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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Κεντρικό Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ, αξιοποιώντας τη μαζική
εκστρατεία με την ευκαιρία της 8ης του Μάρτη στους τόπους δουλειάς και την επαφή
με χιλιάδες εργαζόμενες, έχει εκδώσει αυτή τη μπροσούρα η οποία περιλαμβάνει
πληροφορίες για τη μητρότητα, την πατρότητα και τη γονική άδεια.
Κύριος σκοπός μας είναι η ενημέρωση των εργαζομένων για τα δικαιώματα τους που
κατοχυρώνονται μέσα από αυτές τις νομοθεσίες.
Περιλαμβάνει επίσης τις θέσεις της ΠΕΟ για τα συγκεκριμένα ζητήματα και αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι των διεκδικήσεων του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Η στήριξη της εργαζόμενης γυναίκας και δε περισσότερο της εργαζόμενης μητέρας
είναι μια βασική προϋπόθεση όχι μόνο για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην
εργασία αλλά και την καταξίωση της σε όλους τους κοινωνικούς τομείς.
Το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ θα συνεχίσει ποικιλοτρόπως να
αγωνίζεται για τη λήψη εκείνων των πολιτικών και μέτρων που οδηγούν στην
επίτευξη της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Κεντρικό Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ
Μάρτης 2019

Μητρότητα είναι η επιλογή που κάνεις κάθε μέρα να βάζεις την ευτυχία και την
ευημερία κάποιου άλλου πάνω από τη δική σου,
να διδάσκεις τα δύσκολα μαθήματα,
να κάνεις το σωστό ακόμα και αν δεν είσαι σίγουρη ποιο είναι το σωστό……
και να συγχωρείς τον εαυτό σου ξανά και ξανά που τα κάνεις όλα λάθος!
Donna Ball

ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
•
•
•
•
•
•

Ο Περί Προστασίας την Μητρότητας Νόμος του 1997(100(Ι)1997)
Ο Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος του 1996(89(Ι)1996
Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στη Απασχόληση
και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 2002(205(Ι)2002)
Ο Περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμος
του 2018(21(Ι)2018)
Ο Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 1964(2/1964)
Ο Περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμος
του 2015(69(1)2015)

Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ
Μισθωτή
• Έγκυο, λεχώνα(φυσική μητέρα)
• Γυναίκα που υιοθετεί παιδί (θετή μητέρα)
• Γυναίκα που κυοφορεί παιδί για άλλη γυναίκα(παρένθετη μητέρα)
• Μητέρα που αποκτά παιδί με παρένθετη μητέρα(βιολογική μητέρα)

∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ
•
•
•
•
•
•

δικαίωμα για άδεια μητρότητας
προστασία από απόλυση και δικαιώματα αρχαιότητας και προαγωγής
άδεια απουσίας για προγεννητικές εξετάσεις
διευκολύνσεις θηλασμού / φροντίδας του παιδιού
την ασφάλεια και υγεία της εγκύου και της λεχώνας
δικαίωμα για επίδομα μητρότητας

Η άδεια μητρότητας δεν επιτρέπεται να επηρεάζει
αρνητικά την αρχαιότητα της εργοδοτούμενης,
το δικαίωμα της για προαγωγή ή την επάνοδο της
στην εργασία που ασκούσε πριν την άδεια μητρότητας.

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ
• Μισθωτή η οποία παρουσιάζει πιστοποιητικό γιατρού ότι αναμένει τοκετό σε
εβδομάδα που καθορίζεται στο πιστοποιητικό, δικαιούται:
• 18 συνεχόμενες εβδομάδες άδεια μητρότητας, από τις οποίες οι 11 είναι
υποχρεωτικές και ξεκινούν 2 εβδομάδες πριν από την εβδομάδα του
αναμενόμενου τοκετού .
• Σε περίπτωση που το βρέφος νοσηλεύεται σε θερμοκοιτίδα λόγω πρόωρου
τοκετού ή άλλου προβλήματος υγείας παραχωρείται επιπρόσθετη άδεια
μητρότητας 1 εβδομάδα για κάθε 21 μέρα
που χρειάστηκε να νοσηλευτεί, με μέγιστο
6 εβδομάδες επιπρόσθετη άδεια στις 18
εβδομάδες
(μέγιστη άδεια 24 εβδομάδες).
• Σε περίπτωση τοκετού που απολήγει
στη γέννηση περισσοτέρων του ενός
τέκνου, το δικαίωμα σε άδεια μητρότητας
επεκτείνεται κατά 4 εβδομάδες για κάθε
τέκνο πέραν του ενός από τον ίδιο τοκετό.

