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Οξγαληθόο Νόκνο γηα ηελ νπζηαζηηθή ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΣΗ 

I. 

   Σν άξζξν 14 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Ιζπαλίαο δηαθεξχζζεη ην δηθαίσκα ζηελ ηζφηεηα 

θαη ηε κε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ. Δπηπιένλ, ην άξζξν 9.2  θαζηεξψλεη ηελ ππνρξέσζε 

ηεο πνιηηείαο  λα πξνάγεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ επίηεπμε  πξαγκαηηθήο θαη 

νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. 

 

    Η ηζφηεηα κεηαμχ  γπλαηθψλ θαη αλδξψλ απνηειεί θαζνιηθή αξρή δηθαίνπ πνπ 

αλαγλσξίδεηαη ζε δηάθνξα δηεζλή θείκελα ζρεηηθά κε  ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απφ 

ηα νπνία μερσξίδεη ε χκβαζε γηα ηελ θαηάξγεζε θάζε κνξθήο δηάθξηζεο θαηά ησλ 

γπλαηθψλ πνπ ςεθίζηεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ην 

Γεθέκβξην ηνπ1979 θαη θπξψζεθε απφ ηελ Ιζπαλία ην 1983. ηα πιαίζηα απηά πξέπεη 

λα αλαθεξζεί  θαη ε πξφνδνο πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηηο δηεζλείο ζεκαηηθέο 

ζπλδηαζθέςεηο φπσο ε ζπλδηάζθεςε ηνπ Νατξφκπη ην 1985 θαη ηνπ Πεθίλνπ ην 1995. 

 

    Σαπηφρξνλα, ε ηζφηεηα απνηειεί ζεκειηψδε αξρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με 

ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο ζπλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ ηελ 1ε Μαΐνπ ηνπ 1999, ε 

ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη ε εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ 

δχν θχισλ απνηεινχλ ζηφρνπο  πνπ  πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε φιεο ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηεο δξάζεηο ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ηεο.  

 

    Με βάζε ην πξψελ άξζξν 111 ηεο ζπλζήθεο ηεο Ρψκεο, αλαπηχρζεθε θνηλνηηθφ 

θεθηεκέλν ζεκαληηθψλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ θαη ν παξφλ 

λφκνο απνζθνπεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ νξζή ελζσκάησζε ηνπ ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία. πγθεθξηκέλα, ν παξφλ λφκνο ελζσκαηψλεη ζηελ ηζπαληθή έλλνκε ηάμε 

δχν νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ίζε κεηαρείξηζε, ηελ νδεγία 2002/73/ΔΚ πνπ ηξνπνπνηεί 

ηελ νδεγία 76/207/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηελ  εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζηελ πξναγσγή θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ νδεγία 

2004/113/ΔΚ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ζηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ηελ παξνρή απηψλ. 

II. 

   Η πιήξεο αλαγλψξηζε ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο ελψπηνλ ηνπ λφκνπ, ελψ απνηέιεζε 

αλακθίβνια απνθαζηζηηθφ βήκα πξνφδνπ, απνδείρηεθε αλεπαξθήο. Η βία ιφγσ 

θχινπ, νη κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο, νη δηαθξίζεηο ζηηο ζπληάμεηο ρεξείαο, ε 



κεγαιχηεξε αλεξγία ησλ γπλαηθψλ, ην ζπλερηδφκελν θαη ζήκεξα ρακειφ πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο, πνιηηηζκηθήο ή 

νηθνλνκηθήο επζχλεο  θαη ηα πξνβιήκαηα ζπκθηιίσζεο ηεο πξνζσπηθήο θαη 

νηθνγελεηαθήο δσήο κε ηελ εξγαζία, απνδεηθλχνπλ φηη ε πιήξεο θαη νπζηαζηηθή 

ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, απηή ε “απφιπηε ηζφηεηα πνπ δελ επηηξέπεη 

εμνπζίεο θαη πξνλφκηα γηα νξηζκέλνπο θαη αδπλακία γηα ηνπο ππφινηπνπο” ζχκθσλα 

κε ηα ιφγηα ηνπ John Stuart Mill πξηλ απφ 140 ρξφληα πεξίπνπ, εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί αλεθπιήξσην θαζήθνλ πνπ απαηηεί λέα λνκηθά κέζα. 

