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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

►B Ο∆ΗΓΙΑ 96/34/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 3ης Ιουνίου 1996

σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP
και τη CES

(ΕΕ L 145 της 19.6.1996, σ. 4)

Τροποποιείται από:

Επίσηµη Εφηµερίδα

αριθ. σελίδα ηµεροµηνία

►M1 Οδηγία 97/75/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1997 L 10 24 16.1.1998



▼B
Ο∆ΗΓΙΑ 96/34/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 3ης Ιουνίου 1996

σχετικά µε τη συµφωνία — πλαίσιο για τη γονική άδεια, που
συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES

ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συµφωνία για την κοινωνική πολιτική, που προσαρτάται στο
πρωτόκολλο (αριθ. 14) σχετικά µε την κοινωνική πολιτική, το
οποίο είναι προσαρτηµένο στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιµώντας:

1. ότι, µε βάση το πρωτόκολλο σχετικά µε την κοινωνική
πολιτική, τα κράτη µέλη, πλην του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας στο
εξής αποκαλούµενα «κράτη µέλη», επιθυµώντας να συνεχί-
σουν την πορεία που χαράχθηκε µε τον Κοινωνικό Χάρτη
του 1989, συνήψαν µεταξύ τους συµφωνία για την κοινω-
νική πολιτική·

2. ότι οι κοινωνικοί εταίροι, σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 2 της συµφωνίας για την κοινωνική πολιτική,
µπορούν να ζητούν από κοινού να υλοποιούνται οι συµφω-
νίες σε κοινοτικό επίπεδο µε απόφαση του Συµβουλίου
µετά από πρόταση της Επιτροπής·

3. ότι ο Κοινοτικός Χάρτης των θεµελιωδών κοινωνικών
δικαιωµάτων των εργαζοµένων, στο σηµείο 16, που αφορά
την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών, ορίζει, µεταξύ
άλλων, ότι «θα πρέπει επίσης να θεσπισθούν µέτρα που να
επιτρέπουν στους άνδρες και τις γυναίκες να συνδυάζουν
τις επαγγελµατικές και τις οικογενειακές τους υποχρεώ-
σεις»·

4. ότι το Συµβούλιο, παρά την ύπαρξη ευρείας συναίνεσης,
δεν κατόρθωσε να αποφασίσει επί της προτάσεως οδηγίας
σχετικά µε τις γονικές άδειες και τις άδειες για οικογε-
νειακούς λόγους (1), όπως αυτή τροποποιήθηκε (2) στις 15
Νοεµβρίου 1984·

5. ότι η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 της
συµφωνίας για την κοινωνική πολιτική, διαβουλεύθηκε µε
τους κοινωνικούς εταίρους για τον ενδεχόµενο προσανατο-
λισµό µιας κοινοτικής δράσης σε θέµατα συνδυασµού της
επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής·

6. ότι η Επιτροπή, κρίνοντας µετά τη διαβούλευση αυτή ότι
πρέπει να αναληφθεί κοινοτική δράση, διαβουλεύθηκε εκ
νέου µε τους κοινωνικούς εταίρους επί του περιεχοµένου
της µελετώµενης πρότασης, σύµφωνα µε το άρθρο 3
παράγραφος 3 της προαναφερθείσας συµφωνίας·

7. ότι οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις γενικού χαρακτήρα
(UNICE, CEEP και CES) ανακοίνωσαν στην Επιτροπή, µε
κοινή τους επιστολή, στις 5 Ιουλίου 1995, τη βούλησή
τους να κινήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 4 της προαναφερθείσας συµφωνίας·

8. ότι οι εν λόγω διεπαγγελµατικές οργανώσεις συνήψαν, στις
14 ∆εκεµβρίου 1995, συµφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια
και διαβίβασαν στην Επιτροπή το κοινό τους αίτηµα να
υλοποιηθεί η εν λόγω συµφωνία-πλαίσιο µε απόφαση του
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Συµβουλίου επί προτάσεως της Επιτροπής, σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παράγραφος 2 της προαναφερθείσας συµφωνίας·