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
• Μισθωτή που υιοθετεί παιδί κάτω των 12 ετών και που έχει γνωστοποιήσει το
γεγονός αυτό στο Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και στον εργοδότη
της προσκομίζοντας γραπτή επιστολή που δηλώνει την πρόθεση της να
υιοθετήσει παιδί 6 εβδομάδες πριν την υιοθεσία δικαιούται άδεια μητρότητας
16 συνεχόμενες εβδομάδες.

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
• Παρένθετη Μητέρα είναι η μισθωτή γυναίκα που κυοφορεί και γεννά ύστερα
από εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά εμβρύων, με χρήση γενετικού
υλικού προς την ίδια, για λογαριασμό ενός ζευγαριού, το οποίο επιθυμεί να
αποκτήσει παιδί αλλά αδυνατεί για ιατρικούς λόγους.
• Δικαιούται άδεια 14 εβδομάδων οι οποίες λαμβάνονται υποχρεωτικά από την
2η εβδομάδα πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού.

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
• Μισθωτή η οποία έκανε χρήση παρένθετης μητρότητας για την απόκτηση
τέκνου, εφόσον παρουσιάζει διάταγμα δικαστηρίου για απόκτηση παιδιού
μέσω παρένθετης μητρότητας, δυνάμει των διατάξεων του περί Εφαρμογής της
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου, καθώς και ιατρική βεβαίωση
από εγγεγραμμένο ιατρό για την έναρξη της εγκυμοσύνης, δικαιούται άδεια
μητρότητας 18 εβδομάδων. Η άδεια ξεκινά 2 εβδομάδες πριν την εβδομάδα του
αναμενόμενου τοκετού ή την εβδομάδα του τοκετού, κατ΄ επιλογή της ιδίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΘΕΤΗΣ,
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
• Απαγορεύεται ο εργοδότης να απολύσει ή να προειδοποιήσει ότι θα
απολύσει εργοδοτούμενη του από τη στιγμή που αυτή τον έχει ενημερώσει
ΓΡΑΠΤΩΣ ότι αναμένει παιδί ή θα υιοθετήσει παιδί.
• Αν δεν τον έχει ενημερώσει γραπτώς και ο εργοδότης προχωρεί σε απόλυση
της, τότε μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες μπορεί να του γνωστοποιήσει την
εγκυμοσύνη της με πιστοποιητικό ιατρού και ο εργοδότης να ανακαλέσει την
απόλυση της.
• Η απαγόρευση λήγει 5 μήνες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.
Υπάρχει εξαίρεση στις πιο κάτω περιπτώσεις:
• Η εργοδοτουμένη να είναι ένοχη σοβαρού παραπτώματος ή συμπεριφοράς η
οποία δικαιολογεί τη ρήξη της σχέσης εργοδότησης.
• Να κλείσει η επιχείρηση
• Να λήξει η περίοδος της σύμβασης εργασίας της, εξαιρουμένων των
περιπτώσεων στις οποίες η μη ανανέωση της σύμβασης εργασίας συνδέεται
με την κατάσταση εγκυμοσύνης, τον τοκετό, τη γαλουχία, την άδεια
μητρότητας.