Καηά ζπλέπεηα, απαηηείηαη λνκνζεηηθή δξάζε κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε θάζε 

ζπλερηδφκελεο κνξθήο άκεζεο ή έκκεζεο κνξθήο δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ κε ηελ εμάιεηςε 

ησλ εκπνδίσλ  θαη ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επίηεπμή ηεο. 

Η απαίηεζε απηή πεγάδεη απφ ηε ζπληαγκαηηθή ·έλλνκε ηάμε ηεο ρψξαο καο  θαη 

αθνξά ηε δηαζθάιηζε ησλ  πξαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ ελψ ηαπηφρξνλα 

απνηειεί ζηνηρείν εκπινπηηζκνχ ηεο ίδηαο ηεο ηζπαληθήο θνηλσλίαο πνπ ζα ζπκβάιιεη 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. 

  Δπηπιένλ, εμεηάδνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή νη πεξηπηψζεηο δηπιήο δηάθξηζεο θαη νη 

επηκέξνπο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη ηδηαίηεξα επάισηεο γπλαίθεο φπσο νη γπλαίθεο 

πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, νη κεηαλάζηξηεο θαη νη γπλαίθεο κε αλαπεξίεο. 

III. 

   Η κεγαιχηεξε θαηλνηνκία ηνπ παξφληνο λφκνπ ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ πξφιεςε 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ δηάθξηζεο θαη ζηε ζέζπηζε ελεξγψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ νπζηαζηηθή 

πξαγκάησζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο. Απηή ε επηινγή ζπλεπάγεηαη ππνρξεσηηθά ηελ 

πξνβνιή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο, 

πνιηηηζηηθήο θαη θαιιηηερληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηα νπνία ππάξρεη θίλδπλνο 

εκθάληζεο ή ζπλέρηζεο ησλ αληζνηήησλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε ζεψξεζε ηεο εγθάξζηαο 

δηάζηαζεο ηεο ηζφηεηαο, ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζχγρξνλνπ δηθαίνπ θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ, απνηειεί ηε ζεκειηψδε αξρή ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ. 

 

   Ο λφκνο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ζηελ Ιζπαλία, ζε 

θεληξηθφ επίπεδν , ζε επίπεδν απηφλνκσλ θνηλνηήησλ θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

ηεξίδεηαη δε ζηελ ζπληαγκαηηθή εθρψξεζε ηεο εμνπζίαο ζην θξάηνο γηα ηε ξχζκηζε 

ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ εγγπψληαη ηελ  ηζφηεηα φισλ ησλ Ιζπαλψλ, αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ ,θαηά ηελ άζθεζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ , ελψ πεξηέρεη 

πην ιεπηνκεξείο ξπζκίζεηο ζηνπο ηνκείο βαζηθήο ή απνθιεηζηηθήο λνκνζεηηθήο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ θξάηνπο. 

  

   Η πνιππινθφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηνλ νξηδφληην ραξαθηήξα ηεο αξρήο ηεο 

ηζφηεηαο, εθθξάδεηαη θαη ζηελ ίδηα ηε δνκή ηνπ λφκνπ. Ο λφκνο  αζρνιείηαη ζην 

δηαηαθηηθφ ηνπ κε ηε γεληθή πξνβνιή ηεο αξρήο απηήο ζηα δηάθνξα λνκνζεηηθά 

πιαίζηα, ελψ ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ηνπ δηαηάμεηο  αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

πνιιέο θαη δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ άιισλ  λφκσλ πνπ θαζηζηά αλαγθαίεο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, ν παξφλ λφκνο θηινδνμεί λα αλαδεηρζεί ζε λφκν-θψδηθα ηεο ηζφηεηαο 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. 



   

 Η γεληθή δηάξζξσζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ππφ ην πξίζκα ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο 

θαη ηεο πξννπηηθήο ηνπ θχινπ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζέζπηζε θξηηεξίσλ δξάζεο 

φισλ ησλ δεκφζησλ αξρψλ  πνπ ελζσκαηψλνπλ ελεξγά, κε ξεηφ ηξφπν θαη ζε 

ιεηηνπξγηθφ επίπεδν  ηελ αξρή απηή, ελψ ηαπηφρξνλα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε εηδηθφ 

ή  ηνκεαθφ επίπεδν νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξνσζνχλ ηελ ηζφηεηα ζε 

πνιηηηθέο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε πγεία, νη ηέρλεο, ν πνιηηηζκφο, ε θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο, ε αγξνηηθή αλάπηπμε θαη ε αλάπηπμε ηεο θαηνηθίαο, ν αζιεηηζκφο, ε 

ρσξνηαμία θαη ε δηεζλήο αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία. 

