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Θέµα: Χορήγηση της αδείας ανατροφής τέκνου µε την µορφή του µειωµένου ωραρίου εκ ̟αραλλήλου 
και κατά την διάρκεια της λήψης της ειδικής αδείας ̟ροστασίας µητρότητας  

 

Αξιότιµε κύριε  Ειδικέ Γραµµατέα, 

Αξιότιµε κε ∆ιευθυντά,  

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του 
Συντάγµατος,  το ν.3094/2003 και το άρθρο 25 του ν. 3896/2010, εξετάζει αναφορά της --------
-- σχετικά µε την υ̟ηρεσία σας. 

Ειδικότερα, η κα ------- αναφέρει ότι γέννησε στις ----- και στην συνέχεια ̟ήρε την άδεια 
λοχείας και την εξάµηνη άδεια του ΟΑΕ∆. Μετά την ε̟ιστροφή στην εργασία της, αιτήθηκε 
κι έλαβε, µε συµφωνία του εργοδότη της, την άδεια ανατροφής ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό την 
ΕΓΣΣΕ 1993, άρθρο 9, ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει, ως 18µηνο µειωµένο ωράριο, κατά 
δύο ώρες για τους ̟ρώτους δώδεκα µήνες και κατά µία ώρα το ε̟όµενο εξάµηνο. Ωστόσο, 
̟ρόσφατα, ο εργοδότης της την ενηµέρωσε ότι το ̟ρώτο δωδεκάµηνο του µειωµένου 
ωραρίου της έληξε, ε̟ειδή ξεκίνησε να ισχύει, ό̟ως ̟ροβλέ̟ει ο νόµος, όχι µετά την 
ε̟ιστροφή της στην εργασία, αλλά αµέσως µετά την λήξη της αδείας λοχείας, δηλαδή έτρεχε 
̟αράλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξάµηνης αδείας µητρότητας του ΟΑΕ∆. Η -------, 
ε̟ειδή θεωρεί ότι η εκτίµηση αυτή του εργοδότη της είναι λανθασµένη, ̟ροσέφυγε στο ΣτΠ.  

Ο ΣτΠ α̟ηύθυνε ̟ρος την ∆ιεύθυνση Όρων Εργασίας έγγραφο του µε α.̟. 
1*****4/1*****2/2014 και ηµεροµηνία 25.02.2014. Στο εν λόγω έγγραφο ο ΣτΠ ζητούσε α̟ό το 
Υ̟ουργείο να διευκρινίσει δι’ εγκυκλίου την σχέση µεταξύ των δύο αδειών. Στις 29.05.2014 
λάβαµε την ̟ρος εµάς κοινο̟οίηση του εγγράφου της σχετικής εγκυκλίου µε α.̟. 
16748/338/21.05.2014, ̟ρος το ΣΕΠΕ, ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού 
Κοινωνικής Ε̟ιθεώρησης. Στο εν λόγω έγγραφο ̟ρος το ΣΕΠΕ, η ∆ιεύθυνση Όρων Εργασίας 
αναφέρει ρητά τα ακόλουθα: «[…] διευκρινίζουµε ότι κατά την ανωτέρω ̟ερίοδο α̟ουσίας της 
εργαζόµενης λόγω της χρήσης της ειδικής ̟αροχής ̟ροστασίας της µητρότητας, θεωρείται ότι έχει 
συντρέξει το δικαίωµα της αδείας φροντίδας ̟αιδιού, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται βάσει του υ̟οχρεωτικού τρό̟ου 
χορήγησής της, δηλαδή θεωρείται ότι έχει συντρέξει η µία ώρα, η ο̟οία συµ̟ί̟τει χρονικά µε το 
διάστηµα της ειδικής εξάµηνης αδείας η ο̟οία ̟ροβλέ̟εται να χορηγείται για το διάστηµα των τριάντα 
µηνών α̟ό τη λήξη της αδείας µητρότητας. Με την ε̟ιστροφή της στην εργασία, µ̟ορεί να συναφθεί 
συµφωνία µε τον εργοδότη για τον χρόνο ̟ου υ̟ολεί̟εται (τους λοι̟ούς 24 µήνες) µε βάση τις 
ανωτέρω εναλλακτικές δυνατότητες, ̟ροκειµένου η άδεια αυτή να χορηγείται ως δίωρο, ως ισόχρονη 
άδεια µε α̟οδοχές ή και µε ό̟οιον άλλο τρό̟ο συµφωνείται κι εξυ̟ηρετεί τα µέρη».  



