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Αλαθνίλσζε γηα ηηο δηαηάμεηο ηεο θπβέξλεζεο, ιόγσ ηεο επηδεκίαο ηνπ θνξνλντνύ ζε 

ζρέζε κε ηνπο ρώξνπο δνπιεηάο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

Η επηδεκία απφ ηνλ λέν θνξνλντφ (Covid-19) βξίζθεηαη πιένλ ζε πιήξε εμέιημε παγθνζκίσο. Οη 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη απφ ηηο πξψηεο πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ δηεζλψο 

αιιά θαη ζηελ Ειιάδα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο. 

 

Ήδε έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Ειιεληθή Κπβέξλεζε ηξεηο (3) Πξάμεηο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ζηελ 

νπνία πεξηέρνληαη ηα πξψηα απηά κέηξα:  

 

1.- Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ηεο 25-2-2020 «Καηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη 

πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζεο θνξσλντνύ» (ΦΔΚ 42/Α/25-2-2020), 

2.- Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ηεο 11-3-2020 «Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύCOVID-19 θαη ηεο 

αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (ΦΔΚ 55/Α/11-3-2020) θαη 

3.- Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ηεο 14-3-2020 «Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηώπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύCOVID-19» (ΦΔΚ 

64/Α/14-3-2020). ηηο ΠΝΠ πεξηέρνληαη θαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ άκεζα ην ζχλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηεο ρψξαο, είηε κε ηε ζέζπηζε εηδηθψλ αδεηψλ, είηε κε ηελ 

εηζαγσγή κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ζηελ εξγαζία, είηε κε ηελ εηζαγσγή εηδηθνχ κεραληζκνχ 

ζηήξημεο επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ, είηε κε ηελ εηζαγσγή επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο κε 

κνλνκεξείο εξγνδνηηθέο απνθάζεηο. 

 

ηνλ ζεκεξηλφ θπθεψλα, παξαηεξνχληαη κηα ζεηξά εξγνδνηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο 

εθκεηαιιεχνληαη ηελ έθηαθηε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, 

παξαπιεξνθνξνχλ, παξαπείζνπλ, απεηινχλ πνιιέο θνξέο, ηνπο κηζζσηνχο εξγαδφκελνπο λα 

απεκπνινχλ βαζηθά εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, φπσο είλαη ην δηθαίσκα ιήςεο πάζεο θχζεσο αδεηψλ, κε 

ζπλέπεηα ηελ νξηζηηθή απψιεηά ηνπο.  

 



πλάδειθνη, παξαζέηνπκε έλα ζπγθεληξσηηθό νδεγό πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηθαηνύκελεο 

άδεηεο εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, επεμεξγαζκέλν απ’ ηνλ εξγαηνιόγν Γ. Μειηζζάξε. 

 

 Ση θάλεη ν εξγαδόκελνο ζηελ πεξίπησζε πνπ λνζήζεη ν ίδηνο; 

ηελ απεπθηαία πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο θέξεη ηνλ θνξνλντφ θαη ηειηθά λνζήζεη, ηφηε 

ελεξγνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ κηζζσηνχ, ε νπνία 

ζεσξείηαη αλππαίηην θψιπκα γηα ηελ παξνρή απηήο. Ωο αλππαίηην θψιπκα (εκπφδην) παξνρήο 

εξγαζίαο ζεσξείηαη θάζε πεξηζηαηηθφ γηα ην νπνίν ν εξγαδφκελνο εκπνδίδεηαη λα εξγαζηεί απφ 

ζπνπδαίν ιφγν πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ. πνπδαίνο ιφγνο απνρήο απφ ηελ εξγαζία 

κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ πνπ αλαθέξεηαη είηε ζην πξφζσπν ηνπ 

κηζζσηνχ θαη γεληθφηεξα ζηε δηθή ηνπ «ζθαίξα» είηε ζε πξαγκαηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί 

αληηθεηκεληθή αδπλακία παξνρήο εξγαζίαο. Η άδεηα αζζέλεηαο απνηειεί ζπνπδαίν ιφγν απνρήο ηνπ 

κηζζσηνχ απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 657 θαη 658 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Έρεη 

θξηζεί απφ ηα δηθαζηήξηα φηη ε αζζέλεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ ζεσξείηαη ζπνπδαίνο ιφγνο απνρήο απφ 

ηελ εξγαζία ηνπ 

 

Ο κηζζσηφο, κφιηο δηαγλσζηεί φηη είλαη θνξέαο ηνπ θνξνλντνχ, αθόκα θαη αλ δελ έρεη αθόκα 

παξνπζηάζεη ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ, νθείιεη λα απνπζηάζεη από ηελ εξγαζία ηνπ θαη λα 

εηδνπνηήζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηνλ εξγνδφηε πεξί αζζέλεηάο ηνπ, πξνζθνκίδνληαο, εληφο 

εχινγνπ ρξφλνπ, ζρεηηθή ηαηξηθή βεβαίσζε, αλαθνξηθά κε ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο 

αζζέλεηάο ηνπ. Τπάξρεη άιισζηε θαη ε λνκηθή ππνρξέσζε γηα απηφ, αθνχ ην άξζξν 49 ηνπ 

λ.3850/2010 κε ηίηιν «Τπνρξεψζεηο εξγαδνκέλσλ» νξίδεη φηη θάζε εξγαδφκελνο έρεη ππνρξέσζε λα 

εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθαιείαο θαη λα θξνληίδεη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, γηα 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ άιισλ αηφκσλ πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ θαηά ηελ εξγαζία. 

