνχ 
επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ 
παξνχζα ζπκθσλία.  Απηφ ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ 
θξαηψλ κειψλ θαη/ή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ λα εηζάγνπλ, ιακβάλνληαο ππ’ 
φςηλ ηελ εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζέζπηζεο ηεο 
αξρήο ηνπ ακεηαβίβαζηνπ), δηαθνξεηηθέο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο ή 
ζπκβαηηθέο δηαηάμεηο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα ζπκθσλία. 
 

Απηή ε ιεγφκελε ξήηξα κε ππνβάζκηζεο δηαζθαιίδεη φηη νχηε ε κεηαθνξά ζην 
εζληθφ δίθαην νχηε ε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ επαξθή 
αηηηνινγία γηα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ.  Με άιια ιφγηα, ηα θξάηε κέιε θαη νη εξγνδφηεο δελ κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε κεηαθνξά ζην εζληθφ δίθαην ή ηελ εθαξκνγή ηεο 
νδεγίαο σο πξφθαζε γηα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο ην νπνίν 
επηηεχρζεθε πξηλ ηε κεηαθνξά ηεο νδεγίαο ζην εζληθφ δίθαην. 

3. Η παξνχζα ζπκθσλία δελ ζίγεη ην δηθαίσκα ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ λα 
ζπλάπηνπλ, ζην θαηάιιειν επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επξσπατθνχ, 
ζπκβάζεηο κε ηηο νπνίεο πξνζαξκφδνληαη θαη/ή ζπκπιεξψλνληαη νη δηαηάμεηο 
ηεο, ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο. 

Οη θνηλσληθνί εηαίξνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπλάπηνπλ, ζε φια ηα επίπεδα, 
ζπκβάζεηο κε ηηο νπνίεο πξνζαξκφδεηαη θαη/ή ζπκπιεξψλεηαη ε παξνχζα 
ζπκθσλία, ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εηδηθέο αλάγθεο ησλ θνηλσληθψλ 
εηαίξσλ. ε κία ηέηνηα δηαδηθαζία δελ επηηξέπεηαη λα ζπκθσλεζνχλ αιιαγέο 
πνπ ζα ακθηζβεηνχζαλ ηηο αξρέο ηζφηεηαο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ 
επξσπατθή ζπκθσλία γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. 
 

4. Σα θξάηε κέιε πηνζεηνχλ ηηο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 
δηαηάμεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηελ απφθαζε 
ηνπ πκβνπιίνπ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν εηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 
απφθαζεο ή δηαζθαιίδνπλ φηη νη θνηλσληθνί εηαίξνη ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία 
κέηξα κέζσ ζπκθσλίαο, κέρξη ηε ιήμε ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ.  Σα θξάηε κέιε 
κπνξνχλ, αλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα λα ιεθζνχλ ππφςε ηδηαίηεξεο 
δπζρέξεηεο ή ε πινπνίεζε κε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, λα δηαζέηνπλ 

Σα θξάηε κέιε δηαζέηνπλ δηάζηεκα δχν εηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο ή γηα λα βεβαησζνχλ φηη νη θνηλσληθνί εηαίξνη ηηο 
πινπνηνχλ κέζσ ζπκθσλίαο. ε πεξίπησζε δπζθνιηψλ ή έγθξηζεο 
πξνηχπσλ κε ζπιινγηθή ζχκβαζε, είλαη πηζαλφ λα ρνξεγεζεί ζηα θξάηε κέιε 
έλα επηπιένλ έηνο θαηά ην κέγηζην (αλ θαη νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πξέπεη 
αηηηνινγείηαη ζηελ Δπηηξνπή).  
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ζπκπιεξσκαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο θαη’ αλψηαην φξην 
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ παξνχζα απφθαζε. 
 

5. Η πξφιεςε θαη ε δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ θαη ησλ θαηαγγειηψλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο αληηκεησπίδνληαη 
ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη/ή πξαθηηθέο. 
 

 

6. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ αληίζηνηρνπ ξφινπ ηεο Δπηηξνπήο, ησλ εζληθψλ 
δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ, θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ 
εξκελεία ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζα πξέπεη θαηά 
πξψηνλ λα παξαπέκπεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζηα ππνγξάθνληα κέξε ηα 
νπνία γλσκνδνηνχλ. 
 

 
 

7. Σα ππνγξάθνληα κέξε επαλεμεηάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 
ζπκθσλίαο πέληε έηε κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ, 
θαηφπηλ αηηήκαηνο ελφο εθ ησλ κεξψλ ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο. 

 

Βπςξέλλερ, 18 Ιοςνίος 2009  
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Παξάξηεκα 1: Ννκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ νδεγία πεξί γνληθήο άδεηαο  
 

Ζ λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΓΔΔ – πξψελ Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην) επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο εξκελείεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ ηνπ 1995 πεξί γνληθήο άδεηαο. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε ε ελ ιφγσ λνκνινγία, πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε 
θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ελδερφκελεο αιιαγέο πνπ έρνπλ επηθεξζεί ζηελ αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην ηνπ 2010.  
 
Σν ζχλνιν ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΓΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο απηήο πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ, είλαη δηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://curia.europa.eu/ 
 

 Εσή Υαηδή θαηά Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 
ε απφθαζε ηεο 16

εο
 επηεκβξίνπ 2010, γλσζηή σο ειιεληθή «ππφζεζε Υαηδή», ην ΓΔΔ αλαθέξεη φηη ε ξήηξα 2.1. ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ γηα ηε γνληθή 

άδεηα πν ζπλήθζε ηελ 14
ε
 Γεθεκβξίνπ 1995 δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί ππφ ηελ έλλνηα φηη απνλέκεη ζην ηέθλν αηνκηθφ δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο. Γελ κπνξεί 

επίζεο λα εξκελεπζεί ππφ ηελ έλλνηα φηη ε δίδπκε θχεζε ζεκειηψλεη δηθαίσκα ιήςεσο ηφζσλ γνληθψλ άδεηψλ, φζα θαη ηα ηέθλα πνπ γελληνχληαη.  Χζηφζν, 
ππφ ην πξίζκα ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο, ε ξήηξα απηή επηβάιιεη ζηνλ εζληθφ λνκνζέηε λα θαζηεξψζεη ζχζηεκα γνληθήο άδεηαο ην νπνίν, αλαιφγσο 
κε ηελ πθηζηάκελε ζην νηθείν θξάηνο κέινο θαηάζηαζε, εμαζθαιίδεη ζηνπο γνλείο δηδχκσλ κεηαρείξηζε ιακβάλνπζα πξνζεθφλησο ππφςε ηηο εηδηθέο ηνπο 
αλάγθεο. Δλαπφθεηηαη ζηνλ εζληθφ δηθαζηή λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζνλ ε εζληθή λνκνζεζία αληαπνθξίλεηαη ζηελ απαίηεζε απηή θαη λα πξνζδψζεη, 
ελδερνκέλσο, ζηελ ελ ιφγσ εζληθή λνκνζεζία κηα –θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ– ζχκθσλε πξνο ην δίθαην ηεο Έλσζεο εξκελεία. (Εσή Υαηδή θαηά Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ – Τπφζεζε C-149/10). 