 
 
 

Ο ΣτΠ, δρων ως φορέας ̟αρακολούθησης της εφαρµογής αλλά και φορέας ̟ροώθησης 
της αρχής της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών στην α̟ασχόληση και την 
εργασία, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 3896/2010, θα ήθελε να σας εκθέσει τις α̟όψεις του 
ε̟ί του θέµατος ως ακολούθως: 

Η ρητή διατύ̟ωση, εκ µέρους του Υ̟ουργείου Εργασίας, ότι η γονική άδεια ανατροφής 
τέκνου και η ειδική άδεια ̟ροστασίας µητρότητας χορηγούνται υ̟οχρεωτικώς εκ 
̟αραλλήλου και τρέχουν ταυτόχρονα, α̟οτελεί ̟αραβίαση των σχετικών διατάξεων του 
ευρω̟αϊκού δικαίου, ό̟ως αυτές έχουν ερµηνευθεί α̟ό τις σχετικές α̟οφάσεις του 
∆ικαστηρίου της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.  Προς ε̟ίρρωση της θέσης µας θα αναφέρουµε δύο 
σχετικές α̟οφάσεις του ∆ΕΕ, µε α̟οσ̟άσµατα α̟ό εδάφια τα ο̟οία αναλύουν ε̟αρκώς τις 
α̟όψεις του ∆ικαστηρίου:  

Α) Υ̟όθεση C-519/03 Ε̟ιτρο̟ή Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου ∆ουκάτου του 
Λουξεµβούργου1  

Εκτίµηση του ∆ικαστηρίου 

31      Με τη ρήτρα 2, ̟αράγραφος 1, της συµφωνίας-̟λαισίου, χορηγείται ατοµικό δικαίωµα 
γονικής άδειας διάρκειας τριών τουλάχιστον µηνών σε άνδρες και γυναίκες 
εργαζοµένους. 

32      ∆υνάµει του σηµείου 9 των γενικών εκτιµήσεων της εν λόγω συµφωνίας-̟λαισίου, η 
γονική άδεια διακρίνεται α̟ό την άδεια µητρότητας. Η γονική άδεια χορηγείται στους 
γονείς για να µ̟ορούν να ασχοληθούν µε το ̟αιδί τους. Η άδεια αυτή µ̟ορεί να 
ληφθεί µέχρι ορισµένη ηλικία του ̟αιδιού, η ο̟οία µ̟ορεί να φθάσει µέχρι τα οκτώ 
έτη. Με την άδεια µητρότητας ε̟ιδιώκεται διαφορετικός σκο̟ός. Α̟οβλέ̟ει στην 
̟ροστασία της βιολογικής καταστάσεως της γυναίκας και των ιδιαίτερων σχέσεων 
µεταξύ αυτής και του ̟αιδιού της κατά τη διάρκεια της ̟εριόδου ̟ου έ̟εται της 
εγκυµοσύνης και του τοκετού, κατά τρό̟ο ώστε να µη διαταράσσονται οι σχέσεις αυτές 
α̟ό τη σώρευση των βαρών ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την ταυτόχρονη άσκηση 
ε̟αγγέλµατος (βλ., κατ’ αυτή την έννοια, α̟όφαση της 29ης Νοεµβρίου 2001, C-
366/99, Griesmar, Συλλογή 2001, σ. Ι-9383, σκέψη 43). 

33      Συνε̟ώς, κάθε γονέας έχει δικαίωµα σε γονική άδεια ελάχιστης διάρκειας τριών µηνών 
η ο̟οία δεν µ̟ορεί να µειωθεί εφόσον διακο̟εί α̟ό άλλη άδεια ε̟ιδιώκουσα 
διαφορετικό σκο̟ό α̟ό αυτόν της γονικής άδειας, ό̟ως η άδεια µητρότητας. Το 
∆ικαστήριο έχει κρίνει ότι άδεια χορηγούµενη βάσει του κοινοτικού δικαίου δεν 
µ̟ορεί να θίξει το δικαίωµα λήψεως άλλης άδειας χορηγούµενης βάσει του δικαίου 
αυτού. Ως εκ τούτου, το ∆ικαστήριο, µε την α̟όφαση της 18ης Μαρτίου 2004, C-
342/01, Merino Gόmez (Συλλογή 2004, σ. Ι-2605, σκέψη 41), έκρινε ότι η χορήγηση 
άδειας µητρότητας δεν µ̟ορεί να θίξει το δικαίωµα λήψεως ̟λήρους ετήσιας άδειας. 

34      Ε̟ιβάλλεται η δια̟ίστωση ότι το Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου, ε̟ιτάσσοντας 
τον υ̟οχρεωτικό τερµατισµό της γονικής άδειας, εφόσον αυτή διακό̟τεται α̟ό άδεια 
µητρότητας ή άδειας υιοθεσίας, χωρίς να ̟αρέχει στον γονέα τη δυνατότητα να 

                                                           
1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τµήµα) της 14ης Απριλίου 2005 (*) «Συµφωνία-πλαίσιο για 
τη γονική άδεια – Υποκατάσταση της γονικής άδειας από την άδεια µητρότητας – Ηµεροµηνία µετά την 
οποία χορηγείται ατοµικό δικαίωµα γονικής άδειας» 

 



 
 
 

µεταφέρει το µέρος της εν λόγω άδειας ̟ου δεν µ̟όρεσε να χρησιµο̟οιήσει, δεν 
εξασφάλισε για όλους τους γονείς γονική άδεια ελάχιστης διάρκειας τριών µηνών. 
Ε̟οµένως, το εν λόγω κράτος µέλος ̟αρέβη τις υ̟οχρεώσεις ̟ου υ̟έχει α̟ό την 
οδηγία 96/34. 