 

Έθηνηε δηθαηνχηαη ηφζν ηηο παξνρέο ζε είδνο (ηαηξηθή πεξίζαιςε) φζν θαη ηηο παξνρέο ζε ρξήκα 

(κηζζφ θαη επίδνκα αζζελείαο).Γελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κελ πξνζέιζεη απηνβνύισο ζηελ 

εξγαζία ηνπ, ρσξίο δει. ηελ επηβαιιόκελε ελεκέξσζε, δηόηη ζα ζεσξεζεί αδηθαηνινγήησο 

απώλ κε θίλδπλν ηελ απώιεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ 

 

Τπνρξεώζεηο εξγνδόηε:Γηα ηνπο εξγνδφηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, 

ηδίσο ζην πιαίζην ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ηελ πγεία 

θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (ΚΝΤΑΕ) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3850/2010 (84 

Α'), φπσο ηζρχεη, εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα: 

 

Παξακνλή εξγαδνκέλσλ θαη’ νίθνλ κεηά από νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ: 

Ο εξγνδφηεο πνπ απαζρνιεί εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηελ πεξηπησζηνινγία 

ζπκπησκάησλ νη ίδηνη ή ηα νηθεία ηνπο πξφζσπα θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΤ πξέπεη λα 

παξακείλνπλ θαη' νίθνλ, ππνρξενχηαη λα απνδερζεί ηελ απνρή ηνπο απφ ηα εξγαζηαθά ηνπο 



θαζήθνληα άκεζα απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα έξζεη ζε γλψζε ηνπ ην γεγνλφο, ζην πιαίζην ηφζν ησλ 

επηβαιιφκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο αθελφο ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη αθεηέξνπ ησλ ινηπψλ 

εξγαδνκέλσλ, ηνπ εξγνδφηε θαη αζθαιψο ησλ ηξίησλ ζην ρψξν εξγαζίαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

κεηάδνζεο ηνπ θνξσλνίνπ, φζν θαη ηεο ππνρξέσζήο ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ησλ 

ηξίησλ γηα δεηήκαηα πγείαο, ζχκθσλα κε ηελ ήδε ηζρχνπζα λνκνζεζία .Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

παξφλησλ εξκελεπηηθψλ θαλφλσλ θαη γηα ηε κεγαιχηεξε πξνζηαζία απέλαληη ζηελ παλδεκία ηνπ 

θνξσλντνπ, ζπζηήλεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ εγθχσλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ, ιφγσ ηνπ ελδερφκελνπ 

θηλδχλνπ γηα ηηο ίδηεο θαη γηα ην θπνθνξνχκελν έκβξπν. Καηά ην δηάζηεκα παξακνλήο ηνπ 

εξγαδφκελνπ ζηελ νηθία ηνπ, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, εθηφο θη αλ ε επηρείξεζε έρεη αλαζηείιεη ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο ζην ζχλνιν ή κέξνο 

απηήο ιφγσ εληνιήο δεκφζηαο αξρήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ. 

 

Απνκάθξπλζε από ηελ εξγαζία εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο 

Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο, φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη θάζε θνξά απφ 

ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΤ, ησλ νπνίσλ ε θαηάζηαζε πγείαο ελδέρεηαη λα ηεζεί ζε θίλδπλν ιφγσ ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ηα πξνβιεπφκελα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε θαη' 

νίθνλ παξακνλή γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο φπσο αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

(Εγθχθιηνο Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο νηθ.12339/12-3-2020). 

  

Παξνρέο ζε είδνο 

χκθσλα κε ην άξζξν 31 Ν. 4611/2019 («Υνξήγεζε - παξάηαζε αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο 2019-

2020») «1. ηνλ άκεζα αζθαιηζκέλν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ρνξεγείηαη αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα 

γηα παξνρέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε είδνο γηα ηελ πεξίνδν από 1.3.2019 έσο 29.2.2020 εθόζνλ:  

α) Ο κηζζσηόο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) εκέξεο αζθάιηζεο θαηά ην 

πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό έηνο ή θαηά ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν πξηλ από ηελ εκεξνκελία 

πξνζέιεπζεο ή επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ θηλδύλνπ.  β) Ο κε κηζζσηόο έρεη ζπκπιεξώζεη 

ηνπιάρηζηνλ δύν (2) κήλεο αζθάιηζεο θαηά ην πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό έηνο ή θαηά ην ηειεπηαίν 

δσδεθάκελν πξηλ από ηελ εκεξνκελία πξνζέιεπζεο ή επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ θηλδύλνπ θαη 

έρνπλ θαηαβιεζεί νη απαηηνύκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016 

. Καηά ηα ινηπά, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4529/2018.». εκεησηένλ φηη, κε 

βάζε ηελ Απφθαζε Τπνπξγνχ Εξγαζίαο Φ.40021/8133/372/24-2-2020, γηα ηελ ρνξήγεζε ή 

αλαλέσζε ηεο αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηνλ Ε.Φ.Κ.Α. ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη αλέξγνπο, θαζψο 

θαη ζηα κέιε νηθνγελείαο ηνπο γηα ηελ πεξίνδν απφ 1/3/2020 έσο 28/2/2021, έρεη ήδε ζπληαρζεί θαη 

πξνσζείηαη δηάηαμε λφκνπ. 

 

Οη παξνρέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο , παξαθιηληθέο εμεηάζεηο, 

θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, απνθιεηζηηθέο λνζνθφκεο θιπ., ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ Παξνρψλ Τγείαο ηνπ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. εκεηψλνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 

ηεο σο άλσ ΠΝΠ «Οη δαπάλεο ιήςεο ησλ ίδησλ κέηξσλ βαξύλνπλ ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθό νξγαληζκό 

θαη αλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο, εθαξκόδεηαη ε λνκνζεζία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαζθάιηζησλ». 



 

Παξνρέο ζε ρξήκα 

 Οη άκεζα αζθαιηζκέλνη πνπ εξγάδνληαη, δηθαηνχληαη επίδνκα αζζελείαο εθόζνλ βεβαησζεί 

αληθαλόηεηα γηα εξγαζία (πιένλ ησλ 3 εκεξώλ) απφ ηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ ηνπ Π.Ε.Δ.Τ. ή 

ζπκβεβιεκέλνπ κε ηνλ Ε.Ο.Π.Τ.Τ.. Μεηά ηηο 15 εκέξεο απαηηείηαη θαη γλσκάηεπζε Α.Τ.Ε.. 