 Christel Meerts θαηά Proost NV 
ηε βειγηθή «ππφζεζε Meerts», ην ΓΔΔ απνθάλζεθε πσο ζπλάγεηαη απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπκθσλίαο-πιαiζίνπ γηα ηε γνληθή άδεηα φηη ε έλλνηα ησλ 
«θεθηεκέλσλ ή ππφ θηήζε δηθαησκάησλ» θαηά ηε ξήηξα 2, ζεκείν 6, ηεο σο άλσ ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη 
πιενλεθηεκάησλ, ζε ρξήκαηα ή ζε είδνο, πνπ απνξξένπλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηε ζρέζε εξγαζίαο θαη ηελ απφιαπζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αμηψζεη ν 
εξγαδφκελνο έλαληη ηνπ εξγνδφηε ζηελ αξρή ηεο γνληθήο άδεηαο. Σέηνηα δηθαηψκαηα θαη πιενλεθηήκαηα ζπληζηνχλ φια φζα ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο 
εξγαζίαο, φπσο ην δηθαίσκα ελφο εξγαδνκέλνπ ππφ θαζεζηψο πιήξνπο απαζρνιήζεσο, ν νπνίνο έρεη ιάβεη γνληθή άδεηα κεξηθνχ ρξφλνπ, γηα ηελ ηήξεζε 
πξνζεζκίαο θαηαγγειίαο ζε πεξίπησζε κνλνκεξνχο ιχζεσο ζπκβάζεσο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ απφ ηνλ εξγνδφηε, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ 
ηελ αξραηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ επηρείξεζε θαη ηεο νπνίαο ζθνπφο είλαη ε δηεπθφιπλζε επξέζεσο κηαο λέαο εξγαζίαο. . 
 
χκθσλα κε ηελ ππφζεζε Meerts, ε ξήηξα 2, ζεκεία 6 θαη 7 ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα δελ επηηξέπεη επίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
εξγνδφηεο ιχεη κνλνκεξψο, ρσξίο ζνβαξφ ιφγν ή ρσξίο λα ηεξήζεη ηε λφκηκε πξνζεζκία θαηαγγειίαο, ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνβιέπνπζα 
θαζεζηψο πιήξνπο απαζρνιήζεσο, δηαξθνχζεο ηεο γνληθήο άδεηαο κεξηθνχ ρξφλνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαβιεηέαο ζηνλ εξγαδφκελν 
απηφλ απνδεκηψζεσο κε βάζε ηηο κεησκέλεο θαηά ηνλ ρξφλν ηεο απνιχζεσο απνδνρέο (ήηνη βάζεη κεξηθήο απαζρφιεζεο). 
Τπφ απηφ ην πξίζκα, κνινλφηη ν θαζνξηζκφο ηνπ θαζεζηψηνο ζην νπνίν ππάγεηαη ε ζχκβαζε ή ε ζρέζε εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γνληθήο άδεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κέηξνπ θαηά ην νπνίν κπνξεί ν εξγαδφκελνο λα απνθηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ δηθαηψκαηα έλαληη ηνπ εξγνδφηε, 
ελαπφθεηηαη, ζχκθσλα κε ηε ξήηξα 2, ζεκείν 7 ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ γηα ηε γνληθή άδεηα, ζηα θξάηε κέιε ή ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, θαη βάζεη ηεο 
ηειενινγηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο εξκελείαο ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ, ε σο άλσ παξαπνκπή δελ ζίγεη ην ζεκείν 6 ηεο ίδηαο ξήηξαο, θαηά ηελ νπνία «ηα 
θεθηεκέλα δηθαηψκαηα ή ηα δηθαηψκαηα πνπ είλαη ππφ θηήζε απφ ηνλ εξγαδφκελν θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο γνληθήο άδεηαο δηαηεξνχληαη σο έρνπλ 
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κέρξη ηέινπο ηεο γνληθήο άδεηαο». Σν ζχλνιν απηφ δηθαησκάησλ θαη πιενλεθηεκάησλ δελ ζα κπνξνχζε λα δηαζθαιηζηεί εάλ, ζηελ πεξίπησζε απνιχζεσο 
θαηά ηε δηάξθεηα γνληθήο άδεηαο κεξηθνχ ρξφλνπ θαη ρσξίο ηήξεζε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαγγειίαο, έλαο εξγαδφκελνο ππφ θαζεζηψο πιήξνπο 
απαζρνιήζεσο δελ είρε πιένλ ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα ππνινγηζηεί ε θαηαβιεηέα ζε απηφλ απνδεκίσζε κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζή ηνπ 
απνδνρέο. (Τπφζεζε C-116/08 Christel Meerts θαηά Proost NV, 22 Οθησβξίνπ 2009) 
 

 Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols θαηά Land Tirol 
Δπίζεο ζε ζρέζε κε ηε ξήηξα 2, ζεκείν 6 ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ, ην ΓΔΔ απνθαίλεηαη φηη δελ επηηξέπεη εζληθή δηάηαμε πνπ, φπσο απηή ηνπ λφκνπ ηνπ 
νκφζπνλδνπ θξάηνπο ηνπ Σηξφινπ γηα ηνπο ζπκβαζηνχρνπο ππαιιήινπο, πνπ πξνβιέπεη φηη νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπο λα ιάβνπλ 
ηε δηεηή γνληθή άδεηα ράλνπλ, θαηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο απηήο, ηα δηθαηψκαηα εηήζηαο άδεηαο κεη' απνδνρψλ πνπ είραλ απνθηήζεη θαηά ην έηνο πξηλ απφ ηε 
γέλλεζε ηνπ ηέθλνπ ηνπο. (Τπφζεζε C-486/08 Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols θαηά Land Tirol – 22 Απξηιίνπ 2010). 
 

 Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho θαηά  Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) θαη Λνηπψλ 
ηελ ηζπαληθή ππφζεζε C-537/07, Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho θαηά  Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) θαη Λνηπψλ, ην ΓΔΔ 
ππνγξάκκηζε φηη έλαο ηδηψηεο κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηε ξήηξα 2, ζεκείν 6 ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ γηα ηε γνληθή άδεηα ελψπηνλ εζληθνχ δηθαζηεξίνπ. Ζ ξήηξα 
απηή επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξνχληαη σο έρνπλ κέρξη ηέινπο ηεο γνληθήο άδεηαο ηα θεθηεκέλα δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ είλαη ππφ θηήζε 
απφ ηνλ εξγαδφκελν θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο γνληθήο άδεηαο, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε λα ηζρχνπλ ηα δηθαηψκαηα απηά κε ηε ιήμε ηεο γνληθήο 
άδεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ επέιζεη ελ ησ κεηαμχ. Έηζη, ε ξήηξα, πνπ ζθνπεί λα απνηξέςεη ηελ πξνζβνιή ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ απνθάζηζαλ λα ιάβνπλ γνληθή άδεηα, ππνρξεψλεη γεληθψο θαη απεξηθξάζησο ηφζν ηηο εζληθέο αξρέο φζν θαη ηνπο εξγνδφηεο λα 
αλαγλσξίδνπλ ηα θεθηεκέλα δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ είλαη ππφ θηήζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο γνληθήο άδεηαο θαη λα κεξηκλνχλ ψζηε, κε ηε ιήμε ηεο 
άδεηαο, νη εξγαδφκελνη λα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα απνθηνχλ δηθαηψκαηα σο εάλ δελ είρε κεζνιαβήζεη ε άδεηα. Δπνκέλσο, ην πεξηερφκελν ηεο ξήηξαο 2, 
ζεκείν 6, ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ είλαη αξθνχλησο ζαθέο ψζηε λα κπνξεί λα πξνβιεζεί ε δηάηαμε απηή απφ ην άηνκν θαη λα εθαξκνζηεί απφ ηνλ δηθαζηή. 
 
Δπηπιένλ, ε ξήηξα 2, ζεκεία 6 θαη 8 ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ επηηξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπληάμεσο κφληκεο αλαπεξίαο ηνπ 
εξγαδνκέλνπ ην γεγνλφο φηη ν ηειεπηαίνο έιαβε γνληθή άδεηα κεξηθήο απαζρνιήζεσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο θαηέβαιε εηζθνξέο θαη απέθηεζε 
δηθαηψκαηα ζπληάμεσο αλαιφγσο ηνπ κηζζνχ πνπ εηζέπξαμε.  
 
Αθελφο, ε ξήηξα 2, ζεκείν 6, ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ δελ ξπζκίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζρέζε εξγαζίαο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο γνληθήο άδεηαο αιιά παξαπέκπεη ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ζχκβαζεο ή 
ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δεηήκαηνο θαηά πφζν ν εξγαδφκελνο ζπλερίδεη, ζηελ πεξίνδν ηεο άδεηαο απηήο, λα απνθηά δηθαηψκαηα 
έλαληη ηνπ εξγνδφηε θαζψο θαη ζην πιαίζην ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο επαγγεικαηηψλ. Αθεηέξνπ, ε ξήηξα 2, ζεκείν 8 ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο-
πιαζίνπ θάλεη ιφγν γηα δηαηήξεζε ησλ παξνρψλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο γνληθήο άδεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ρσξίο σζηφζν λα επηβάιιεη 
ζπγθεθξηκέλε ζπλαθή ππνρξέσζε ζηα θξάηε κέιε. Καηά ζπλέπεηα, νη δηαηάμεηο απηέο δελ ππνρξεψλνπλ ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο 
φηη θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ηεινχλ ζε γνληθή άδεηα κεξηθήο απαζρνιήζεσο ζα ζπλερίζνπλ λα απνθηνχλ δηθαηψκαηα γηα κέιινπζεο παξνρέο θνηλσληθήο 
αζθαιίζεσο ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ ζα ηα απνθηνχζαλ αλ είραλ ζπλερίζεη λα εξγάδνληαη θαηά πιήξε απαζρφιεζε.  
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Όζν γηα ηε ξήηξα 2, ζεκείν 8 ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ, δελ επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ζηα θξάηε κέιε εθηφο ηεο ππνρξεψζεσο εμεηάζεσο θαη θαζνξηζκνχ ησλ 
ζεκάησλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκθσλία-πιαίζην ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα, δελ ηα ππνρξεψλεη λα 
πξνβιέςνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γνληθήο άδεηαο, ηε ζπλέρηζε ηεο εηζπξάμεσο παξνρψλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο.  
Απηή ηε ζηηγκή (Μάξηηνο 2011) είλαη επίζεο ζε εθθξεκφηεηα κία ππφζεζε απφ ηελ Ηζπαλία, ζηελ νπνία ηα αθφινπζα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία-
πιαίζην παξακέκθζεθαλ ζην ΓΔΔ: 
 
1. Έρεη ε ξήηξα 2, παξάγξαθνο 6, ηεο νδεγίαο 96/34/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο Ηνπλίνπ 1996 ηελ έλλνηα φηη ν ζεβαζκφο ησλ ππφ θηήζε δηθαησκάησλ 

θαιχπηεη θαη ηελ πεξίπησζε ηζφβηαο ζπληάμεσο ιφγσ κφληκεο θαη νιηθήο αληθαλφηεηαο πξνο άζθεζε ηνπ ζπλήζνπο επαγγέικαηνο, ε νπνία πξνθιήζεθε 
θαηά ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε εξγαδφκελε έθαλε ρξήζε γνληθήο άδεηαο δηάξθεηαο ελφο έηνπο κε ηε κνξθή κεησκέλνπ σξαξίνπ θαη κηζζνχ, νθείιεηαη ζε 
επαγγεικαηηθή αζζέλεηα ιφγσ ηεο εθηειέζεσο ηεο εξγαζίαο πνπ παξέρεηαη ζηελ επηρείξεζε ε νπνία ρνξήγεζε ηελ άδεηα θαη εθδειψζεθε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο άδεηαο απηήο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθαιίζεσο θαιχπηεη ηελ παξνρή θαζ' ππνθαηάζηαζε ηεο επηρεηξήζεσο, 
δπλάκεη ηεο ζρέζεσο ππνρξεσηηθήο αζθαιίζεσο ησλ θηλδχλσλ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο θαη επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο; 
 

2. ε πεξίπησζε θαηαθαηηθήο απαληήζεσο ζην πξψην εξψηεκα, έρεη ε σο άλσ παξάγξαθνο ηελ έλλνηα φηη ε εγγχεζε πνπ θαζηεξψλεη παξαβηάδεηαη απφ 
εζληθφ θαλφλα ν νπνίνο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ζπληάμεσο ιφγσ κφληκεο αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζία εμαηηίαο επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο, 
ιακβάλεη ππφςε ηνλ κηζζφ πνπ ειάκβαλε ν ζηγφκελνο εξγαδφκελνο θαη ηηο εηζθνξέο πνπ πξάγκαηη θαηέβαιε βάζεη ηνπ κηζζνχ απηνχ θαηά ηνπο δψδεθα 
κήλεο πξηλ απφ ην γελεζηνπξγφ ηεο αληθαλφηεηαο γεγνλφο, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ έθαλε ρξήζε ηεο σο άλσ άδεηαο κε κεησκέλν σξάξην, 
κεησκέλν κηζζφ θαη κεησκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε θάπνηνο δηνξζσηηθφο παξάγνληαο πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ πινπνίεζε 
ηνπ επηδησθφκελνπ απφ ηνλ θνηλνηηθφ θαλφλα ζθνπνχ; 