9. ότι το Συµβούλιο, στο ψήφισµά του της 6ης ∆εκεµβρίου
1994, για ορισµένες προοπτικές µιας κοινωνικής πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: συµβολή στην οικονοµική και
κοινωνική σύγκλιση της Ένωσης (1), κάλεσε τους κοινωνι-
κούς εταίρους να εκµεταλλευθούν τις δυνατότητες σύναψης
συµβάσεων, δεδοµένου ότι, κατά γενικό κανόνα, γνωρίζουν
καλύτερα τα κοινωνικά προβλήµατα και την κοινωνική
πραγµατικότητα· ότι στη Μαδρίτη, τα µέλη του Ευρω-
παϊκού Συµβουλίου, το κράτος των οποίων συµµετέχει στη
συµφωνία για την κοινωνική πολιτική, εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους για τη σύναψη αυτής της συµφωνίας-
πλαισίου·

10. ότι επιθυµία των υπογραφόντων µερών ήταν να συνάψουν
συµφωνία-πλαίσιο, η οποία να προβλέπει τις ελάχιστες
διατάξεις περί γονικής αδείας και απουσίας από την
εργασία λόγω ανωτέρας βίας, και η οποία να αναθέτει στα
κράτη µέλη ή/και στους κοινωνικούς εταίρους τον
προσδιορισµό των προϋποθέσεων εφαρµογής της γονικής
αδείας, ώστε να ληφθεί υπ' όψιν η επικρατούσα σε κάθε
κράτος µέλος κατάσταση, συµπεριλαµβανοµένης της
κατάστασης της οικογενειακής πολιτικής, ιδίως όσον
αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης γονικής αδείας και
άσκησης του δικαιώµατος γονικής αδείας·

11. ότι η προσήκουσα πράξη για την υλοποίηση αυτής της
συµφωνίας-πλαισίου είναι η οδηγία, κατά την έννοια του
άρθρου 189 της συνθήκης· ότι η οδηγία δεσµεύει τα κράτη
µέλη όσον αφορά το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αλλά
αφήνει τον τύπο και τα µέσα στην αρµοδιότητά τους·

12. ότι, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας και την
αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτές εξαγγέλλονται στο
άρθρο 3Β της συνθήκης, οι στόχοι της παρούσας οδηγίας
δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη
και δύνανται συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινο-
τικό επίπεδο· ότι η παρούσα οδηγία περιορίζεται στο
ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη αυτών των στόχων
και δεν υπερβαίνει το προς τούτο απαραίτητο·

13. ότι η Επιτροπή συνέταξε την πρόταση οδηγίας λαµβά-
νοντας υπ' όψιν την αντιπροσωπευτικότητα των
υπογραφόντων µερών, την εντολή τους, τη νοµιµότητα των
ρητρών της συµφωνίας-πλαισίου και το σεβασµό των
οικείων διατάξεων όσον αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρή-
σεις·

14. ότι η Επιτροπή, σύµφωνα µε την ανακοίνωσή της της 14ης
∆εκεµβρίου 1993 σχετικά µε την εφαρµογή του πρωτο-
κόλλου σχετικά µε την κοινωνική πολιτική, ενηµέρωσε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποστέλλοντάς του το κείµενο
της συµφωνίας-πλαισίου µαζί µε την πρόταση οδηγίας και
την αιτιολογική έκθεση·

15. ότι η Επιτροπή ενηµέρωσε επίσης την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή, αποστέλλοντάς της το κείµενο της
συµφωνίας-πλαισίου µαζί µε την πρόταση οδηγίας και την
αιτιολογική έκθεση·

16. ότι η ρήτρα 4 παράγραφος 2 της συµφωνίας-πλαισίου
υπογραµµίζει ότι «η υλοποίηση των διατάξεων της
παρούσας συµφωνίας δεν αποτελεί επαρκή δικαιολογία για
την υποβάθµιση του γενικού επιπέδου προστασίας των
εργαζοµένων στον τοµέα που καλύπτεται από την παρούσα
συµφωνία, και τούτο µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος
των κρατών µελών ή/και των κοινωνικών εταίρων να
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εισαγάγουν, λαµβάνοντας υπ' όψιν την εξέλιξη της
κατάστασης (συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης της
αρχής του αµεταβίβαστου), διαφορετικές νοµοθετικές,
κανονιστικές ή συµβατικές διατάξεις, εφόσον τηρούνται οι
ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται από την παρούσα
συµφωνία»·