 

Εθφζνλ βεβαησζεί αληθαλφηεηα γηα εξγαζία πιένλ ησλ 3 εκεξψλ, γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο 

αζζελείαο ζηνλ άκεζα αζθαιηζκέλν απφ ηνλ Ε.Φ.Κ.Α., ζα πξέπεη ε πξνζθνκηδφκελε βεβαίσζε λα 

πξνέξρεηαη απφ γηαηξφ ηνπ νξγαληζκνχ θπξίαο αζθάιηζεο, ζηνλ νπνίν ηπγράλεη αζθαιηζκέλνο ν 

κηζζσηφο (Ε.Φ.Κ.Α.). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο 

αζζέλεηαο (αληθαλφηεηα γηα εξγαζία πιένλ ησλ 3 εκεξψλ), εθφζνλ νη βεβαηψζεηο αληθαλφηεηαο 

ρνξεγνχληαη απφ ηδηψηεο γηαηξνχο θαη ηδησηηθέο θιηληθέο, αλεμαξηήησο αξηζκνχ, πιένλ ησλ 3 

εκεξψλ, ζα παξαπέκπνληαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Επηηξνπή. 

Η παξάιεηςε ηεο αλαγγειίαο θαη ε απνρή απφ ηελ εξγαζία, είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί απφ ηηο αξρέο 

θαιήο πίζηεσο, σο πξφζεζε θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο απφ κέξνπο ηνπ κηζζσηνχ, εθφζνλ φκσο 

πξνέξρεηαη απφ δφιν ή ακέιεηα, θαη λα απνηειέζεη ιχζε ηεο ζπκβάζεσο απφ κέξνπο ηνπ κηζζσηνχ 

θαη κάιηζηα ρσξίο απνδεκίσζε. 

 

Καηαβνιή κηζζνύ: Η ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε γηα θαηαβνιή απνδνρψλ ζηνλ κηζζσηφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπ απφ ηελ εξγαζία ιφγσ αζζέλεηαο, αλαιχεηαη ζηα άξζξα 657 θαη 658 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

Σν άξζξν 657 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα νξίδεη ηα εμήο: 

«Ο εξγαδόκελνο δηαηεξεί ηελ αμίσζε ηνπ γηα ηνλ κηζζό, αλ ύζηεξα από δεθαήκεξε ηνπιάρηζηνλ 

παξνρή εξγαζίαο εκπνδίδεηαη λα εξγαζηεί από ζπνπδαίν ιόγν πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηά ηνπ. 

Ο εξγνδόηεο έρεη δηθαίσκα λα αθαηξέζεη από ηνλ κηζζό ηα πνζά πνπ εμαηηίαο ηνπ εκπνδίνπ 

θαηαβιήζεθαλ ζηνλ εξγαδόκελν από αζθάιηζε ππνρξεσηηθή θαηά ηνλ λόκν». 

 

Σν άξζξν 658 ηνπ σο άλσ θψδηθα δηαιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

«Σν ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δηαηεξείηαη, ζύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν άξζξν, ε αμίσζε γηα 

ηνλ κηζζό ζε πεξίπησζε εκπνδίνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ έλα κήλα, αλ ην εκπόδην 

εκθαλίζηεθε έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο (1) κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο, θαη ηνλ κηζό κήλα ζε 

θάζε άιιε πεξίπησζε. Η αμίσζε γηα ην δηάζηεκα απηό ππάξρεη θαη αλ αθόκε ν εξγνδόηεο θαηήγγεηιε 

ηε κίζζσζε επεηδή ην εκπόδην ηνπ παξείρε ην δηθαίσκα απηό». 

 

Έηζη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο, έρεη εξγαζηεί επί 10 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο (πξαγκαηηθή 

εξγαζία) θαη δελ έρεη ζπκπιεξψζεη έηνο ππεξεζίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε, δηθαηνχηαη, ιφγσ αλππαηηίνπ 

θσιχκαηνο, δει. ηεο απνπζίαο ηνπ ιφγσ ηεο αζζελείαο ηνπ, λα ιάβεη ηηο θαηαβαιιφκελεο απνδνρέο 

ηνπ κηζνύ κήλα. 

 



ηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο έρεη εξγαζηεί επί 10 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο (πξαγκαηηθή 

εξγαζία) θαη έρεη ζπκπιεξψζεη έηνο ππεξεζίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε, δηθαηνχηαη, ιφγσ αλππαηηίνπ 

θσιχκαηνο, δει. ηεο απνπζίαο ηνπ ιφγσ ηεο αζζελείαο ηνπ λα ιάβεη ηηο θαηαβαιιφκελεο απνδνρέο 

ηνπ ελόο κήλα. 

 

Η θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ απνδνρψλ ζα γίλεη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 5 ηνπ Α.Ν. 

178/1967 ζχκθσλα κε ην νπνίν ν εξγνδόηεο γηα ηηο ηξεηο (3) πξώηεο εκέξεο ηνπ θσιύκαηνο 

ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ κηζνύ εκεξνκηζζίνπ ή ηνπ αλαινγνύληνο κηζζνύ.  

 

Δπηδόηεζε Αζζέλεηαο από ηνλ Δ.Φ.Κ.Α. 

 

Η θαηαβνιή επηδφκαηνο αζζέλεηαο απφ ηνλ ΕΦΚΑ αξρίδεη από ηελ ηέηαξηε (4ε) εκέξα, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ν αζθαιηζκέλνο αλήγγεηιε ηελ αληθαλφηεηα πξνο εξγαζία ζηνλ ΕΦΚΑ.Εάλ έλαο κηζζσηφο 

αζζελήζεη γηα πξψηε θνξά κέζα ζε έλα εξγαζηαθφ έηνο πέξαλ ησλ ηξηψλ εκεξψλ, ζα επηδνηεζεί απφ 

ηνλ ΕΦΚΑ απφ ηελ ηέηαξηε εκέξα. Ο εξγνδφηεο ζα θαηαβάιεη, δειαδή, ην κηζφ εκεξνκίζζην ή ηελ 

αλαινγία ηνπ κηζζνχ γηα ηηο πξψηεο ηξεηο (3) εκέξεο, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο εκέξεο πιένλ ηνπ 

ηξηεκέξνπ, ζα θαηαβάιεη ηε δηαθνξά κεηαμχ νιφθιεξσλ ησλ εκεξνκηζζίσλ (ηα νπνία ζα ειάκβαλε αλ 

εξγαδφηαλ) θαη ηεο επηδφηεζεο αζζέλεηαο απφ ηνλ ΕΦΚΑ. Σν επίδνκα αζζέλεηαο ζα θαηαβιεζεί ζηνλ 

εξγαδφκελν απφ ηελ ηέηαξηε (4ε) εκέξα. Εάλ φκσο ε αζζέλεηα ηνπ κηζζσηνχ, ιφγσ ηνπ θνξνλντνχ, 

είλαη ε δεχηεξε εληφο ηνπ έηνπο απηνχ πέξαλ ησλ ηξηψλ εκεξψλ, ζα ιάβεη ην επίδνκα αζζέλεηαο απφ 

ηελ πξψηε εκέξα. 