 
3. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε απάληεζε ζηα πξνεγνχκελα εξσηήκαηα, έρεη ε παξάγξαθνο 8 ηεο σο άλσ ξήηξαο θαη νδεγίαο θαη ε 

παξάγξαθνο 2 ηεο ξήηξαο 4 ηεο ίδηαο νδεγίαο ηελ έλλνηα φηη νη ππνρξεψζεηο θαη πξνβιέςεηο πνπ εηζάγνπλ είλαη αληίζεηεο πξνο θαλφλα ππνινγηζκνχ 
φπσο απηφο πνπ πεξηγξάθεθε αλσηέξσ;  

 
(Τπφζεζε C-452/08 - Emilia Flores Fanega θαηά Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) and 
Bolumburu S.A.)  
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Παξάξηεκα 2: Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηα ζπζηήκαηα γνληθήο άδεηαο αλά ηελ Δπξώπε 
 
 
 
Πίλαθαο 1: Δπηδόκαηα πνπ θαηαβάιινληαη γηα γνληθή άδεηα ζε επηιεγκέλεο επξσπατθέο ρώξεο 
 
 

Οπδέλ BG, ES, EL, IE, NL, PT, UK 

Καη’απνθνπή επίδνκα  AT, BE, CZ, DK, FR, HR, LU, PL, SK 

Δπίδνκα αλαινγηθά κε ην κηζζό DE, EE, FI, HU, IT, LT, LV, NO, RO, SE, SI 

 Πεγή: Maron, Leila, Danièle Meulders θαη Síle O‟Dorchai (2008) “Parental leave in Belgium”, Brussels Economic Review / Cahiers Economiques de 
Bruxelles, Σεχρνο 51, αξηζ.2/3, Καινθαίξη-Φζηλφπσξν)  
 
 
 
Πίλαθαο 2: Άζθεζε δηθαηώκαηνο γνληθήο άδεηαο ζε επηιεγκέλεο επξσπατθέο ρώξεο 
 
 

Υώξα Πνζνζηό άζθεζεο δηθαηώκαηνο 

CZ, DE, DK, FI, HU, IT, LU, PL, SI   Τςειφ γηα ηηο κεηέξεο, θάησ ηνπ 10% ησλ επηιέμηκσλ παηέξσλ κε εμαίξεζε 
ηε νπεδία 

ES, FR, NL, Μέηξην γηα ηηο κεηέξεο (1/3 κε 2/3 ησλ επηιέμηκσλ γπλαηθψλ), πνιχ ρακειφ 
γηα ηνπο παηέξεο κε εμαίξεζε ηηο Κάησ Υψξεο (άλσ ηνπ 10%, ζπρλά κεξηθνχ 
ρξφλνπ) 

(Πεγή: Παξνπζίαζε PowerPoint ηνπ D. Foden (Eurofound) ζην πλέδξην ηεο Δ “Implementing the revised Parental Leave Framework Agreement: meeting 
the challenges”, 16-17 Φεβξνπαξίνπ 2011 – Βξπμέιιεο + ζπλεηζθνξέο κειψλ ηεο Γπλαηθείαο Δπηηξνπήο ηεο Δ)  
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Παξάξηεκα 3: Σν επξύηεξν πιαίζην – Βαζηθά ζηνηρεία γηα άιιεο κνξθέο αδείαο αλά ηελ Δπξώπε (άδεηα κεηξόηεηαο, άδεηα παηξόηεηαο, άδεηα 
πηνζεζίαο, άδεηα γηα ηε θξνληίδα εμαξηώκελνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο, ξπζκίζεηο γηα ην ρξόλν εξγαζίαο, θιπ.) 
 
Πίλαθαο 1: Δπηζθόπεζε ηεο άδεηαο κεηξόηεηαο ζε επηιεγκέλεο επξσπατθέο ρώξεο 
 

Γηάξθεηα Υώξα 

18 εβδνκάδεο + BG, CZ, EE, FI, HU, IE, IT, SE, SK,  UK  

14-18 εβδνκάδεο AT, BE, DK, EL, ES, FR, HR, LT, LU, LV, NL, PL, PT, RO, SI 

14 εβδνκάδεο DE, MT 

(Πεγή: Παξνπζίαζε PowerPoint ηνπ D. Foden (Eurofound) ζην πλέδξην ηεο Δ “Implementing the revised Parental Leave Framework Agreement: meeting 
the challenges”, 16-17 Φεβξνπαξίνπ 2011 – Βξπμέιιεο + ζπλεηζθνξέο κειψλ ηεο Γπλαηθείαο Δπηηξνπήο ηεο Δ)  
 
Πίλαθαο 2: Τπνθαηάζηαην εηζόδεκα γνληθήο άδεηαο ζε επηιεγκέλεο επξσπατθέο ρώξεο 
 

Ύςνο ηνπ εηζνδήκαηνο Υώξα 

100% κέζν ή βαζηθν εηζφδεκα AT, DE, DK, EE, EL, ES, FR, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI 

70 –99% BG, HU, IE, IT, RO, SE 

Κάησ απφ 70% CZ, SK 

(Πεγή: Παξνπζίαζε PowerPoint ηνπ D. Foden (Eurofound) ζην πλέδξην ηεο Δ “Implementing the revised Parental Leave Framework Agreement: meeting 
the challenges”, 16-17 Φεβξνπαξίνπ 2011 – Βξπμέιιεο + ζπλεηζθνξέο κειψλ ηεο Γπλαηθείαο Δπηηξνπήο ηεο Δ) 
 
Πίλαθαο 3: Δπηζθόπεζε ηνπ δηθαηώκαηνο παηξηθήο άδεηαο κεη’απνδνρώλ ζε επηιεγκέλεο επξσπατθέο ρώξεο 
 

Οπδέλ δηθαίσκα παηξηθήο άδεηαο BG, CZ, DE, IE, IT, SK 

1-5 κέξεο AT, EL, HU, MT, LU, NL, PL, PT, RO 

6-10 κέξεο BE, DK, EE, LV, UK 

10+ κέξεο ES, FI, FR, LT, SE, SI 

(Πεγή: Παξνπζίαζε PowerPoint ηνπ D. Foden (Eurofound) ζην πλέδξην ηεο Δ “Implementing the revised Parental Leave Framework Agreement: meeting 
the challenges”, 16-17 Φεβξνπαξίνπ 2011 – Βξπμέιιεο + ζπλεηζθνξέο κειψλ ηεο Γπλαηθείαο Δπηηξνπήο ηεο Δ)  
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Πίλαθαο 4: Γηαηάμεηο πεξί λνκίκσλ δηθαησκάησλ άδεηαο ζε επηιεγκέλεο επξσπατθέο ρώξεο 
 

