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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 227 / 06-08-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Είμαστε εδώ, για να ενημερώσουμε για μία θετική εξέλιξη που είναι σε ισχύ μετά την 

ψήφιση στην Βουλή του νέου Εργασιακού Νόμου 4808/2021 και αφορά τις  ά δ ε ι ε ς  των 

μισθωτών προς εξυπηρέτηση των οικογενειακών τους αναγκών. 

Πρέπει να αναδεικνύουμε και τα  θ ε τ ι κ ά  του Υπουργείου Εργασίας σε μία περίοδο 

μάλιστα που οι εργαζόμενοι είναι δέκτες πολλαπλών πιέσεων που αφορούν τα βασικά τους 

δικαιώματα, αλλά και την ίδια την απασχόληση τους.  

   Ο νέος Εργασιακός Νόμος (Ν. 4808/21) περιλαμβάνει διατάξεις που έχουν κοινό 

στόχο να διευκολύνουν την οικογενειακή ζωή του εργαζόμενου όταν έχει μικρά παιδιά. Το νέο 

καθεστώς που θα ισχύει εφεξής στις άδειες των εργαζομένων καθορίζει τις προϋποθέσεις για 
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να παίρνουν άδειες οι εργαζόμενοι, για ειδικούς λόγους, όπως είναι η πατρότητα, λόγους 

υγείας, ανωτέρας βίας και οικογενειακής αρμονίας, σε ταύτιση με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές 

πρακτικές. Επιπρόσθετα και για τους ίδιους λόγους, παρέχεται το δικαίωμα σε γονείς παιδιών 

έως 12 ετών να ζητούν την ένταξή τους στο καθεστώς ευέλικτων μορφών εργασίας. 
 

   Για την ενημέρωσή σας, παραθέτουμε αναλυτικά τις αλλαγές που επήλθαν σ’ αυτή 

την κατηγορία αδειών και βρίσκονται ήδη σε ισχύ: 

 Άδεια πατρότητας: Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται 14 ημέρες με αποδοχές: Η 

άδεια αυτή χορηγείται συνολικά ή τμηματικά σύμφωνα με την αίτηση του εργαζόμενου 

ως εξής:  

α) Ο εργαζόμενος λαμβάνει δύο ημέρες άδειας πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία 

τοκετού, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες που συνδέονται με την εγκυμοσύνη 

και τον τοκετό. Στην περίπτωση αυτή, οι υπόλοιπες 12 ημέρες χορηγούνται, συνολικά ή 

τμηματικά, άμεσα λόγω γέννας, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης.  
 

β) Χορηγείται το σύνολο των ημερών αδείας μετά την ημερομηνία γέννησης. 
 

Την άδεια δικαιούται κάθε εργαζόμενος πατέρας, χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση 

και ανεξάρτητα από την οικογενειακή του κατάσταση με απλή γνωστοποίηση στον 

εργοδότη του της πιθανής ημερομηνίας τοκετού. Υπενθυμίζεται ότι η άδεια πατρότητας 

με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς ήταν μόλις 2 ημέρες και για τις Τράπεζες 3 

ημέρες. Σύμφωνα με μεταβατική διάταξη, όσοι πατέρες έχουν λάβει τις δύο ημέρες 

άδειας δικαιούνται τις επιπλέον (έως 12) ημέρες μέχρι  να συμπληρωθεί ένας μήνας από 

τη γέννηση του τέκνου. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου έως 8 ετών η άδεια 

χορηγείται από την ημερομηνία ένταξης του παιδιού στην οικογένεια. 
 

 Γονική άδεια: Χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά άδεια διάρκειας 4 μηνών και για τους 

δύο γονείς με επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τους δύο πρώτους μήνες, ίσο με τον 

κατώτατο μισθό. Μόνη προϋπόθεση είναι η επί ένα έτος απασχόληση του εργαζόμενου 

στον ίδιο εργοδότη. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, οι γονείς έχουν δικαίωμα να 

πάρουν άδεια και γι’ αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το 

προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο 

εργοδότη. Κατ’ εξαίρεση, γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων 

τέκνων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή 

και συνεχόμενα, χωρίς να μεσολαβήσει ένας χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Ειδικά 

για τις Τράπεζες ισχύει γονική άδεια έως 2 2ετίες άνευ αποδοχών με κάλυψη 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και δυνατότητα συνταξιοδοτικής αυτασφάλισης. 