17. ότι ο Κοινοτικός Χάρτης των θεµελιωδών κοινωνικών
δικαιωµάτων των εργαζοµένων αναγνωρίζει τη σπου-
δαιότητα του αγώνα κατά των διακρίσεων σε όλες του τις
µορφές, ιδίως εκείνων που βασίζονται στο φύλο, το χρώµα,
τη φυλή, τα φρονήµατα και τις πεποιθήσεις·

18. ότι το άρθρο ΣΤ παράγραφος 2 της συνθήκης για την Ευρω-
παϊκή Ένωση ορίζει ότι «η Ένωση σέβεται τα θεµελιώδη
δικαιώµατα, όπως κατοχυρώνονται µε την Ευρωπαϊκή
Σύµβαση για την προστασία των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, που
υπογράφηκε στη Ρώµη στις 4 Νοεµβρίου 1950, και όπως
προκύπτουν από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των
κρατών µελών, ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου»·

19. ότι τα κράτη µέλη µπορούν να αναθέσουν στους κοινωνι-
κούς εταίρους, µετά από κοινό τους αίτηµα, την
υλοποίηση της παρούσας οδηγίας, µε την προϋπόθεση ότι
θα λάβουν κάθε απαραίτητο µέτρο που θα τους επιτρέπει
να είναι ανά πάσα στιγµή σε θέση να εξασφαλίζουν τα
αποτελέσµατα που επιβάλλει η παρούσα οδηγία·

20. ότι η υλοποίηση της συµφωνίας-πλαισίου συµβάλλει στην
υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της
συµφωνίας για την κοινωνική πολιτική,

ΕΞΕ∆ΩΣΕΤΗΝΠΑΡΟΥΣΑΟ∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Υλοποίηση της συµφωνίας-πλαισίου

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην υλοποίηση της συµφωνίας-
πλαισίου για τη γονική άδεια, η οποία συνήφθη στις 14 ∆εκεµ-
βρίου 1995 από τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις γενικού
χαρακτήρα (UNICE, CEEP και CES), και η οποία αναφέρεται στο
παράρτηµα.

Άρθρο 2

Τελικές διατάξεις

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονι-
στικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να
συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 3
Ιουνίου 1988, ή εξασφαλίζουν, το αργότερο κατά την ηµεροµηνία
αυτή, ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν θεσπίσει τις απαραίτητες
διατάξεις µέσω συµφωνίας, οφείλουν δε να λάβουν όλα τα
απαραίτητα µέτρα ώστε να είναι ανά πάσα στιγµή σε θέση να
εξασφαλίζουν τα αποτελέσµατα που επιβάλλονται από την
παρούσα οδηγία. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

1α. Σε ό,τι αφορά το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετα-
νίας και Βορείου Ιρλανδίας, η ηµεροµηνία της 3ης Ιουνίου 1998
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται από την
ηµεροµηνία της 15ης ∆εκεµβρίου 1999.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να διαθέτουν συµπληρωµατικό
χρονικό διάστηµα ενός έτους κατ' ανώτατο όριο, αν αυτό είναι
απαραίτητο για να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες δυσχέρειες ή η
υλοποίηση µε συλλογική σύµβαση.

Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή για τις εν λόγω περιστάσεις.
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3. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την
αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέ-
ρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η συνηµµένη συµφωνία-πλαίσιο συνιστά δέσµευση της UNICE, της CEEP
και της CES να εφαρµόσουν ελάχιστους κανόνες για τη γονική άδεια και
την απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας, ως σηµαντικό
µέσο συνδυασµού της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής και
προαγωγής της ισότητας ευκαιριών και µεταχείρισης µεταξύ των ανδρών
και των γυναικών.