 Άδεηα κεηξόηεηαο Άδεηα παηξόηεηαο Γνληθή άδεηα Άδεηα ιόγσ αζζελείαο 
ηέθλνπ 

Απζηξία    * F  10 

Βέιγην    I  

Κξναηία  TR   () I+TR  20-40 

Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο  () TR     *FN I  () 9>  

Γαλία  ()  ()  () F   

Δζζνλία      *F 14>  

Φηλιαλδία    () F   FN  

Γαιιία      * FN I   

Γεξκαλία    (  *) F  25 

Διιάδα  
α. ηδησηηθόο ηνκέαο  
β. δεκόζηνο ηνκέαο  













 
I  
I  





 

Οπγγαξία    () * F  14-UNLTD  

Ιζιαλδία  FN   FN  () F & I   

Ιξιαλδία    I  3 

Ιηαιία  TR   I   

Λνπμεκβνύξγν    I 2  

Κάησ Υώξεο  ()   I  10 

Ννξβεγία   FN   () F & I  10-15  

Πνισλία  TR   F  14 

Πνξηνγαιία  TR   I  15-30F 

ινβελία    () F 7-15> 

Ιζπαλία  ()  ()  I  2-4 

νπεδία   FN   () F & I  120F  

UK    I   

(Πεγή: πξνζαξκνζκέλε κνξθή ηνπ πίλαθα απφ ηελ έθδνζε ηνπ Moss, P. (2010) «International Review of Leave Policies and Related Research 2010, 
Employment Relations Research Series» αξηζ. 115, επηέκβξηνο 2010, Λνλδίλν: Τπνπξγείν Δπηρεηξήζεσλ, Καηλνηνκίαο θαη Γεμηνηήησλ, ζει. 36-37. 
Γηαηίζεηαη ζην δηθηπαθφ ηφπν LP&R ζηε δηεχζπλζε: http://www.leavenetwork.org/lp_and_r_reports/annual_reviews/ + ζπλεηζθνξέο κειψλ ηεο Γπλαηθείαο 
Δπηηξνπήο ηεο Δ) 
Λεδάληα ηνπ πίλαθα 4:  

http://www.leavenetwork.org/lp_and_r_reports/annual_reviews/
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Άδεηα κεηξόηεηαο, παηξόηεηαο, γνληθή άδεηα θαη άδεηα ιόγσ αζζελείαο ηέθλνπ:  
- νπδέλ λφκηκν δηθαίσκα˚ ζηελ πεξίπησζε άδεηαο κεηξφηεηαο, απηφ πεξηιακβάλεη ηηο ρψξεο φπνπ δελ ρνξεγείηαη επηπιένλ άδεηα ζε γπλαίθεο σο 
αλαγλψξηζε ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηνπ ηνθεηνχ.  
– λφκηκν δηθαίσκα αιιά άλεπ απνδνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην κέηξν αλσηέξαο βίαο ηεο νδεγίαο 
πεξί γνληθήο άδεηαο  
 - λφκηκν δηθαίσκα, κεη’απνδνρψλ αιιά είηε ρακεινχ θαη’απνθνπή πνζνχ, είηε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο απνδνρέο θαηά πνζνζηφ θάησ ηνπ 66 ηνηο εθαηφ απηψλ 
είηε κε θαζνιηθφ είηε γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν απηνχ ηεο αδείαο  
 - λφκηκν δηθαίσκα, κεη’απνδνρψλ γηα νιφθιεξε ή κέξνο ηεο δηάξθεηαο γηα φινπο ηνπο γνλείο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 66 ηνηο εθαηφ ησλ απνδνρψλ. ε 
πεξίπησζε αλψηαηνπ νξίνπ θαηαβνιψλ, ην δεχηεξν ή ηξίην ζεκείν βξίζθεηαη εληφο παξελζέζεσο, π.ρ. ().  
 
ηήιε άδεηαο κεηξόηεηαο:  
TR=κέξνο ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί ζηνλ παηέξα.  
 
ηήιε άδεηαο παηξόηεηαο:  
* ππνδειψλεη ηελ θαηαβνιή επηδφκαηνο ζε φινπο ηνπο γνλείο κηθξψλ παηδηψλ, είηε αζθνχλ ην δηθαίσκα άδεηαο είηε φρη.  
F=νηθνγελεηαθφ επίδνκα  
Η=αηνκηθφ επίδνκα  
F&I = κέξνο ηεο πεξηφδνπ σο νηθνγελεηαθφ δηθαίσκα θαη κέξνο ηεο πεξηφδνπ σο αηνκηθφ δηθαίσκα.  
 
Άδεηα ιόγσ αζζελείαο ηέθλνπ:  
Ο αξηζκφο ππνδειψλεη ηνλ εηήζην αξηζκφ εκεξψλ αδείαο κεη’απνδνρψλ αλά εξγαδφκελν (ή αλά νηθνγέλεηα, φπνπ πξνζηίζεηαη F)˚  
δχν αξηζκνί (π.ρ. «15-30») ππνδειψλνπλ φηη ε άδεηα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία ή ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ˚ φηαλ ν αξηζκφο αθνινπζείηαη απφ ην ζεκείν >, 
ππνδειψλεη ηνλ κέγηζην αξηζκφ εκεξψλ αδείαο πνπ ρνξεγνχληαη αλά πεξηζηαηηθφ αζζέλεηαο, αιιά ρνξεγείηαη πεξηζζφηεξε άδεηα ζε πεξίπησζε 
πεξηζζφηεξσλ πεξηζηαηηθψλ αζζελείαο.  
Δθφζνλ ελφο αξηζκνχ έπεηαη , απηφ ππνδειψλεη επηπιένλ δηθαίσκαηα αδείαο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κειψλ νηθνγελείαο απφ απηή ησλ 
κηθξψλ παηδηψλ θαη/ή πεξηζηαηηθά ζνβαξήο αζζελείαο.  
 
Τπνζεκεηώζεηο ρσξώλ (FN):  

 Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο: Ζ ιήςε ηεο γνληθήο άδεηαο είλαη δπλαηή κέρξη ην παηδί λα ζπκπιεξψζεη ηα ηξία έηε, αιιά νη παξνρέο θαηαβάιινληαη κέρξη 
ην παηδί λα ζπκπιεξψζεη ηα ηέζζεξα έηε. Οη γνλείο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ κέρξη ελλέα κέξεο άδεηαο γηα θάζε αζζέλεηα ηέθλνπ, αιιά κπνξνχλ λα 
ιάβνπλ γνληθή άδεηα φζεο θνξέο είλαη απαξαίηεην.  

 Φηλιαλδία ε ζπλνιηθή κεηαγελλεηηθή άδεηα πεξηιακβάλεη πεξίνδν αδείαο ρακειψλ απνδνρψλ γηα ηε θχιαμε ησλ παηδηψλ («Φξνληίδα θαη’νίθνλ»). 
Όινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ πξφζβαζε ζε άδεηα γηα ηε θξνληίδα άξξσζηνπ ηέθλνπ ηνπο, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα θαη νη απνδνρέο θαζνξίδνληαη απφ 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο.   
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 Γαιιία: Σν επίδνκα γνληθήο αδείαο θαηαβάιιεηαη κφλν ζε γνλείο κε έλα παηδί γηα πεξίνδν έσο έμη κελψλ απφ ην πέξαο ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο.  