Β) Υ̟όθεση C-116/06 Sara Kiiski κατά Tampereen Kaupunki2  

55      ∆εδοµένου ότι µια εισάγουσα δυσµενείς διακρίσεις µεταχείριση η ο̟οία ̟ροκύ̟τει α̟ό 
διατάξεις ό̟ως αυτές της κύριας δίκης δεν µ̟ορεί να αφορά ̟αρά µόνον τις γυναίκες, 
οι διατάξεις αυτές, ̟ου ̟ροβλέ̟ουν τους όρους της συνεχιζόµενης κατά τη διάρκεια 
της αδείας ανατροφής τέκνου εργασιακής σχέσεως, συνε̟άγονται άµεση δυσµενή 
διάκριση µε βάση το φύλο, η ο̟οία α̟αγορεύεται α̟ό το άρθρο 2 της οδηγίας 76/207 
(βλ., ε̟’ αυτού, α̟όφαση Busch, ̟ροαναφερθείσα, σκέψη 38). 

56      Εξάλλου, το ∆ικαστήριο έχει κρίνει ότι µια άδεια ̟ου χορηγείται βάσει του κοινοτικού 
δικαίου δεν µ̟ορεί να θίξει το δικαίωµα λήψεως άλλης άδειας χορηγούµενης βάσει του 
δικαίου αυτού (α̟οφάσεις Ε̟ιτρο̟ή κατά Λουξεµβούργου, ̟ροαναφερθείσα, σκέψη 
33, και της 6ης Α̟ριλίου 2006, C-124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging, 
Συλλογή 2006, σ. I-3423, σκέψη 24).  

57      Α̟ό αυτό ̟ροκύ̟τει ότι το κοινοτικό δίκαιο εµ̟οδίζει την εφαρµογή α̟οφάσεως ενός 
εργοδότη, ό̟ως αυτή ̟ου ελήφθη στην υ̟όθεση της κύριας δίκης στις 10 ∆εκεµβρίου 
2004, η ο̟οία έχει ως συνέ̟εια να εµ̟οδίζει µια έγκυο εργαζοµένη να ε̟ιτύχει κατό̟ιν 
αιτήσεώς της την τρο̟ο̟οίηση της ̟εριόδου της αδείας ανατροφής τέκνου ̟ου της έχει 
χορηγηθεί όταν η ίδια ζητεί ταυτόχρονα άδεια µητρότητας, στερώντας την µε τον 
τρό̟ο αυτό α̟ό εγγενή ̟ρος την εν λόγω άδεια µητρότητας δικαιώµατα τα ο̟οία 
α̟ορρέουν α̟ό τα άρθρα 8 και 11 της οδηγίας 92/85. 

Ό̟ως σαφώς ̟ροκύ̟τει α̟ό τις ανωτέρω α̟οφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης, αλλά και τις συναφείς διατάξεις του ευρω̟αϊκού δικαίου ̟ου οι 
α̟οφάσεις αυτές ε̟ικαλούνται, αντιβαίνει στο Ευρω̟αϊκό ∆ίκαιο ο εξαναγκασµός των 
δικαιούχων για ̟αράλληλη άσκηση των δύο δικαιωµάτων, της αδείας µητρότητας και της 
αδείας ανατροφής, καθώς και οι τυχόν σχετικές διατάξεις εθνικού δικαίου α̟οτελούν 
ΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ λόγω φύλου, η ο̟οία α̟αγορεύεται, δεν µ̟ορεί να δικαιολογηθεί και 
κάθε εφαρµογή της ̟αραβιάζει ρητές διεθνείς υ̟οχρεώσεις του Κράτους µας, ̟ου ε̟ιφέρουν 
συνέ̟ειες.  

                                                           
2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τµήµα) της 20ής Σεπτεµβρίου 2007 (*) «Ίση µεταχείριση 
µεταξύ ανδρών και γυναικών – Προστασία των εγκύων εργαζοµένων – Άρθρο 2 της οδηγίας 
76/207/ΕΟΚ – ∆ικαίωµα αδείας µητρότητας – Άρθρα 8 και 11 της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ – Επιπτώσεις επί 
του δικαιώµατος της ενδιαφεροµένης να επιτύχει τροποποίηση της διάρκειας µιας “άδειας ανατροφής 
τέκνου”» 

 



 
 
 

Αξιότιµε κε Ειδικέ Γραµµατέα,  

Αξιότιµε κε ∆ιευθυντά, 

Ο ΣτΠ θέτει υ̟όψη σας τα ανωτέρω και ̟αρακαλεί για τις α̟όψεις σας σε σχέση µε την 
δυνατότητα υιοθέτησής τους. 

Για κάθε ̟εραιτέρω ̟ληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.  

 

Με τιµή 

 

Καλλιό̟η Σ̟ανού 
Συνήγορος του Πολίτη 

 

Κοινο̟οίηση: 

1. ************ 