 

 Μπνξεί ν εξγαδόκελνο λα «ηεζεί ππό πεξηνξηζκό» από ηνλ εξγνδόηε ηνπ αθόκα θαη αλ 

δελ είλαη θνξέαο ηνπ ηνύ; 

 

Ο λφκνο πνπ ξπζκίδεη ηα δεηήκαηα ηεο πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ επηρείξεζε, είλαη ν Ν. 

3850/2010 (ΦΕΚ Α-84/2-6-2010) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ». ην λφκν απηφ εμεηδηθεχεηαη ε ππνρξέσζε πξφλνηαο ηνπ εξγνδφηε αλαθνξηθά κε ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηφο έρεη 

ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ. Έηζη, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ζπιινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, κε πξνηεξαηφηεηα ζηε ιήςε κέηξσλ νκαδηθήο πξνζηαζίαο ελψ νθείιεη λα ιακβάλεη 

κέηξα θαη λα δίλεη νδεγίεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ψζηε λα κπνξνχλ ζε πεξίπησζε ζνβαξνχ, άκεζνπ 

θαη αλαπφθεπθηνπ θηλδχλνπ, λα δηαθφπηνπλ ηελ εξγαζία ή/θαη λα εγθαηαιείπνπλ ακέζσο ηνλ ρψξν 

εξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ηελ πγηεηλή θαηά ηελ εξγαζία, 

ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπλεπάγνληαη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ. ην λφκν απηφ 

ππάξρεη ζαθήο πξφβιεςε φηη ν εξγαδφκελνο, ν νπνίνο ζε πεξίπησζε ζνβαξνχ, άκεζνπ θαη 

αλαπφθεπθηνπ θηλδχλνπ, απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππνζηεί 

θακία δπζκελή επίπησζε θαη πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ θάζε δεκηνγφλν θαη αδηθαηνιφγεηε 

ζπλέπεηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=A166540F2DAE9D40.20AAAE11C0&version=1967/10/31
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=A166540F2DAE9D40.20AAAE11C0&version=1967/10/31
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=A166540F2DAE9D40.20AAAE11C0&version=1967/10/31


Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη, ζε πεξίπησζε ππαξθηνχ θαη απνδεδεηγκέλνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, φπσο π.ρ. ζπκβαίλεη αλ ν εξγαδφκελνο 

επέζηξεςε απφ ρψξα πςεινχ θηλδχλνπ (ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ΕΟΔΤ) ή παξνπζηάδεη 

ήπηα ζπκπηψκαηα, αθφκα θαη αλ δελ νθείινληαη (κέρξη λα δηαπηζησζεί κε ηηο αλάινγεο ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο) ζηελ πξνζβνιή ηνπ κε ηνλ COVID-19, ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα απνκαθξχλεη πξνζσξηλά 

ηνλ εξγαδφκελν, γηα ηνλ απνιχησο εχινγν ρξφλν (πνπ θαίλεηαη φηη δελ κπνξεί λα είλαη πάλσ απφ 14 

εκέξεο-ρξφλνο επψαζεο ηνπ ηνχ).Γελ ζα πξέπεη λα γίλνπλ δεθηέο όκσο νηεζδήπνηε 

θαηαρξεζηηθέο πξαθηηθέο ζε βάξνο εξγαδνκέλσλ, ρσξίο εύινγε αηηία, π.ρ. επεηδή θάπνηνο 

ηαμίδεςε ζηε Δ.Πεινπφλλεζν ή ζε ρψξεο εθηφο ιίζηαο ΕΟΔΤ, ή επεηδή θάπνηνο εξγαδφκελνο έξρεηαη 

ζε επαθή κε θνηλφ θιπ. Οπνηαδήπνηε πξνιεπηηθή απνκάθξπλζε ηνπ εξγαδφκελνπ ρσξίο εχινγε 

αηηία, ηδίσο απηή πνπ έρεη άιια θίλεηξα (πξνζσπηθά) θαη φρη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ ινηπψλ, 

πξέπεη λα θαηαγγέιιεηαη άκεζα. 

 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν κηζζσηφο πνπ γηα ην κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 14 εκεξψλ δελ παξέρεη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηφπηλ εληνιήο ηνπ εξγνδφηε, έρεη πιήξε αμίσζε ζην κηζζό ηνπ (αιιά θαη ζηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο), ζύκθσλα κε ην άξζξν 656 Α.Κ. 

 

 Μπνξεί ν εξγαδόκελνο πνπ δελ λνζεί λα απνπζηάζεη απηνβνύισο, θνβνύκελνο γηα ηελ 

πγεία ηνπ; 

 

Η απάληεζε είλαη φηη, ρσξίο εχινγε αηηία (π.ρ. φηαλ ν εξγνδφηεο δελ ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα 

πξνζηαζίαο, φηαλ ν εξγνδφηεο δελ ζπκκνξθψλεηαη ζε πγεηνλνκηθέο εληνιέο θαη ππνδείμεηο θξαηηθψλ 

θνξέσλ θιπ.) ν εξγαδφκελνο ΔΕΝ κπνξεί λα απνρσξήζεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ, αθνχ απηνβνχισο 

δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αλαζηέιιεηαη ε εξγαζηαθή ζρέζε.  