Η UNICE, η CES και η CEEP ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει αυτή
τη συµφωνία-πλαίσιο στο Συµβούλιο, το οποίο µε απόφασή του, θα κατα-
στήσει αυτούς τους ελάχιστους κανόνες δεσµευτικούς για τα κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε εξαίρεση το Ηνωµένο Βασίλειο της
Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας.

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

1. Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για την κοινωνική πολιτική που
προσαρτάται στο πρωτόκολλο σχετικά µε την κοινωνική πολιτική,
το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρω-
παϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4 και το
άρθρο 4 παράγραφος 2,

2. Εκτιµώντας:

ότι το άρθρο 4 παράγραφος 2 της συµφωνίας για την κοινωνική
πολιτική προβλέπει ότι οι συµφωνίες που συνάπτονται σε κοινο-
τικό επίπεδο υλοποιούνται, όταν το ζητούν από κοινού τα
υπογράφοντα µέρη, µε απόφαση του Συµβουλίου µετά από
πρόταση της Επιτροπής·

3. ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προτείνει κοινο-
τικό µέτρο για το συνδυασµό επαγγελµατικής και οικογενειακής
ζωής·

4. ότι ο Κοινοτικός Χάρτης των θεµελιωδών κοινοτικών
δικαιωµάτων ορίζει, στο σηµείο 16 περί ίσης µεταχείρισης, ότι
θα πρέπει να θεσπιστούν µέτρα που να επιτρέπουν στους άνδρες
και τις γυναίκες να συνδυάζουν τις επαγγελµατικές και τις οικογε-
νειακές τους υποχρεώσεις·

5. ότι το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 6ης ∆εκεµβρίου 1994,
αναγνωρίζει ότι η ουσιαστική πολιτική ισότητας ευκαιριών
προϋποθέτει γενική και ολοκληρωµένη στρατηγική που να
επιτρέπει την καλύτερη οργάνωση των ωραρίων εργασίας, µεγα-
λύτερη ελαστικότητα, καθώς και ευχερέστερη επιστροφή στην
επαγγελµατική ζωή, και επισηµαίνει το σηµαντικό ρόλο που
διαδραµατίζουν οι κοινωνικοί εταίροι στον τοµέα αυτό και ιδίως
στην προσφορά, στους άνδρες και στις γυναίκες, δυνατότητας
συνδυασµού των επαγγελµατικών τους ευθυνών και των οικογε-
νειακών τους υποχρεώσεων·

6. ότι τα µέτρα για το συνδυασµό της επαγγελµατικής και οικογε-
νειακής ζωής θα πρέπει να ενθαρρύνουν την εισαγωγή νέων
ελαστικών τρόπων οργάνωσης εργασίας και χρόνου, περισσότερο
προσαρµοσµένων στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της κοινωνίας και
που θα πρέπει να λάβουν υπόψη συγχρόνως τις ανάγκες των
επιχειρήσεων και εκείνες των εργαζοµένων·

7. ότι η οικογενειακή πολιτική θα πρέπει να αντιµετωπίζεται στο
πλαίσιο των δηµογραφικών αλλαγών, των φαινοµένων της
γήρανσης του πληθυσµού, της προσέγγισης των γενεών και της
προώθησης της συµµετοχής των γυναικών στην ενεργό ζωή·

8. ότι οι άνδρες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναλάβουν ίσο µέρος
των οικογενειακών ευθυνών, όπως, παραδείγµατος χάρη, να
λαµβάνουν γονική άδεια µε µέσα όπως τα προγράµµατα ευαισθη-
τοποίησης·

9. ότι η παρούσα συµφωνία αποτελεί συµφωνία-πλαίσιο που ορίζει
τους ελάχιστους κανόνες και διατάξεις για τη γονική άδεια,
διαφορετικής της άδειας µητρότητας, και την απουσία από την
εργασία για λόγους ανωτέρας βίας και παραπέµπει στα κράτη
µέλη και στους κοινωνικούς εταίρους για τη θέσπιση των
προϋποθέσεων πρόσβασης και των τρόπων εφαρµογής, ώστε να
ληφθεί υπόψη η κατάσταση σε κάθε κράτος µέλος·
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10. ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέψουν τη διατήρηση των