 Γεξκαλία: Σν επίδνκα γνληθήο αδείαο θαηαβάιιεηαη γηα δηάζηεκα έσο 28 κελψλ˚ γηα ην ππφινηπν ηεο ηξηεηνχο αδείαο δελ θαηαβάιιεηαη θαλέλα 
επίδνκα.   

 Διιάδα: α= ππάιιεινη ηδησηηθνχ ηνκέα, β= ππάιιεινη δεκφζηνπ ηνκέα. Οη γπλαίθεο ππάιιεινη θαη ησλ δχν ηνκέσλ κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ην 
δηθαίσκα κεησκέλνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ζε άδεηα πιήξνπο ρξφλνπ έσο 3 ¾ κήλεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη 9 κήλεο ζην δεκφζην ηνκέα. Απηή ε 
επηπιένλ επηινγή αδείαο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπλνιηθή κεηαγελλεηηθή άδεηα πνπ εθηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα, φπνπ θαίλεηαη ε άδεηα πνπ ρνξεγείηαη ζε 
νηθνγέλεηαο δχν γνλέσλ νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηνλ ίδην ηνκέα.  

 Οπγγαξία: γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο γνλείο, θαηαβάιιεηαη επίδνκα αδείαο ζε πνζνζηφ 70 ηνηο εθαηφ ησλ απνδνρψλ κέρξη ηα ηξίηα γελέζιηα ηνπ 
ηέθλνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα θαη’απνθνπή. Ζ κεηέξα είλαη ε κφλε δηθαηνχρνο θαηά ην πξψην έηνο δσήο ηνπ ηέθλνπ. Γηα νηθνγέλεηεο κε ηξία ή πεξηζζφηεξα 
ηέθλα, νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο γνλείο κπνξεί λα αζθεί ην δηθαίσκα γνληθήο αδείαο θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ ησλ ηξίησλ θαη ησλ φγδνσλ γελεζιίσλ 
ηνπ κηθξφηεξνπ ηέθλνπ.  

 Ιζιαλδία: ν λφκνο δελ θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ άδεηαο κεηξφηεηαο, παηξφηεηαο θαη γνληθήο άδεηαο, αιιά αλαθέξεηαη ζε «άδεηα γέλλεζεο», κέξνο ηεο 
νπνίαο είλαη γηα ηηο κεηέξεο, κέξνο ηεο νπνίαο γηα ηνπο παηέξεο θαη κέξνο ηεο νπνίαο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ γνληψλ φπσο εθείλνη επηζπκνχλ. Ζ 
ζπλνιηθή κεηαγελλεηηθή άδεηα πεξηιακβάλεη πεξίνδν αδείαο άλεπ απνδνρψλ κεηά ηε γνληθή άδεηα.  

 Ιηαιία: Ζ γνληθή άδεηα είλαη έμη κήλεο αλά γνλέα, αιιά ην ζχλνιν ηεο άδεηαο αλά νηθνγέλεηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δέθα κήλεο.  

 Ννξβεγία: δελ ππάξρεη μερσξηζηή άδεηα κεηξφηεηαο˚ κέξνο ηεο γνληθήο άδεηαο ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά ζηηο γπλαίθεο πξηλ θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ.  

 Πνξηνγαιία: Ζ «άδεηα κεηξφηεηαο» αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ «αξρηθή γνληθή άδεηα». Ζ ζπλνιηθή κεηαγελλεηηθή άδεηα πεξηιακβάλεη πεξίνδν αδείαο 
άλεπ απνδνρψλ κεηά ηε γνληθή άδεηα.  

 νπεδία: δελ ππάξρεη μερσξηζηή άδεηα κεηξφηεηαο˚ κέξνο ησλ 480 εκεξψλ γνληθήο άδεηαο κεη’απνδνρψλ ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά ζηηο γπλαίθεο. 
Κάζε γνλέαο έρεη δηθαίσκα ιήςεο γνληθήο άδεηαο κέρξη ην ηέθλν λα ζπκπιεξψζεη ηνπο 18 κήλεο˚ αιιά ε ιήςε άδεηαο 480 εκεξψλ κεη’απνδνρψλ 
είλαη δπλαηή κέρξη ην ηέθλν λα ζπκπιεξψζεη ην φγδνν έηνο.  
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Πίλαθαο 5: Γηθαίσκα άδεηαο πηνζεζίαο ζε επηιεγκέλεο επξσπατθέο ρώξεο 
 

Άδεηα πηνζεζίαο Υώξα 

Χο γνληθή άδεηα  AT, LT, RO, SE 

Χο άδεηα κεηξφηεηαο θαη γνληθή άδεηα CZ, EL, HU, IT, LU, SK 

Χο άδεηα κεηξφηεηαο PL, UK 

Χο άδεηα κεηξφηεηαο θαη άδεηα παηξφηεηαο ES, 

(Πεγή: Παξνπζίαζε PowerPoint ηνπ D. Foden (Eurofound) ζην πλέδξην ηεο Δ “Implementing the revised Parental Leave Framework Agreement: meeting 
the challenges”, 16-17 Φεβξνπαξίνπ 2011 – Βξπμέιιεο + ζπλεηζθνξέο κειψλ ηεο Γπλαηθείαο Δπηηξνπήο ηεο Δ)  
 
Πίλαθαο 6: Γηθαίσκα άδεηαο πηνζεζίαο ζε επηιεγκέλεο επξσπατθέο ρώξεο (2) 
 

Υώξα Γηάξθεηα Καηαβνιή επηδόκαηνο 

BE 4-6 εβδνκάδεο θαη γνληθή άδεηα   

BU 6 κήλεο γηα θάζε γνλέα Κακκία θαηαβνιή 

DE  3 έηε  67% κε αλψηαην φξην  

DK  32-40 εβδνκάδεο  Όπσο ε γνληθή άδεηα 

EE  10 εβδνκάδεο 100% ησλ κέζσλ απνδνρψλ  

FI  234 εξγάζηκεο εκέξεο  Όπσο ε γνληθή άδεηα, γηα 234 εκέξεο  

FR  10 εβδνκάδεο  Όπσο ε άδεηα κεηξφηεηαο  

IE 40 εβδνκάδεο Δπίδνκα γηα 24 εβδνκάδεο   

LV  10 εκέξεο   

LU 8 εβδνκάδεο (άδεηα κεηξφηεηαο) θαη γνληθή άδεηα 100% ηνπ κηζζνχ/θαη’απνθνπήλ επίδνκα γηα ηελ πεξίνδν 
γνληθήο αδείαο 