 

 

 Ση κπνξεί λα θάλεη ν εξγαδόκελνο αλ ν εξγνδόηεο δελ ιακβάλεη ηα αλαγθαία 

πξνιεπηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ; 

 

Καη’αξράο, έρεη δηθαίσκα (θαη ππνρξέσζε) λα θαηαγγείιεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνδφηε, δει. ηελ 

παξάβαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ Ν. 3850/2010, ζηελ αξκφδηα Επηζεψξεζε εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ απηή, 

λα ππνρξεψζεη (θαη κε ηελ απεηιή πξνζηίκνπ) ηνλ εξγνδφηε, λα πξνβεί ζηα αλαγθαία κέηξα. Έρεη 

επίζεο θαη ην δηθαίσκα επίζρεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ: απηφ αζθείηαη απφ ηνλ ίδην φρη κφλν φηαλ ν 

εξγνδφηεο θαζπζηεξεί ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ απνδνρψλ ηνπ αιιά θαη φηαλ δελ εθπιεξψλεη 

ηηο λφκηκεο ή ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ή κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ν εξγνδφηεο πξνζβάιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ. Αζθψληαο ην δηθαίσκα ηεο 

επίζρεζεο εξγαζίαο ν κηζζσηφο δηθαηνχηαη λα δειψζεη ζηνλ εξγνδφηε φηη δηαθφπηεη ηελ απαζρφιεζή 

ηνπ κέρξη λα ζπκκνξθσζεί ν εξγνδφηεο κε ηηο λφκηκεο ππνρξεψζεηο ηνπ (νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζηε, 

κε θάζε ηξφπν, πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θαη ηε ιήςε θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή) θαη λα απέρεη απφ ηα θαζήθνληα ηεο εξγαζίαο ηνπ.  



 

 Ση γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ηνπ εξγνδόηε αλαζηείιεη πξνζσξηλά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θαηόπηλ θξαηηθήο απόθαζεο; Γηθαηνύηαη ν εξγαδόκελνο ην κηζζό ηνπ; 

  

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ε πξνβιεπφκελε Τ.Α. πεξί πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο 

θάπνησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, ηφηε αλαζηέιιεηαη πιήξσο ε εξγαζηαθή ζρέζε, κε βάζε ηνλ 

θαλφλα ηνπ άξζξνπ 380 Α.Κ. («Αλ ε παξνρή ηνπ ελόο από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο είλαη αδύλαηε από 

γεγνλόο γηα ην νπνίν απηόο δελ έρεη επζύλε, απαιιάζζεηαη θαη ν άιινο ζπκβαιιόκελνο από ηελ 

αληηπαξνρή….») θαη έηζη νχηε ν εξγαδφκελνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη εξγαζία αιιά νχηε θαη ν 

εξγνδφηεο λα θαηαβάιιεη ην κηζζφ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απαγφξεπζεο. Αλαζηέιινληαη επίζεο 

θαη νη αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο, εθηφο αλ ππάξμεη αληίζεηε ξχζκηζε ζηελ εθδνζεζφκελε Τ.Α. 

 

Μεραληζκόο ηήξημεο Δξγαδνκέλσλ: Με ην άξζξν δέθαην ηξίην ηεο απφ 14-3-2020 ΠΝΠ, 

ζεζπίζηεθε ν ιεγφκελνο Μεραληζκφο ηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ, σο εμήο:  

 

«1.Θεζπίδεηαη εηδηθόο κεραληζκόο ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε 

επηρεηξήζεηο-εξγνδόηεο, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία έρεη πξνζσξηλά απαγνξεπζεί ιόγσ ησλ έθηαθησλ 

κέηξσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ νηθνλνκηθήο 

ζηήξημεο, απνδεκίσζεο εηδηθνύ ζθνπνύ, αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, έθηαθησλ επηδνκάησλ θαη 

επηηαγώλ θαηάξηηζεο. 

 

2.Οη επηρεηξήζεηο-εξγνδόηεο ζηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη ή έρεη επηβιεζεί ην κέηξν ηεο πξνζσξηλήο 

απαγόξεπζεο ιεηηνπξγίαο, θαηόπηλ εληνιήο δεκόζηαο αξρήο, ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ ππεύζπλε 

δήισζε ζην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα (Π..) ΕΡΓΑΝΗ ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 

Τπνζέζεσλ, κε ηελ νπνία δειώλνπλ όηη ε επηρείξεζή ηνπο ηειεί ππό ην θαζεζηώο πξνζσξηλήο 

απαγόξεπζεο ιεηηνπξγίαο. Σα ζηνηρεία ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ αληινύληαη 

απηόκαηα από ην Π.. ΕΡΓΑΝΗ. 

 

3.Οη εξγαδόκελνη, νη νπνίνη εξγάδνληαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο-εξγνδόηεο ηεο 

παξ. 1, ππνβάιινπλ αηνκηθά ππεύζπλε δήισζε ζε ειεθηξνληθή πιαηθόξκα, πνπ ηεξείηαη γηα ηνλ 

ζθνπό απηό ζην Τπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ. Οη εξγαδόκελνη δειώλνπλ ηα 

πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία, ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ (ΙΒΑΝ), θαζώο 

θαη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ εηδηθό 

κεραληζκό ζηήξημεο ηεο παξ. 1. 



 

4.Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ιακβάλνληαη όια ηα απαηηνύκελα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ζε όιεο ηηο 

επεμεξγαζίεο πνπ ζεζπίδνληαη ζην παξόλ. 

5.Από ηνλ αλσηέξσ εηδηθό κεραληζκό ζηήξημεο εμαηξνύληαη: 

α) όζνη εξγάδνληαη εμ απνζηάζεσο, 

β) όζνη δηαηεινύλ ζε πάζεο θύζεσο λόκηκε άδεηα, 

γ) όζνη εξγάδνληαη σο πξνζσπηθό αζθαιείαο θαη 

δ) νη εξγαδόκελνη, ησλ νπνίσλ ε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δελ αλαζηέιιεηαη ιόγσ ηεο 

απαγόξεπζεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

4.Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη θάζε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο. 

5.Με θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ 

θαζνξίδνληαη ην είδνο, ην ύςνο θαη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ ηνπ εηδηθνύ κεραληζκνύ 

ζηήξημεο ηεο παξ. 1.» 