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
• Εργοδοτουμένη δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία της για
προγεννητικές εξετάσεις χωρίς να επηρεάζεται ο μισθός της, εφόσον οι
εξετάσεις είναι αναγκαίο να γίνουν σε εργάσιμο χρόνο.
• Πρέπει όμως να προειδοποιήσει έγκαιρα τον εργοδότη παρουσιάζοντας
και σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
• Η εργοδοτουμένη μητέρα δικαιούται να απουσιάζει 1 ώρα την ημέρα,
για εννέα μήνες, από τη μέρα του τοκετού ή της υιοθεσίας, χωρίς να
επηρεάζεται ο μισθός της
• για σκοπούς θηλασμού
• η/και φροντίδας του παιδιού
• Φυσική μητέρα χάνει το δικαίωμα αυτό όταν για το ίδιο παιδί κάνει χρήση
του δικαιώματος αυτού η θετή μητέρα.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ
• Επιπρόσθετα από τον νόμο για την Προστασία της Μητρότητας, ψηφίστηκε
το 2018 ένας καινούργιος νόμος, ο Περί Προώθησης και Προστασίας
Μητρικού Θηλασμού. Μεταξύ άλλων προνοεί την έκδοση κανονισμών από
το Υπουργικό Συμβούλιο για τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων χώρων
θηλασμού ή/και άντλησης γάλακτος σε χώρους όπου εργάζονται μητέρες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ ΚΑΙ ΛΕΧΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
• Για την ασφάλεια και υγεία των εγκύων και λεχώνων στην εργασία ο Περί
Προστασίας της Μητρότητας Νόμος παραπέμπει στους Περί Προστασίας
της Μητρότητας (ασφάλεια και υγεία στην εργασία) κανονισμούς που
εκδίδονται με βάση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ ΚΑΙ ΛΕΧΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με βάση κανονισμούς:
• Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να εκτιμούν τους κινδύνους κατά την
εργασία για την υγεία της εγκύου της λεχώνας και της γαλουχούσας
εργοδοτούμενης και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας.
• Σε περίπτωση που η φύση της εργασίας εκτιμάται ότι εγκυμονεί κινδύνους
που δεν μπορούν να αποφευχθούν, η εργοδοτούμενη θα πρέπει να
μετακινηθεί σε άλλη θέση εργασίας. Αν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική
απασχόληση, η εργαζόμενη έχει το δικαίωμα να απουσιάζει από την εργασία
της για όσο καιρό χρειαστεί χωρίς να επηρεάζονται οι απολαβές της.
• Οι πιο πάνω υποχρεώσεις του εργοδότη ισχύουν και στην περίπτωση
νυκτερινής εργασίας νοούμενου ότι παρουσιάζεται σχετικό ιατρικό
πιστοποιητικό.
• Κανένας εργοδότης δεν μπορεί να υποχρεώσει έγκυο ή γαλουχούσα
εργοδοτούμενη του να ασχολείται σε εργασία που η εκτίμηση κινδύνου έχει
δείξει ότι συνεπάγεται επικίνδυνη για την υγεία και ασφάλεια της, έκθεση σε
συγκεκριμένους παράγοντες και συνθήκες εργασίας, όπως για παράδειγμα
εργασία στην οποία η εργαζόμενη εκτίθεται σε μόλυβδο, υδράργυρο,
φυτοφάρμακα και άλλες χημικές ουσίες, εργασία σε θαλάμους πίεσης και
εργασία σε ιονίζουσες ακτινοβολίες κ.α.

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

• Εργοδότης που παραβαίνει τις διατάξεις του περί Προστασίας της
Μητρότητας Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις 7000.00 ευρώ.
• Σε περίπτωση 2ης καταδίκης του εργοδότη μέσα σε χρονικό διάστημα 2
ετών, η ποινή φτάνει και τις 8000.00 ευρώ.

ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002
• Διάκριση λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας
Στο άρθρο 4-(5) του πιο πάνω νόμου αναφέρεται ότι «τυχόν λιγότερο
ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας κατά
την έννοια του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου συνιστά διάκριση
κατά την έννοια του παρόντος Νόμου.
• Δυσμενής μεταχείριση εγκύων ή μητέρων
Επίσης οι διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9 και 10 του παρόντος Νόμου
(αναφορικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαίδευση, κατάρτιση,
προστασία από απόλυση, πρόσβαση στην απασχόληση, όρους και συνθήκες
απασχόλησης) εφαρμόζονται και σε περίπτωση οποιασδήποτε άμεσης ή
έμμεσης δυσμενούς μεταχείρισης γυναικών λόγω εγκυμοσύνης, τοκετού,
γαλουχίας, μητρότητας ή ασθένειας οφειλόμενης στην εγκυμοσύνη ή τον
τοκετό.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
• Σε ότι αφορά τις απολαβές, κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, ο
Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος παραπέμπει στη νομοθεσία
των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με βάση τη νομοθεσία αυτή ασφαλισμένη
(μισθωτή ή αυτοτελώς εργαζόμενη) δικαιούται επίδομα μητρότητας από το
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις εισφορών
και άλλες προϋποθέσεις.
• Το επίδομα μητρότητας είναι ίσο με το 72% των ασφαλιστέων αποδοχών
της στο προηγούμενο έτος εισφορών και αυξάνεται σε περίπτωση που η
γυναίκα είναι προστάτιδα της οικογένειας της.
• Σε επιχειρήσεις όπου λειτουργούν συλλογικές συμβάσεις καλείται με
συγκεκριμένο άρθρο της σύμβασης ο εργοδότης να συμπληρώσει το
επίδομα έτσι που η εργαζόμενη να παίρνει το 100% του τελευταίου
μισθού της.

ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
• Πληρώνεται στη μητέρα είτε είναι η ίδια ασφαλισμένη είτε ο σύζυγος
της, ανεξάρτητα από την κατηγορία ασφάλισης (μισθωτοί, αυτοτελώς
εργαζόμενοι, προαιρετικά ασφαλισμένοι).
• Το ποσό του βοηθήματος από 1/1/2019 είναι 546.36 ευρώ και σε περιπτώσεις
διδύμων η περισσοτέρων παιδιών το ποσό αυτό πληρώνεται για κάθε
νεογέννητο. Το ποσό αυξάνεται κάθε χρόνο.
• Πρέπει εντός 12 μηνών από την ημέρα του τοκετού να σταλεί αίτηση στο
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
• Στις περιπτώσεις τριδύμων υπάρχει ειδικό επίδομα αφού συμπληρωθεί
ειδικό έντυπο στις ΥΚΕ. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
παραχωρείται σε όλα τα ζευγάρια που έχουν αποκτήσει τρίδυμα εφάπαξ
ποσό ύψους € 7.700 ανεξαρτήτως εισοδημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές δεν
εμπίπτουν οι δημόσιοι υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένων και των εκτάκτων
και οι υπάλληλοι Ημικρατικών Οργανισμών που παραχωρείται σε αυτούς €
1.025,16 και 12 μήνες άδεια με πλήρεις απολαβές.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΟ
Παρά τη συνεχή βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που προστατεύει τη
μητρότητα εντούτοις τα στοιχεία δείχνουν τη συχνή παραβίαση του, κύρια του
δικαιώματος στην πρόσβαση εργασίας και της παραμονής στην εργασία με το
φαινόμενο της απόλυσης εγκύων ή γαλουχουσών.
Διεκδικούμε
• Αποτελεσματικότερους μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου
εφαρμογής των νομοθεσιών.
• Ενημέρωση των εργαζομένων για τις νομοθεσίες και τις διαδικασίες
υποβολής παραπόνων.
• Στήριξη των θυμάτων των οποίων τα δικαιώματα τους παραβιάζονται.
• Η εγκυμοσύνη και η μητρότητα να μην αποτελούν λόγοι απώλειας μισθών.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων.
• Βελτίωση των νομοθεσιών που αφορούν ή επηρεάζουν την άδεια και το
επίδομα μητρότητας.
• Γενικότερα κύριο αίτημα μας παραμένει η δημιουργία επαρκών και προσιτών
δομών φύλαξης και φροντίδας των παιδιών έτσι που η μητέρα να μπορεί να
επιστρέψει στην εργασία μετά τη μητρότητα.

ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ
• Τον Ιούλιο του 2017 ψηφίστηκε ο Νόμος Περί Προστασίας της Πατρότητας.
• Προνοεί άδεια 2 συνεχείς εβδομάδες σε μισθωτό, η σύζυγος του οποίου
γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας ή ο ίδιος και η σύζυγος
του έχουν υιοθετήσει παιδί ηλικίας μέχρι 12 ετών.
• Το δικαίωμα σε άδεια πατρότητας έχει ο πατέρας που τέλεσε γάμο ή έχει
σύμφωνο συμβίωσης.

ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ
• Οι 2 εβδομάδες άδεια πατρότητας μπορούν να ληφθούν από τη μέρα
τοκετού μέχρι τη λήξη της άδειας μητρότητας της συζύγου του.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ
• Μισθωτός που έχει ασκήσει το δικαίωμα του σε άδεια πατρότητας,
αιτείται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αν έχει τις απαιτούμενες
ασφαλιστικές προϋποθέσεις δικαιούται επίδομα ύψους 72% .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΔΕΙΑ
ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ
• Θα πρέπει να προειδοποιήσει
γραπτώς τον εργοδότη 2
εβδομάδες πριν την έναρξη
της άδειας πατρότητας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Απαγορεύεται σε εργοδότη να απολύσει ή να προειδοποιήσει ότι θα απολύσει
εργοδοτουμένο από τη στιγμή που τον έχει ενημερώσει γραπτώς για την
πρόθεση του να ασκήσει το δικαίωμα του σε άδεια πατρότητας και εκπνέει κατά
τη λήξη της άδειας μητρότητας.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
• Ο εργοδοτουμένος να
είναι
ένοχος σοβαρού παραπτώματος
ή συμπεριφοράς η οποία
δικαιολογεί τη ρήξη της σχέσης
εργοδότησης.
• Η σχετική να επιχείρηση έπαυσε
να λειτουργεί.
• Η περίοδος διάρκειας της
σύμβασης εργασίας έχει λήξει.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η άδεια πατρότητας δεν επηρεάζει δυσμενώς την αρχαιότητα του εργαζόμενου
ή το δικαίωμά του σε προαγωγή ή την επάνοδό του στην εργασία την οποία
ασκούσε πριν από τη λήψη της άδειας πατρότητας ή σε άλλη παρόμοιας φύσεως
εργασία με το ίδιο ύψος αποδοχών ή αποδοχές και ωφελήματα που σχετίζονται
με την εργασία, εξαιρουμένων προμηθειών που υπολογίζονται αποκλειστικά με
βάση την ποσότητα ή/και αξία της παραχθείσας εργασίας.

ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Αρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκαση εργατικών διαφορών ιδιωτικού δικαίου
που αναφύονται με αφορμή την εφαρμογή του Νόμου είναι το Δικαστήριο
Εργατικών Διαφορών.

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

Εργοδότης ο οποίος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του με βάση του Νόμου, είναι
ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις 7,000 ευρώ.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι υπεύθυνο
για την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας και την εκτέλεση οποιουδήποτε
καθήκοντος που απορρέει από τον Νόμο και προς το σκοπό αυτό ορίζει
επιθεωρητές ( λειτουργούς του Υπουργείου) ως υπεύθυνο για την εφαρμογή των
διατάξεων του Νόμου.
Οι Επιθεωρητές μπορούν είτε να διεξάγουν αυτεπάγγελτη έρευνα είτε να
εξετάζουν καταγγελίες και παράπονα για παραβίαση προνοιών του Νόμου.
Σύμφωνα με τις εξουσίες που τους παρέχονται μπορούν να εισέρχονται σε
οποιουσδήποτε χώρους με σκοπό την επιθεώρηση και να προβαίνουν σε συλλογή
πληροφοριών, στοιχείων και διεξαγωγή ανακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης
της συνδρομής οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, με σκοπό την αποτελεσματική
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η είσοδος σε οικιακά υποστατικά μπορεί να
γίνεται αφού εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του κατόχου τους.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΟ

Ο νόμος της προστασίας της πατρότητας είναι ένας καινούργιος νόμος και είναι
διττός ο σκοπός του. Από τη μια δίνει το δικαίωμα στον πατέρα να είναι με το
νεογέννητο παιδί του και συμβάλει στη φροντίδα του από τις πρώτες μέρες της
γέννησης του και από την άλλη είναι ένα μέτρο που συμβάλει στην ανατροπή
του στερεότυπου ότι αποκλειστική ευθύνη έχει η μητέρα. Είναι ένα θετικό βήμα
νοουμένου ότι αξιοποιείται για το σκοπό που έχει υιοθετηθεί.
Διεκδικούμε
• Η άδεια αυτή να καλύπτει και τους πατέρες που δεν έχουν τελέσει γάμο και
να επωφελούνται του επιδόματος πατρότητας από Τ.Κ.Α.
• Μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις οι εργοδότες να καλύπτουν το επίδομα
πατρότητας που λαμβάνουν οι πατέρες από το Τ.Κ.Α. έτσι που να μην έχουν
απώλεια στο μισθό τους την περίοδο της άδειας αυτής.