παροχών σε είδος που καταβάλλονται βάσει της ασφάλισης ασθε-
νείας κατά την ελάχιστη διάρκεια της γονικής άδειας·

11. ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης, όταν αυτό κριθεί ενδεδει-
γµένο, λαµβανοµένων υπόψη των εθνικών συνθηκών και της
δηµοσιονοµικής κατάστασης, να προβλέψουν τη διατήρηση, ως
έχουν, των δικαιωµάτων σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης κατά
την ελάχιστη διάρκεια γονικής άδειας·

12. ότι η παρούσα συµφωνία λαµβάνει υπόψη την ανάγκη να βελτι-
ωθούν οι απαιτήσεις της κοινωνικής πολιτικής, να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της Κοινότητας και να αποφευ-
χθεί η επιβολή διοικητικών, οικονοµικών και νοµικών
δεσµεύσεων που παρεµποδίζουν τη δηµιουργία και την ανάπτυξη
των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων·

13. ότι οι κοινωνικοί εταίροι είναι οι πλέον αρµόδιοι να εξεύρουν
λύσεις ανταποκρινόµενες στις ανάγκες των εργοδοτών και των
εργαζοµένων και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να τους δοθεί ιδιαί-
τερος ρόλος στην υλοποίηση και την εφαρµογή της παρούσας
συµφωνίας,

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΝΗΨΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ:

II. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ρήτρα 1: Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα συµφωνία ορίζει τους ελάχιστους κανόνες για τη διευ-
κόλυνση του συνδυασµού των επαγγελµατικών και οικογενειακών
ευθυνών των εργαζοµένων γονέων.

2. Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται σε όλους τους εργαζοµένους,
άνδρες και γυναίκες, που έχουν σύµβαση ή σχέση εργασίας
προσδιοριζόµενη από τη νοµοθεσία, τις συλλογικές συµβάσεις ή
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος µέλος.

Ρήτρα 2: Γονική άδεια

1. ∆υνάµει της παρούσας συµφωνίας, µε την επιφύλαξη της ρήτρας 2
παράγραφος 2, παρέχεται ατοµικό δικαίωµα γονικής άδειας στους
εργαζόµενους, άνδρες και γυναίκες, λόγω γέννησης ή υιοθεσίας
παιδιού, ώστε να µπορέσουν να ασχοληθούν µε το παιδί αυτό,
τουλάχιστον επί τρεις µήνες, µέχρι µιας ορισµένης ηλικίας, η
οποία µπορεί να φθάσει µέχρι τα 8 έτη και προσδιορίζεται από τα
κράτη µέλη ή/και τους κοινωνικούς εταίρους.

2. Για την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και µεταχείρισης µεταξύ
των ανδρών και των γυναικών, τα µέρη που υπογράφουν την
παρούσα συµφωνία πιστεύουν ότι το δικαίωµα στη γονική άδεια
που προβλέπεται στη ρήτρα 2 παράγραφος 1 θα πρέπει, κατ' αρχήν,
να είναι αµεταβίβαστο.

3. Οι προϋποθέσεις πρόσβασης και οι τρόποι εφαρµογής της γονικής
αδείας ορίζονται από το νόµο ή/και τις συλλογικές συµβάσεις στα
κράτη µέλη, τηρώντας τους ελάχιστους κανόνες της παρούσας
συµφωνίας. Τα κράτη µέλη ή/και οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν
συγκεκριµένα:

α) να αποφασίζουν αν η γονική άδεια χορηγείται κατά πλήρη
χρόνο, κατά µερικό χρόνο, κατά τρόπο αποσπασµατικό, ή µε
τη µορφή χρονικής πίστωσης·

β) να εξαρτούν το δικαίωµα της γονικής άδειας από περίοδο εργα-
σίας ή/και περίοδο αρχαιότητας η οποία δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ένα έτος·