 

 Μπνξεί ν εξγνδόηεο λα ππνρξεώζεη ηνλ εξγαδόκελν λα πάξεη ηελ θαλνληθή ηνπ άδεηα 

ή λα πάξεη άδεηα άλεπ απνδνρώλ (είηε σο κέηξν πξόιεςεο είηε σο αληηκεηώπηζε ηε 

κείσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο); 

 

Η ρξνληθή πεξίνδνο ρνξεγήζεσο ηεο άδεηαο αλαςπρήο ησλ κηζζσηψλ, θαλνλίδεηαη κεηαμχ εξγνδφηε 

θαη κηζζσηνχ, ελψ ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη ζηελ ρνξήγεζε αδείαο εληφο δηκήλνπ απφ ηε δηαηχπσζε 

ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ κηζζσηνχ. Επίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4093/2012, κπνξεί λα 

θαηαηκεζεί ε θαλνληθή άδεηα πνιιέο θνξέο θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ κηζζσηνχ. Γελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο θαλνληθή άδεηα ε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ππνρξεσηηθή ρνξήγεζε κηαο ή πεξηζζόηεξσλ 

εκεξώλ αλαπαύζεσο από ηνλ εξγνδόηε ζηνλ κηζζσηό, κεηά από απόθαζε ηνπ εξγνδόηε, 

δει. ν εξγνδόηεο δελ κπνξεί λα «εμαλαγθάζεη» ην κηζζσηό λα πάξεη ηελ θαλνληθή ηνπ άδεηα. 

Αλ αξλεζεί λα ηνλ απαζρνιεί, ν κηζζσηφο ζα ιάβεη ηηο απνδνρέο ηνπ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε. Οη αλσηέξσ εκέξεο αλαπαχζεσο δελ κπνξεί λα ζπκςεθηζηνχλ κε ηηο 

εκέξεο αδείαο ηνπ κηζζσηνχ,  ε ρνξήγεζή ηνπο δειαδή δελ έρεη σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ εκεξψλ 

αδείαο απηνχ. Ο εξγνδόηεο δελ έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα κελ απαζρνιεί ηνλ κηζζσηό γηα όιν 

ην πξνβιεπόκελν από ην λόκν ρξνληθό όξην εξγαζίαο, κε αηηηνινγία ηελ θάκςε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη έηζη ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη ηελ 

θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ κηζζνχ ηνπ. 

 

Η άδεηα άλεπ απνδνρώλ δελ κπνξεί λα δνζεί ππνρξεσηηθά θαη κνλνκεξώο, αιιά απαηηεί 

ζπκθσλία ησλ κεξψλ, ελψ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ε ζχκβαζε εξγαζίαο δελ ιχεηαη αιιά απιψο 

αλαζηέιιεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν εξγαδφκελνο κπνξεί θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο άδεηαο άλεπ 

απνδνρψλ, λα εξγαζηεί θαη ζε άιιν εξγνδφηε, ελψ ν αξρηθφο εξγνδφηεο δελ ππνρξενχηαη ζε 

θαηαβνιή κηζζψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Ωζηφζν, ν ρξφλνο ηεο άδεηαο απηήο ζεσξείηαη σο 



ρξφλνο ππεξεζίαο θαη έηζη ππνινγίδεηαη σο πξνο ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πξνυπεξεζία. 

 

 

 

 Πνηεο είλαη νη άδεηεο πνπ δηθαηνύηαη έλαο εξγαδόκελνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

παξνύζαο ζπγθπξίαο (πιελ ηεο θαλνληθήο θαη αλαξξσηηθήο); 

 

Άδεηα γηα θξνληίδα αζζελώλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο  

ηελ πεξίπησζε αζζέλεηαο εμαξηψκελσλ παηδηψλ ή άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ρνξεγείηαη άδεηα κε 

ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) ν εξγαδφκελνο γνλέαο ζα πξέπεη λα απαζρνιείηαη κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζε επηρείξεζε ή εθκεηάιιεπζε, αλεμάξηεηα αλ έρεη 

ζπκπιεξψζεη ππεξεζία 1 έηνπο ζηνλ ίδην εξγνδφηε θαη β) χπαξμε αζζελείαο εμαξησκέλσλ απφ 

απηφλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο ηνπ. Δμαξηώκελα πξόζσπα (άξζξν 2, Ν. 1483/1984) είλαη: παηδηά 

κέρξη 16 εηώλ - θπζηθά ή πηνζεηεκέλα- θαη άλσ ησλ 16 εθφζνλ πάζρνπλ απφ βαξηά αζζέλεηα ή 

αλαπεξία, ζύδπγνο πνπ δελ κπνξεί λα απηνεμππεξεηεζεί, γνλείο ή αλύπαληξα αδέιθηα πνπ 

δελ κπνξνύλ λα απηνεμππεξεηεζνύλ. Η άδεηα απηή είλαη ρσξίο απνδνρέο, κπνξεί λα ρνξεγεζεί 

εθάπαμ ή θαη ηκεκαηηθά θαη ε δηάξθεηά ηεο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηηο 6 εξγάζηκεο εκέξεο θάζε 

εκεξνινγηαθφ έηνο, εάλ ν δηθαηνχρνο πξνζηαηεχεη έλα παηδί κε δπλαηφηεηα αχμεζήο ηεο ζε 8 

εξγάζηκεο εκέξεο  εάλ ν δηθαηνχρνο πξνζηαηεχεη δχν παηδηά θαη ζε 14 εξγάζηκεο εκέξεο αλ 

πξνζηαηεχεη ηξία (3) παηδηά θαη πάλσ (Δ.Γ...Δ 2008-2009 άξζξν 5). 

 

Γνληθή άδεηα 

χκθσλα κε ην άξζξν 50 ηνπ Ν.4075/2012 ν εξγαδφκελνο γνλέαο έρεη δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο γηα 

ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ είηε ην ηειεπηαίν έρεη απνθηεζεί κε θπζηθφ ηξφπν είηε κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

πηνζεζίαο, κέρξηο φηνπ ην ηέθλν ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ. Η γνληθή άδεηα είλαη άλεπ 

απνδνρψλ, έρεη δηάξθεηα 4 κελψλ, απνηειεί αηνκηθφ δηθαίσκα θάζε γνλέα θαη ρνξεγείηαη εθ’άπαμ ή 

ηκεκαηηθά. Αηηήζεηο ρνξήγεζεο γνληθήο άδεηαο γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία ή αηθλίδηα αζζέλεηα 

ρνξεγνχληαη κε απφιπηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ γνλέα, νιηθήο αθαίξεζεο ηεο 

γνληθήο κέξηκλαο ή κε αλαγλψξηζεο ηέθλνπ, ε γνληθή άδεηα αλαηξνθήο ρνξεγείηαη ζην δηπιάζην ζηνλ 

άιιν γνλέα. ε πεξίπησζε δηάζηαζεο ή δηαδπγίνπ ην δηθαίσκα είλαη απηνηειέο γηα θάζε γνλέα. 