MT  3 κήλεο θαη γηα ηνπο δχν γνλείο  Κακκία θαηαβνιή  

NL  4 εβδνκάδεο  Δπίδνκα κεηξφηεηαο  

PT  100 εκέξεο θαη γηα ηνπο δχν πηνζεηνχληεο γνλείο  Δηδηθφ επίδνκα  

SI  120-150 εκέξεο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ ηέθλνπ  Ναη  

(Πεγή: Παξνπζίαζε PowerPoint ηνπ D. Foden (Eurofound) ζην πλέδξην ηεο Δ “Implementing the revised Parental Leave Framework Agreement: meeting 
the challenges”, 16-17 Φεβξνπαξίνπ 2011 – Βξπμέιιεο + ζπλεηζθνξέο κειψλ ηεο Γπλαηθείαο Δπηηξνπήο ηεο Δ)  
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Πίλαθαο 7: Γηθαίσκα ζε άδεηα γηα ηε θξνληίδα εμαξηώκελνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ζε επηιεγκέλεο επξσπατθέο ρώξεο 
 
 

Υώξα  Γηάξθεηα Καηαβνιή επηδόκαηνο  

AT 1-2 εβδνκάδεο Ναη 

BE 10 εκέξεο (ή παξαπάλσ άλεπ απνδνρψλ) Ναη 

DE 5 εκέξεο αλά ηέθλν Ναη 

EE Έσο 14 εκέξεο θαηφπηλ ρνξήγεζεο ηαηξηθήο 
βεβαίσζεο 

80-100%, 

EL 4-12 εκέξεο αλά ηέθλν Ναη  

ES 2 εκέξεο Ναη  

LU 5 εξγάζηκεο εκέξεο εηεζίσο 100% ηνπ κηζζνχ 

(Πεγή: Παξνπζίαζε PowerPoint ηνπ D. Foden (Eurofound) ζην πλέδξην ηεο Δ “Implementing the revised Parental Leave Framework Agreement: meeting 
the challenges”, 16-17 Φεβξνπαξίνπ 2011 – Βξπμέιιεο + ζπλεηζθνξέο κειψλ ηεο Γπλαηθείαο Δπηηξνπήο ηεο Δ)  
 
 
Πίλαθαο 8: Γηαθνξεηηθέο εζληθέο δνκέο απαζρόιεζεο ησλ γπλαηθώλ 
 

Πνζνζηό απαζρόιεζεο / κεξίδα εκηαπαζρόιεζεο ή πιήξνπο 
απαζρόιεζεο  

Υώξα 

Τςειά πνζνζηά απαζρφιεζεο θαη ρακειή κεξίδα εκηαπαζρφιεζεο 
 

CZ, EE, FI, HU, LT, PT, SI 
 

Τςειά πνζνζηά απαζρφιεζεο κε πςειφηεξε κεξίδα εκηαπαζρφιεζεο 
 

AT, BE, DE, DK, FR, IE, LU, NL, SE, UK 
 

Υακειφηεξα πνζνζηά απαζρφιεζεο, ζε κεγάιν βαζκφ πιήξνπο 
απαζρφιεζεο 
 

EL, ES, IT, MT, PL 
 

(Πεγή: Παξνπζίαζε PowerPoint ηνπ D. Foden (Eurofound) ζην πλέδξην ηεο Δ “Implementing the revised Parental Leave Framework Agreement: meeting 
the challenges”, 16-17 Φεβξνπαξίνπ 2011 – Βξπμέιιεο + ζπλεηζθνξέο κειψλ ηεο Γπλαηθείαο Δπηηξνπήο ηεο Δ)  
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Παξάξηεκα 4: Καηάινγνο ειέγρνπ εθαξκνγήο 
 
Πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί όηη ηα αθόινπζα ζεκεία ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο νδεγίαο γηα ηε γνληθή άδεηα ζην εθάζηνηε 
εζληθό ζύζηεκα: 
 
 

 
 Υνξεγνχληαη ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο γνληθήο άδεηαο 

 
 Ζ πεξίνδνο γνληθήο άδεηαο (ή ηνπιάρηζηνλ έλαο κήλαο) θαζίζηαηαη ακεηαβίβαζηε κεηαμχ γνλέσλ 

 
 Αληηκεησπίδεηαη ην δήηεκα εηζνδήκαηνο/θαηαβνιήο επηδφκαηνο 

 
 Ζ γνληθή άδεηα αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο κε κεξηθή απαζρφιεζε, ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο κέζσ εηαηξείαο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο 
 

 Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απμαλφκελε πνηθηινκνξθία ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ 
 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πεξηφδνπ εμαζθάιηζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 
κε ηνλ ίδην εξγνδφηε  

 
 Σα ζπκθέξνληα ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ εξγνδνηψλ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηφδσλ θνηλνπνίεζεο 

 
 Θεζπίδνληαη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ γνλέσλ κε παηδηά κε αλαπεξία ή καθξνρξφληα αζζέλεηα 

 
 Θεζπίδνληαη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ πηνζεηνχλησλ γνλέσλ. 
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 Παξάξηεκα 5: Πεξαηηέξσ θείκελα, πεγέο θαη ζύλδεζκνη 
 
 
Η Δ θαη ε ηζόηεηα ησλ θύισλ 
 
Ζ Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία πλδηθάησλ (Δ) είλαη απνθαζηζκέλε λα επηηχρεη ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. Ζ επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ 
πξνυπνζέηεη ηελ αιιαγή ηεο επξσπατθήο λννηξνπίαο παξαηεηακέλνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαη ηε βέιηηζηε ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθνχ θαη ηδησηηθνχ βίνπ 
ηφζν γηα ηηο γπλαίθεο φζν θαη γηα ηνπο άλδξεο, ζηα πιαίζηα κίαο νινθιεξσκέλεο παξνρήο θξνληίδαο. 

Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηεο Δ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πιήζνο πξσηνβνπιηψλ πνιηηηθήο πνπ αλαπηχζζεη ε Δ ζηα πιαίζηα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ 
θαη ηηο νπνίεο ζα βξείηε ζηε δηεχζπλζε: http://www.etuc.org 

Χο ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, ε Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία πλδηθάησλ (Δ) καδί κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ηεο - 
ηελ BUSINESSEUROPE, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Βηνηερλίαο θαη Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (UEAPME) θαη ην Δπξσπατθφ θέληξν εξγνδνηψλ θαη 
επηρεηξήζεσλ παξνρήο δεκφζησλ ππεξεζηψλ (CEEP) – έρνπλ δεζκεπζεί λα εληζρχζνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ αγνξά θαη ην ρψξν εξγαζίαο. ε βάζνο 
ρξφλνπ, ν Δπξσπατθφο θνηλσληθφο δηάινγφο ηνπο είρε δηάθνξα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, φπσο: 

 Αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα (EN) (2009) 

 «Απφ θνηλνχ δήισζε πξνο ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε: Αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη εμαζθάιηζε ηζφηεηαο γηα φινπο» (2009) 