Συνεπώς στο ισχύον πλαίσιο προστίθεται το επίδομα ΟΑΕΔ για τους 2 πρώτους μήνες. 

Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ ετών, η γονική άδεια 

χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια. Σύμφωνα με μεταβατική 

διάταξη, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλει το επίδομα της γονικής άδειας και στους 

γονείς που έλαβαν την άδεια με βάση το προηγούμενο πλαίσιο (που δεν προέβλεπε 

επίδομα) εφόσον η άδεια αυτή δεν είχε λήξει στις 19 Ιουνίου 2021, ημερομηνία που 

τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος. 
 

Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω γονικής άδειας 4 

μηνών, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των 

αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του 



3 
 

επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της 

αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσής τους. 
 

 Άδεια φροντιστή: Η συγκεκριμένη άδεια είναι άνευ αποδοχών και χορηγείται για την 

κάλυψη σημαντικών αναγκών ή φροντίδας συγγενών ή άλλων προσώπων που 

κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό, για σοβαρό ιατρικό λόγο. Προϋπόθεση είναι η 

συμπλήρωση 6 μηνών εργασίας και η διάρκεια της άδειας είναι έως 5 ημέρες για κάθε 

ημερολογιακό έτος.  

 

 Δικαίωμα απουσίας γονέα ή φροντιστή: Η συγκεκριμένη άδεια ισχύει έως δύο φορές το 

χρόνο και για μία ημέρα κάθε φορά για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια ή 

ατύχημα του παιδιού ή του προσώπου που χρήζει φροντίδας η οποία βεβαιώνεται με 

ιατρική γνωμάτευση). Η άδεια είναι με αποδοχές. Επίσης διατηρείται και το δικαίωμα 6, 8 

ή 14 ημερών ετησίως χωρίς αποδοχές για τον ίδιο λόγο. 

 

 Ευέλικτη εργασία: Γονείς παιδιών έως 12 ετών και φροντιστές δικαιούνται να ζητούν 

ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (όπως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική 

απασχόληση), υπό την προϋπόθεση ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει έξι μήνες 

εργασίας στον ίδιο εργοδότη.  

 

 Εξομοιώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων που υιοθετούν τέκνο έως οκτώ ετών με 

τις φυσικές μητέρες (μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας, ειδική παροχή 

προστασίας της μητρότητας). 

 

 Θεσπίζεται άδεια 7 ημερών με αποδοχές εργαζομένων γυναικών για υποβολή σε 

μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με την Ε.Σ.Σ.Ε. 09/06/2021  στην 

Eurobank ισχύει άδεια 8 ημερών για τον ίδιο λόγο. 

 

 Άδεια νοσοκομειακής νοσηλείας τέκνου: άνευ αποδοχών και για όσο διάστημα διαρκεί 

η νοσηλεία του τέκνου, μέχρι 30 ημέρες. Υπενθυμίζουμε ότι με την Ε.Σ.Σ.Ε. 09/03/2018, 

στην Eurobank ισχύει άδεια 5-6 ημερών με αποδοχές σε περίπτωση νοσοκομειακής 

νοσηλείας. 

 

   Τέλος, καλούμε την Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να επικαιροποιήσει 

έγκαιρα την Οδηγία Παρακολούθησης και Καταγραφής Ανθρωποδύναμης με τις παραπάνω 

αλλαγές ώστε να μην εμφανιστούν προβλήματα κατά την υποβολή σχετικών αιτημάτων από 

ενδιαφερόμενους συναδέλφους. 

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 

                            Στάθης Χαρίτος                                             Γιάννης Σιδεράτος 