 

 

 

Άδεηα θξνληίδαο ηέθλνπ ζε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα 

Ο γνλέαο πνπ είλαη άγακνο ή έρεη ρεξέςεη έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο κε απνδνρέο 

6 εκεξψλ θάζε έηνο ή 8 αλ έρεη 2 ή πεξηζζφηεξα ηέθλα πέξα απφ νπνηαδήπνηε άιιε άδεηα πνπ 

δηθαηνχηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο. Η άδεηα απηή ιφγσ απμεκέλσλ αλαγθψλ θξνληίδαο παηδηψλ πνπ 

έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηα 12 έηε ρνξεγείηαη εθ’άπαμ ή ηκεκαηηθά κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ εξγνδφηε 

θαη δελ πξέπεη λα ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ αξρή ή ην ηέινο ηεο εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο. 

https://www.kepea.gr/uplds/file/2017/ejartomenamelil.doc


 

Άδεηεο εηδηθνύ ζθνπνύ  γηα εξγαδόκελνπο γνλείο (ΠΝΠ 11-3-2020, ΦΔΚ Α’55/11-3-2020) 

 

- Ση είλαη ε άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ; 

 

Με ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηεο 11-3-2020, ζεζπίδεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

νη νπνίνη έρνπλ ηέθλα πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο λα δεηνχλ άδεηα 

γηα ηελ θξνληίδα ησλ ηέθλσλ, θαηά ην δηάζηεκα αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. 

Η άδεηα απηή είλαη εηδηθή, δελ είλαη ε θαλνληθή (κε ηηο πην θάησ δηαθξίζεηο) θαη δελ ζπκςεθίδεηαη κε 

άιιε άδεηα. 

 

- Δίλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ εξγνδόηε; 

 

Αλακθηζβήηεηα ΝΑΙ. χκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ηεο ΠΝΠ, ε άδεηα απηή απνηειεί δηθαίσκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, γηα φζν δηάζηεκα παξακέλνπλ θιεηζηέο νη ζρνιηθέο κνλάδεο. Ο εξγνδόηεο δελ 

κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζή ηεο.Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ην φηη ν εξγνδφηεο «ππνρξενχηαη λα 

δειψζεη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΕΡΓΑΝΗ…φζνπο εξγαδνκέλνπο έθαλαλ ρξήζε ηεο αλσηέξσ 

άδεηαο θαζψο θαη ηε δηάξθεηα απηήο….ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ηηο 15-4-2020…» 

 

- Πνηνπο εξγαδόκελνπο αθνξά; 

 

Γνλείο παηδηψλ: αα) πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζε βξεθηθνχο, βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο, 

αβ) πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεοδει. κε ηέθλα πνπ θνηηνύλ έσο 

θαη ηελ Γ ’Γπκλαζίνπ, αγ) πνπ θνηηνχλ ζε εηδηθά ζρνιεία ή ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο, αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη νη εξγαδφκελνη γνλείο αηφκσλ κε 

αλαπεξία, ηα νπνία, αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ηνπο, είλαη σθεινχκελνη ζε δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ 

αλνηθηήο θξνληίδαο γηα άηνκα κε αλαπεξία  

  

- Πνηνο από ηνπο δύν γνλείο ηε δηθαηνύηαη; 

 

α) Η άδεηα κπνξεί λα ιεθζεί εθόζνλ έλαο ηνπιάρηζηνλ γνλέαο εξγάδεηαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα 

σο κηζζσηόο, αθόκα θαη εάλ ν άιινο γνλέαο είλαη ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο.  

 

β) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαη νη δχν γνλείο είλαη κηζζσηνί, ζηνλ ίδην ή ζε δηαθνξεηηθνχο 

εξγνδφηεο, κε θνηλή ηνπο ππεχζπλε δήισζε πξνο ηνλ εξγνδφηε ή ηνπο εξγνδφηεο ηνπο, 

γλσζηνπνηνύλ πνηνο από ηνπο δύν ζα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο ή, ζε πεξίπησζε πνπ 

κνηξαζηνύλ ηελ άδεηα, ηα αληίζηνηρα ρξνληθά δηαζηήκαηα ρξήζεο ηεο από θαζέλαλ από 

απηνύο.  

 



γ) ε πεξίπησζε πνπ ν έλαο γνλέαο είλαη εξγαδφκελνο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ελψ ν άιινο ζην 

Δεκφζην, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνλ εξγνδφηε ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ εξγαδφκελνπ γνλέα 

ζην Δεκφζην φηη δελ έρεη θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ, πξνθεηκέλνπ ν κηζζσηφο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα λα κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο απηήο.  

 

δ) ε πεξίπησζε πνπ εξγάδεηαη κόλν έλαο εθ ησλ δύν γνλέσλ, ηφηε απηφο δελ κπνξεί λα 

θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ, εθηόο θαη αλ ν γνλέαο πνπ δελ εξγάδεηαη λνζειεχεηαη γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ή λνζεί απφ ηνλ θνξσλντφ ή είλαη άηνκν κε αλαπεξία (ΑκεΑ) θαη ιακβάλεη 

επίδνκα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πξνλνηαθψλ Επηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΟΠΕΚΑ).  

 

ε) ε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή δηάζηαζεο γνλέσλ, ηελ άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ ιακβάλεη ν γνλέαο, 

ν νπνίνο έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνύ ή ηε γνληθή κέξηκλα, εθηφο θαη αλ κεηαμχ ηνπο 

ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ηνπο ππεχζπλε δήισζε σο αλσηέξσ 

 

- Πνηα είλαη ε δηάξθεηα ηεο άδεηαο απηήο; 

Ο εξγαδφκελνο έρεη δηθαίσκα λα πάξεη ηελ άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ (γηα ην δηάζηεκα ηνπ κήλα 11-3-

2020 έσο 10-4-2020) ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εκεξψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θάλεη ρξήζε κηαο 

(1) εκέξαο απφ ηελ θαλνληθή ηνπ άδεηα γηα θάζε ηξεηο (3) εκέξεο ηεο άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ, ζην 

πιαίζην ηεο ηξηκεξνχο ζπκκεηνρήο ζην έθηαθην θαη πξνζσξηλφ απηφ κέηξν. Γειαδή δελ κπνξεί λα 

δεηεζεί κόλν ε ηξηήκεξε άδεηα ρσξίο θαη κία ηέηαξηε κέξα (ε νπνία αθαηξείηαη από ηελ 

θαλνληθή άδεηα).  