 

   ηα πιαίζηα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Κξάηνπο, ηα βαζηθά κέζα γηα ην ζθνπφ 

απηφ,  είλαη ην ηξαηεγηθφ Πξφγξακκα γηα ηηο Ίζεο Δπθαηξίεο, ε δεκηνπξγία ηεο 

Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Ιζφηεηαο κε ζπληνληζηηθέο αξκνδηφηεηεο, νη εθζέζεηο 

αμηνιφγεζεο ηνπ αληίθηππνπ ζην θχιν, ησλ νπνίσλ ν  ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο  

επεθηείλεηαη απφ ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ έσο ηα ζρέδηα ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζεκαζίαο, θαζψο θαη νη πεξηνδηθέο εθζέζεηο ή αμηνινγήζεηο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο  ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο. 

 

   Δπηπιένλ, αμίδεη λα ηνληζζεί φηη, γηα ηελ  επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο θαη νπζηαζηηθήο 

ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, ν λφκνο πξνβιέπεη ηα γεληθά πιαίζηα γηα ηε 

ζέζπηζε ησλ ιεγφκελσλ  ζεηηθψλ δξάζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αλαζέηεη ζε φιεο ηηο 

δεκφζηεο αξρέο,  ηελ εληνιή ηεο άξζεο φισλ ησλ αληζνηήησλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα  

πθίζηαληαη ζηελ πξάμε θαη πνπ δελ αξθεί γηα ηε δηφξζσζή ηνπο ε ηππηθή ή λνκηθή 

δηαηχπσζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο. Σαπηφρξνλα, επεηδή ππάξρεη ν θίλδπλνο νη 

δξάζεηο απηέο λα νδεγήζνπλ ζηελ δηαηχπσζε δηθαίνπ πνπ δεκηνπξγεί αληζφηεηεο 

πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ, ζεζπίδνληαη πξνθπιάμεηο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηνπο λνκηκφηεηαο. 

 

   Η επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο θαη νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ζηελ θνηλσλία καο δελ 

απαηηεί κφλν ηε δέζκεπζε ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ αιιά θαη ηελ απνθαζηζηηθή 

πξνψζεζή ηεο ζηε ζθαίξα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ηδησηψλ. Η ξχζκηζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο απνηειεί αληηθείκελν ηεο πξνζνρήο ηνπ λφκνπ 

ζπλδπάδνληαο ηηο αξρέο ηεο ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο θαη απηνλνκίαο κε ηελ πξνψζεζε 

ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. Δπηπιένλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε ζέζπηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πξνψζεζεο ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ζηηο ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη κέηξσλ ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο  πξνκήζεηεο θαη επηδνηήζεηο 

ή ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα. 

 

    Ο λφκνο ζηέθεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηφξζσζε ησλ αληζνηήησλ ζηα 

ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Γηα κέζνπ κηαο ζεηξάο δηαηάμεσλ 

αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ζπκθηιίσζεο ηεο νηθνγελεηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο κε 

ηελ εξγαζία θαη πξνσζείηαη ε κεγαιχηεξε ζπλππεπζπλφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ θαηά ηελ αλάιεςε ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Σα θξηηήξηα απηά 

απνηεινχλ ηελ πεγή έκπλεπζεο ηνπ λφκνπ ζην ζχλνιφ ηνπ ελψ παίξλνπλ 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή κε ηνλ πιένλ θαηάιιειν ηξφπν. 



 

    Ο λφκνο έρεη ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ζέζπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ππέξ ηεο 

ηζφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο, ηνπνζεηψληαο ηα κέηξα απηά ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ έηζη ψζηε ην πεξηερφκελφ ηνπο λα πξνέξρεηαη απφ 

ηελ ειεχζεξε θαη κε αίζζεκα επζχλεο ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ. 