γ) να προσαρµόζουν τις προϋποθέσεις πρόσβασης και τους
τρόπους εφαρµογής της γονικής άδειας στις ιδιάζουσες
περιστάσεις της υιοθεσίας·

δ) να ορίζουν περιόδους κοινοποίησης στον εργοδότη από τον
εργαζόµενο ο οποίος ασκεί το δικαίωµα γονικής άδειας, διευ-
κρινίζοντας την έναρξη ή το τέλος της αδείας·

ε) να ορίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες ο εργοδότης, µετά από
διαβούλευση σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, τις συλλογικές συµβά-
σεις και τις εθνικές πρακτικές, δύναται να αναβάλει τη
χορήγηση της γονικής αδείας για λόγους που µπορούν να
αιτιολογήσουν και οι οποίοι συνδέονται µε τη λειτουργία της
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επιχείρησης (παραδείγµατος χάρη όταν η εργασία είναι
εποχιακού χαρακτήρα, όταν δεν µπορεί να βρεθεί
αναπληρωτής κατά την περίοδο κοινοποίησης, όταν σηµαντικό
ποσοστό του εργατικού δυναµικού ζητά γονική άδεια συγχ-
ρόνως, όταν συγκεκριµένα καθήκοντα έχουν στρατηγική
σηµασία). Κάθε δυσχέρεια που απορρέει από την εφαρµογή
της παρούσας ρήτρας πρέπει να επιλύεται σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία, τις συλλογικές συµβάσεις και τις εθνικές
πρακτικές·

στ) πέραν του στοιχείου ε), να επιτρέπουν ειδικές ρυθµίσεις αντα-
ποκρινόµενες στις ανάγκες λειτουργίας και οργάνωσης των
µικρών επιχειρήσεων.

4. Για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόµενοι µπορούν να ασκούν το
δικαίωµα γονικής άδειας, τα κράτη µέλη ή/και οι κοινωνικοί
εταίροι λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να προστατεύουν τους
εργαζόµενους έναντι απολύσεων εξαιτίας της αίτησης ή της λήψης
γονικής αδείας, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, τις συλλογικές συµβά-
σεις ή τις εθνικές πρακτικές.

5. Με τη λήξη της γονικής αδείας, ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να
επανέλθει στη θέση εργασίας του ή, σε περίπτωση αδυναµίας, σε
εργασία ισοδύναµη ή ανάλογη σύµφωνη µε τη σύµβασή του ή την
εργασιακή του σχέση.

6. Τα κεκτηµένα δικαιώµατα ή τα δικαιώµατα που είναι υπό κτήση
από τον εργαζόµενο κατά την ηµεροµηνία έναρξης της γονικής
αδείας διατηρούνται ως έχουν µέχρι τέλους της γονικής αδείας.
Με τη λήξη της γονικής αδείας, εφαρµόζονται τα δικαιώµατα
αυτά, συµπεριλαµβανοµένων των αλλαγών που προέρχονται από τη
νοµοθεσία, τις συλλογικές συµβάσεις ή την εθνική πρακτική.

7. Τα κράτη µέλη ή/και οι κοινωνικοί εταίροι προσδιορίζουν το καθε-
στώς της σύµβασης ή της εργασιακής σχέσης για την περίοδο της
γονικής αδείας.

8. Όλα τα θέµατα κοινωνικής ασφάλισης που συνδέονται µε την
παρούσα συµφωνία θα πρέπει να εξεταστούν και να προσδιορι-
στούν από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία,
λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία της συνέχειας των δικαιωµάτων
στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης για τους διαφόρους κινδύνους,
ιδίως στην υγειονοµική περίθαλψη.

Ρήτρα 3: Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας

1. Τα κράτη µέλη ή/και οι κοινωνικοί εταίροι λαµβάνουν µέτρα για να
επιτρέπουν στους εργαζόµενους να απουσιάζουν από την εργασία,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, τις συλλογικές συµβάσεις ή/και τις
εθνικές πρακτικές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται µε
επείγοντες οικογενειακούς λόγους σε περίπτωση ασθενείας ή
ατυχήµατος που καθιστά απαραίτητη την άµεση παρουσία του
εργαζοµένου.