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ: Εξγαδφκελνο (έλαο γνλέαο ή θαη νη δχν, κε επηκεξηζκφ ηνπ ρξφλνπ) πνπ επηζπκεί λα 

απνπζηάζεη φιν ην κήλα δει. θαη ηηο 23 εξγάζηκεο εκέξεο πνπ κεζνιαβνχλ ζα θαηαλαιώζεη 5 

εκέξεο από ηελ θαλνληθή ηνπ άδεηα (κπνξνχκε λα ην ππνινγίζνπκε εχθνια αλ θάζε ηξεηο κέξεο 

άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ πξνζζέηνπκε ζην ηέινο κία κέξα θαλνληθήο) 

  

Εξγαδφκελνο πνπ επηζπκεί λα απνπζηάζεη απφ 13-3-2020 έσο 31-3-2020 (13 εξγάζηκεο κέξεο) ζα 

θαηαλαιώζεη 3 κέξεο από ηελ θαλνληθή ηνπ άδεηα 

 

- Αλ δελ έρσ ππόινηπν θαλνληθήο αδείαο; 

 

Αλ δελ ππάξρεη θαζφινπ ππφινηπν αδείαο ηφηε ν εξγαδφκελνο ΔΕΝ δηθαηνχηαη ηελ άδεηα εηδηθνχ 

ζθνπνχ. Γεληθά, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε πφζε άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ δηθαηνχκαζηε σο εμήο: γηα 

θάζε κία κέξα θαλνληθήο αδείαο πνπ έρνπκε ππφινηπν, δηθαηνχκαζηε ηξεηο κέξεο άδεηαο εηδηθνχ 

ζθνπνχ. 

 

- Πώο πιεξώλεηαη ε άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ; 

 



χκθσλα κε ηελ ΠΝΠ, νη ηξεηο κέξεο ηεο άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ (ε ηέηαξηε, σο θαλνληθή άδεηα, 

πιεξψλεηαη νχησο ή άιισο απφ ηνλ εξγνδφηε, κε βάζε ηηο θαηαβαιιφκελεο απνδνρέο), θαιχπηνληαη 

θαηά ηα 2/3 απφ ηνλ εξγνδφηε θαη θαηά ην 1/3 απφ ην θξάηνο.  

 

- Ο ρξόλνο ηεο απνπζίαο ιόγσ ηεο άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ είλαη ρξόλνο εξγαζίαο; 

 

Η πεξίνδνο ηεο άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ είλαη ρξφλνο εξγαζίαο, ακείβεηαη θαη αζθαιίδεηαη, σο ρξφλνο 

εξγαζίαο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζεκειίσζε θάζε δηθαηψκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηεη 

ιφγσ ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα θάλνπλ ρξήζε απηώλ ησλ αδεηώλ λα κε ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

πγεία ηνπο ζπκβάιινληαο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ.   

Όπνπ κπαίλνπλ εκπόδηα από ηελ εξγνδνζία λα επηθνηλσλνύλ κε ην πλδηθάην. 

Σα δηθαηώκαηά καο δελ ζα κπνπλ ζε θαξαληίλα. Γηεθδηθνύκε επηπιένλ κέηξα όπσο: 

 

 Να κελ επηηξέπνληαη νη απνιύζεηο θαη θάζε άιιε κνξθή επίζεζε ζηα δηθαηώκαηα. 

 Να εμαζθαιηζηεί πιήξεο κηζζνδνζία όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ αλεμάξηεηα αλ ε 

επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή δηαθόςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 Να ζπκπεξηιεθζνύλ ζηηο εππαζείο νκάδεο νη άλσ ησλ 60 εηώλ θαζώο ην 57,5% ησλ 

θξνπζκάησλ ζηελ Ιηαιία ήηαλ ειηθίαο άλσ ησλ 60 εηώλ. 

 θαηά ηε ιήςε άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ λα κελ αθαηξείηε από ηελ θαλνληθή άδεηα νύηε λα 

ζρεηίδεηαη κε απηήλ. 

 Ιδηαίηεξα κέηξα γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο κεηαλάζηεο πνπ πνιιέο θνξέο δνπλ κέζα ζηνπο 

ρώξνπο δνπιεηάο ζε άζιηεο ζπλζήθεο θαη δελ έρνπλ νύηε ελεκέξσζε. 

 Να ππθλώζνπλ νη έιεγρνη ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο, λα ζηακαηήζεη ε απζαηξεζία, λα 

ζηακαηήζνπλ νη πνιιέο ππεξσξίεο πνπ εμαζζελνύλ ηνλ νξγαληζκό θαη πνπ ζύκθσλα 

κε ηνλ ΔΟΓΤ πξέπεη λα απνθεύγνληαη. Να γίλνπλ άκεζα πξνζιήςεηο. 

 Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ θαη πξνκήζεηα πιηθώλ ζε όιεο ηηο κνλάδεο πγείαο, ώζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε 24σξε ιεηηνπξγία ηνπο.Να κνληκνπνηεζεί ην ππάξρνλ πξπξνζσπηθό. 

Δπίηαμε ησλ ηδησηηθώλ κνλάδσλ πγείαο. 

 λα αλαζηαινύλ νη πιεηζηεξηαζκνί θαηαζρέζεηο θαη θάζε αλαγθαζηηθή είζπξαμε όπσο 

θαη νη πιεξσκέο ησλ ινγαξηαζκώλ ξεύκαηνο, λεξνύ, ηειεθώλνπ θηι. 

 Έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε. 

 

Σέινο εθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζύλε καο ζηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ κε 

ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε πιηθά θαη πξνζσπηθό δίλνπλ απηή ηελ ηεξάζηηα κάρε. 

 

 