 Απφ θνηλνχ επηζηνιή απφ ηνπο Δπξσπαίνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο γηα ηελ παηδηθή θξνληίδα (2008) 

 Έθζεζε ησλ Δπξσπαίσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ηελ εμηζνξξφπεζε επαγγεικαηηθνχ, ηδησηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ βίνπ (ΔΝ) (2008) 

 Πιαίζην δξάζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ (EN) (2005) 

Δπηπιένλ, ε Δ έρεη επίζεο ζπληάμεη έγγξαθα δηαηχπσζεο ζέζεσλ ζε ζρέζε κε δηαβνπιεχζεηο ηεο Δπηηξνπήο βάζεη ησλ άξζξσλ 154-155 ΛΔΔ ζηνλ 
ηνκέα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ηα πην πξφζθαηα εθ ησλ νπνίσλ είλαη: 

 Γηαηχπσζε ζέζεο ηεο Δ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο νδεγίαο γηα ηηο εγθχνπο εξγαδφκελεο – 92/85/ΔΟΚ (Ηαλνπάξηνο 2009) (EN) 

 Γηαηχπσζε ζέζεο ηεο Δ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο νδεγίαο γηα ηηο εγθχνπο εξγαδφκελεο – 92/85/ΔΟΚ (Γεθέκβξηνο 2009) (EN) 

 Γηαηχπσζε ζέζεο ηεο Δ γηα ην δεχηεξν ζηάδην δηαβνπιεχζεσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο νδεγίαο 86/613/ΔΟΚ (EN) (2008) 

 Γηαηχπσζε ζέζεο ηεο Δ γηα ην πξψην ζηάδην δηαβνπιεχζεσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο νδεγίαο 86/613/ΔΟΚ (EN) (2008) 

 Γηαηχπσζε ζέζεο ηεο Δ γηα ην δεχηεξν ζηάδην δηαβνπιεχζεσλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν γηα ηελ εμηζνξξφπεζε κεηαμχ επαγγεικαηηθνχ, ηδησηηθνχ θαη 
νηθνγελεηαθνχ βίνπ (EN) (2007) 

 Γηαηχπσζε ζέζεο ηεο Δ γηα ην πξψην ζηάδην δηαβνπιεχζεσλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν γηα ηελ εμηζνξξφπεζε κεηαμχ επαγγεικαηηθνχ, ηδησηηθνχ θαη 
νηθνγελεηαθνχ βίνπ (EN) (2006) 

http://www.businesseurope.eu/
http://www.ueapme.com/
http://www.ceep.org/
http://www.etuc.org/a/575
http://www.etuc.org/a/5204
http://www.etuc.org/a/4738
http://www.etuc.org/r/704
http://www.etuc.org/IMG/pdf_ETUC_position_revision_pregnant_workers_directive__7__EN.pdf
http://www.etuc.org/IMG/pdf_ETUC_position_revision_pregnant_workers_directive__7__EN.pdf
http://www.etuc.org/a/5217
http://www.etuc.org/a/4909
http://www.etuc.org/a/3910
http://www.etuc.org/a/3194
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ή νη ιεγφκελεο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο φπσο:  

 Απάληεζε ηεο Δ ζηε δηαβνχιεπζε ηεο ΔΚ ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή γηα ηε ζπλέρεηα πνπ ζα δνζεί ζηνλ Υάξηε πνξείαο γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ 
γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 2006-2010 (EN) (2009) 

 Γηαηχπσζε ζέζεο ηεο Δ γηα ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Καηαπνιέκεζε ησλ δηαθνξψλ ζηηο ακνηβέο ησλ δχν θχισλ» (EN) 

(2008) 

Δπηπιένλ, ε Δ έρεη επίζεο εγθξίλεη ζεκαληηθά ςεθίζκαηα θαη ζέζεηο ηεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηα πην πξφζθαηα εθ ησλ νπνίσλ 
είλαη ηα εμήο: 

 Φήθηζκα ηεο Δ – πζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο (EN) (2011) 

 Φήθηζκα ηεο Δ « Μείσζε ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θχισλ» (EN) (2008) 

 Υάξηεο ηεο Δ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο (EN) (2007)  
 
Σέινο, κεξηθέο άιιεο ελδηαθέξνπζεο δεκνζηεχζεηο ηεο Δ ζηνλ ίδην ηνκέα:  
 

 Απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ζηελ ηδηφηεηα ηνπ εγέηε: πξφνδνο ησλ γπλαηθψλ ζε ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο – Γέθα πξνηάζεηο πξνο ηηο 
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαιχηεξεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ (EN) (2011) 

 Απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ζηελ ηδηφηεηα ηνπ εγέηε: πξφνδνο ησλ γπλαηθψλ ζε ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο (Οδεγφο πεγψλ) (EN) (2010) 

 πλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη γπλαίθεο: Γηάινγνο ηεο θνηλσλίαο ηνπ πνιίηε γηα ηελ πξνζέγγηζε εξγαδνκέλσλ απφ ηελ Σνπξθία θαη ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε κέζσ κίαο θνηλήο εξγαζηαθήο λννηξνπίαο (EN) (2010) 

 Έξεπλα ηεο 8
εο

 Μαξηίνπ 2011 (2011)  

 Έξεπλα ηεο 8
εο

 Μαξηίνπ 2010 (EN) (2010) 

 Έξεπλα ηεο 8
εο

 Μαξηίνπ 2009 (EN) (2010) 

 Έξεπλα ηεο 8
εο

 Μαξηίνπ 2008 (EN) (2010) 

 πλδπαζκφο ηνπ επαγγεικαηηθνχ, ηδησηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ βίνπ: έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο γηα ην επξσπατθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα (EN) (2010) 

 Γπλαίθεο ζηηο επξσπατθέο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο: γεθπξψλνληαο ην ράζκα (EN) (2007) 
 
 

http://www.etuc.org/a/6724
http://www.etuc.org/a/5211
http://www.etuc.org/a/8485
http://www.etuc.org/a/5212
http://www.etuc.org/a/3889
http://www.etuc.org/a/8476
http://www.etuc.org/a/7961
http://www.etuc.org/a/7361
http://www.etuc.org/a/7167
http://www.etuc.org/a/6499
http://www.etuc.org/a/5827
http://www.etuc.org/a/4199
http://www.etuc.org/a/4142
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Γηθηπαθφο ηφπνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο – «Σκήκα ηζφηεηαο ησλ θχισλ»: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=418  
 
Eurofound: http://www.eurofound.europa.eu/index.htm  
 
Γηεζλέο δίθηπν ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή άδεηαο θαη ηελ έξεπλα (LP&R): http://www.leavenetwork.org 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1728-4457.2011.00390.x/abstract
http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/Source/Family_Policy_in_Council_of_Europe_member_states_en.pdf
http://resourcecentre.etuc.org/
http://www.labourline.org/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=418
http://www.eurofound.europa.eu/index.htm
http://www.leavenetwork.org/