2. Τα κράτη µέλη ή/και οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν να προσδιορί-
σουν τους όρους πρόσβασης και τους τρόπους εφαρµογής της
ρήτρας 3 παράγραφος 1 και να περιορίζουν το δικαίωµα αυτό σε
µια ορισµένη διάρκεια ετησίως ή/και κατά περίπτωση.

Ρήτρα 4: Τελικές διατάξεις

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν ή να θεσπίζουν ευνοϊκό-
τερες διατάξεις από τις προβλεπόµενες στην παρούσα συµφωνία.

2. Η υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας συµφωνίας δεν αποτελεί
επαρκή δικαιολογία για την υποβάθµιση του γενικού επιπέδου
προστασίας των εργαζοµένων στον τοµέα που καλύπτεται από την
παρούσα συµφωνία, και τούτο µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος
των κρατών µελών ή/και των κοινωνικών εταίρων να εισαγάγουν,
λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της κατάστασης (συµπεριλαµβανο-
µένης της θέσπισης της αρχής του αµεταβίβαστου), διαφορετικές
νοµοθετικές, κανονιστικές ή συµβατικές διατάξεις, εφόσον
τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται από την
παρούσα συµφωνία.

3. Η παρούσα συµφωνία δεν θίγει το δικαίωµα των κοινωνικών
εταίρων να συνάπτουν, στο κατάλληλο επίπεδο, συµπεριλαµβανο-
µένου του ευρωπαϊκού, συµβάσεις µε τις οποίες προσαρµόζονται
ή/και συµπληρώνονται οι διατάξεις της, ώστε να λαµβάνονται
υπόψη ιδιαίτερες περιστάσεις.

4. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συµµορφωθούν
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προς την απόφαση του Συµβουλίου το αργότερο δύο έτη µετά την
έκδοση της απόφασης ή διασφαλίζουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι (1)
λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα µέσω συµφωνίας, πριν από τη λήξη
της περιόδου αυτής. Τα κράτη µέλη µπορούν, αν αυτό είναι
απαραίτητο για να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες δυσχέρειες ή η
υλοποίηση µε συλλογική σύµβαση, να διαθέτουν συµπληρωµατικό
χρονικό διάστηµα ενός έτους κατ' ανώτατο όριο προκειµένου να
συµµορφωθούν µε την απόφαση.

5. Η πρόληψη και η αντιµετώπιση των διαφορών και καταγγελιών που
προκύπτουν από την εφαρµογή της συµφωνίας γίνονται σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία, τις συλλογικές συµβάσεις και τις εθνικές πρακτικές.

6. Με την επιφύλαξη των αντιστοίχων ρόλων της Επιτροπής, των
εθνικών δικαστηρίων και του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων, κάθε θέµα σχετικό µε την ερµηνεία της παρούσας
συµφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει, κατά πρώτον, να παρα-
πεµφθεί από την Επιτροπή στα υπογράφοντα µέρη τα οποία θα
γνωµοδοτήσουν.

7. Τα υπογράφοντα µέρη επανεξετάζουν την εφαρµογή της παρούσας
συµφωνίας πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία της απόφασης του
Συµβουλίου, αν ένα από τα µέρη της παρούσας συµφωνίας, το
ζητήσει.

Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 1995.

Fritz VERZETNITSCH,

Πρόεδρος της CES

Emilio GABAGLIO,

Γενικός Γραµµατέας

CES
bd Émile Jacqmain, 155
B-1210 Bruxelles

Antonio Castellano AUYANET,

Πρόεδρος της CEEP

Roger GOURVES,

Γενικός Γραµµατέας

CEEP
rue de la Charité, 15
B-1040 Bruxelles

François PERIGOT,

Πρόεδρος της UNICE

Zygmunt TYSZKIEWICZ,

Γενικός Γραµµατέας

UNICE
rue Joseph II, 40
B-1040 Bruxelles
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(1) Κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 4 της συµφωνίας για την κοινωνική
πολιτική.