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
• Οι περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος τέθηκε σε
εφαρμογή το 2003 και ρυθμίζει το δικαίωμα του γονέα – εργοδοτουμένου/
νης να παίρνει άδεια, χωρίς απολαβές όμως, για σκοπούς φροντίδας και
ανατροφής του παιδιού.
• Επίσης, ο εν λόγω Νόμος ρυθμίζει το δικαίωμα του εργοδοτουμένου/νης
να παίρνει άδεια για λόγους ανωτέρας βίας που σχετίζονται με επείγοντες
οικογενειακούς λόγους( και αυτή είναι απλήρωτη).

ΠΟΙΟΥΣ/ΠΟΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
• Ο Νόμος καλύπτει όλους τους εργοδοτούμενους, άνδρες και γυναίκες,
(με μερική απασχόληση, με εργασία ορισμένου χρόνου κ.λ.π.) που έχουν
συμπληρώσει συνεχή απασχόληση έξι μηνών στον ίδιο εργοδότη.

ΠΟΙΟΥΣ/ΠΟΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

• Στην περίπτωση της μητέρας, η γονική άδεια λαμβάνεται μετά τη λήξη της
άδειας μητρότητας και πριν τη συμπλήρωση του όγδοου έτους της ηλικίας
του παιδιού.
• Στη περίπτωση του πατέρα μπορεί να κάνει χρήση γονικής άδειας από τη
μέρα γέννησης του παιδιού μέχρι το 8ο έτος της ηλικίας του παιδιού.
• Σε περίπτωση θετών γονιών, η γονική άδεια λαμβάνεται μετά τη λήξη της
άδειας μητρότητας και μέσα σε 8 χρόνια από την ημέρα υιοθεσίας του
παιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι το παιδί δεν έχει υπερβεί το 12 έτος της
ηλικίας του.
• Στις περιπτώσεις αναπήρων παιδιών μέχρι το 18 έτος.
Κάθε γονέας εργοδοτούμενος/η δικαιούται να πάρει άδεια μέχρι και 18
εβδομάδες, για τη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού. Μέχρι 23 αν είναι
χήρος.
• Το δικαίωμα αυτό είναι ατομικό και αμεταβίβαστο εκτός από περιπτώσεις
που ο πατέρας έχει λάβει τουλάχιστον 2 εβδομάδες οπόταν επιτρέπεται να
μεταβιβάσει 2 εβδομάδες στη μητέρα.
• Η γονική άδεια μπορεί να λαμβάνεται με ελάχιστη διάρκεια μιας εβδομάδας
και μέγιστη διάρκεια εβδομάδων τον χρόνο στις περιπτώσεις 1 ή 2 παιδιών
και 7 εβδομάδες στις περιπτώσεις 3 παιδιών και άνω.

• Το δικαίωμα γονικής άδειας παρέχεται για το κάθε παιδί ξεχωριστά.
• Σε περίπτωση που γεννηθούν πάνω από ένα παιδί την ίδια μέρα, το δικαίωμα
γονικής άδειας είναι 18 βδομάδες για κάθε παιδί ξεχωριστά.
• Όταν και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, έχουν τη δυνατότητα
να αποφασίσουν μεταξύ τους, κάθε φορά, ποιος θα πάρει άδεια και για
πόσο χρονικό διάστημα. Νοείται ότι με την σύμφωνο γνώμη του εργοδότη
μπορούν και οι δύο γονείς να κάνουν χρήση συγχρόνως του δικαιώματος
αυτού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
• Ο νόμος καθορίζει πότε ένας εργοδότης μπορεί να αρνηθεί ή να ανακαλέσει
ή να τερματίσει τη γονική άδεια.
• Ο/η εργοδοτούμενος/η οφείλει να προειδοποιήσει γραπτώς τον εργοδότη
του, 3 εβδομάδες πριν την ημέρα έναρξης της γονικής άδειας, και να
αναφέρει την ημέρα λήξης της. Στις περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας 1
εβδομάδα προειδοποίηση
• Για να πιστώνονται οι εισφορές στο ΤΚΑ κατά την περίοδο της γονικής άδειας
συμπληρώνει τη σχετική αίτηση .
• Η γονική άδεια θεωρείται εργάσιμος χρόνος για σκοπούς άδειας,
τερματισμού απασχόλησης και άλλων ωφελημάτων.

ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΔΙΚΗΜΑ Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
• Αν ο/η εργοδοτούμενος/η είναι ένοχος/η σοβαρού παραπτώματος ή
συμπεριφοράς η οποία δικαιολογεί ρήξη της σχέσης της εργοδότησης.
• Αν η σχετική επιχείρηση έπαυσε να λειτουργεί
• Αν η περίοδος διάρκειας της σύμβασης εργασίας έχει λήξει.
• Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης κατά τη χρονική περίοδο που
προβλέπεται στο εδάφιο(2)του παρόντος άρθρου, ο εργοδότης οφείλει να
δικαιολογήσει δεόντως και γραπτώς τον τερματισμό της απασχόλησης.

ΠΟΙΝΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
• Εργοδότης, ο οποίος παραβιάζει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του νόμου,
είναι ένοχος αδικήματος και η ποινή σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα €3.417.
• Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει
για διάφορες αστικής φύσεως, που προκύπτουν από την εφαρμογή του
Νόμου.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
• Ο/Η εργοδοτούμενος/η δικαιούται να παίρνει άδεια επτά ημερών το χρόνο,
χωρίς αποδοχές, για λόγους ανωτέρας βίας. Οι λόγοι της άδειας πρέπει να
συνδέονται με επείγοντες οικογενειακούς λόγους που αφορούν ασθένεια,
ή ατύχημα εξαρτωμένων μελών της οικογένειας του/ης εργοδοτούμενου/
ης (παιδί, σύζυγο, γονέα, αδελφό, αδελφή, παππού, γιαγιά) και καθιστούν
απαραίτητη την άμεση παρουσία του.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
• Η άδεια χορηγείται ολόκληρη μια φορά ή τμηματικά. Όταν οι δικαιούχοι
είναι σύζυγοι, αυτή η άδεια χορηγείται στον κάθε ένα ξεχωριστά.
• Ο/Η εργοδοτούμενος/η πρέπει να ειδοποιεί τον εργοδότη του/της το
συντομότερο δυνατό σε περίπτωση που πρόκειται να κάνει χρήση της.
άδειας για λόγους ανωτέρας βίας.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΟ
Ο νόμος για τη Γονική Άδεια είναι ένας σημαντικός νόμος για τη στήριξη των
εργαζόμενων γονιών με παιδιά μικρής ηλικίας. Από την εφαρμογή του το 2003
μέχρι σήμερα, παρά τις βελτιωτικές τροποποιήσεις που έτυχε, εντούτοις πολύ
λίγοι γονείς, στη συντριπτική πλειοψηφία γυναίκες, έκαναν χρήση. Κύριος λόγος
είναι το ότι είναι απλήρωτη η άδεια αυτή.
Διεκδικούμε
• Κάλυψη της γονικής άδειας με επίδομα από το κράτος.
• Περισσότερη ενημέρωση των εργαζομένων γονιών για το δικαίωμα που
τους δίνει ο νόμος.
• Μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας παροχή διευκολύνσεων στους
εργαζόμενους γονείς και κάλυψη της Γονικής Άδειας.

ΦΟΡΕΙΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
Η ΛΗΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΣΑΣ
• ΠΕΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΤΗΛ: 22866400
email:peo@peo.org.cy
• ΠΕΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΤΗΛ: 25443000
• ΠΕΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΤΗΛ: 23821940
• ΠΕΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΤΗΛ: 24828740
• ΠΕΟ ΠΑΦΟΥ
ΤΗΛ: 26932144

• Στους Επιθεωρητές / Επιθεωρήτριες Τμήματος Εργασίας
Κλήμεντος: 9, 4ος όροφος, Λευκωσία
Τηλέφωνο 22400847
director@dl.mlsi.gov.cy
• Στους Επιθεωρητές / Επιθεωρήτριες Τμήματος
Εργασιακών Σχέσεων
Τηλέφωνο: 22400847
• Στην Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση
και την Επαγγελματική Εκπαίδευση
Κλήμεντος 9, 3ος όροφος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22400895
genderequalitycommittee@mlsi.gov.cy
• Στο Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως &
Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων
Era House, ∆ιαγόρου 2, 1097
Τηλέφωνο: 22405500
ombudsman@ombudsman.gov.cy
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