 

    Πάληα ζηα πιαίζηα ηεο απαζρφιεζεο, ν λφκνο ζεζπίδεη εηδηθά κέηξα ζρεηηθά κε ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο επηινγήο θαη θάιπςεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε. Δπηπιένλ ε πξνβνιή ηεο ηζφηεηαο επεθηείλεηαη ζηα ψκαηα θαη Γπλάκεηο 

Αζθαιείαο θαη ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο. 

 

    Γελ είλαη δπλαηφλ λα εμαηξεζεί απφ ηελ εμέηαζε ηεο έθηαζεο ηεο νπζηαζηηθήο 

ηζφηεηαο ζηελ θνηλσλία καο, ε ζθαίξα ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ηφζν ζε θεληξηθφ 

φζν θαη ζε απηνλνκηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαζψο θαη ε πξνβνιή ηεο ζηελ δηεζλή 

πνιηηηθή αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο. Η θαινχκελε απφ ηνλ λφκν αξρή ηεο ηζφξξνπεο 

παξνπζίαο θαη ζχλζεζεο κε ηελ νπνία πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη ηελ επαξθή 

εθπξνζψπεζε θαη ησλ δχν θχισλ ζηα φξγαλα θαη αμηψκαηα επζχλεο, αλαδεηθλχεηαη 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ζε λνκνζεηηθή αξρή πνπ ξπζκίδεη ην γεληθφ εθινγηθφ θαζεζηψο 

επηιέγνληαο ηε ιχζε κε ηελ θαηάιιειε επειημία ψζηε νη απαηηήζεηο πνπ πεγάδνπλ 

απφ ηα άξζξα 9.2 θαη 14 ηνπ πληάγκαηνο λα θαζίζηαληαη ζπκβαηέο κε απηέο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 23 ηνπ αλσηέξσ 

πληαγκαηηθνχ θεηκέλνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξφζθαηα 

ζρεηηθά δηεζλή θείκελα θαη ζεκεηψλεηαη πξφνδνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο ηζφξξνπεο παξνπζίαο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζηε ζθαίξα ηεο  

πνιηηηθήο εθπξνζψπεζεο, κε ζεκειηψδε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθπξνζψπεζεο απηήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο ίδηαο ηεο δεκνθξαηίαο καο. 

IV. 

    Ο λφκνο πεξηιακβάλεη έλαλ πξνθαηαξθηηθφ Σίηιν, νθηψ Σίηινπο, ηξηάληα κία 

ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο, νθηψ κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, κηα δηάηαμε πεξί 

θαηαξγνχκελσλ θαλφλσλ θαη νθηψ ηειηθέο δηαηάμεηο. 

 

    Ο Πξνθαηαξθηηθφο Σίηινο ζεζπίδεη ην αληηθείκελν θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λφκνπ. 

    Ο Πξψηνο Σίηινο νξίδεη, ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ησλ Οδεγηψλ αλαθνξάο, ηηο 

βαζηθέο λνκηθέο έλλνηεο θαη θαηεγνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα, ηελ άκεζε θαη 

έκκεζε δηάθξηζε, ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, ηελ παξελφριεζε ιφγσ θχινπ θαη ηηο 

ζεηηθέο δξάζεηο. Δπηπιένλ, πξνζδηνξίδεη ηηο λνκηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

δηάθξηζεο θαη πεξηιακβάλεη εγγπήζεηο δηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηζφηεηαο. 

 

    ην Γεχηεξν Σίηιν, ζην Πξψην Κεθάιαην, ζεζπίδνληαη νη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο δξάζεο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα, νξίδεηαη  ε αξρή ηνπ 

εγθάξζηνπ ραξαθηήξα θαη ηα κέζα γηα ηελ έληαμή ηεο ζηελ θαηάξηηζε, ηελ 



επεμεξγαζία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ. Δπίζεο, θαζηεξψλεηαη ε αξρή ηεο 

ηζφξξνπεο παξνπζίαο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηα εθινγηθά ςεθνδέιηηα θαη ζηνπο 

δηνξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο πξνβαίλνπλ νη δεκφζηεο αξρέο, κε ηηο αληίζηνηρεο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ. Σαπηφρξνλα  

ζεζπίδνληαη νη εθζέζεηο αληίθηππνπ ζην θχιν θαη ν δεκφζηνο ζρεδηαζκφο ησλ 

δξάζεσλ ππέξ ηεο ηζφηεηαο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε επίπεδν Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 

ηνπ Κξάηνπο κε ην ηξαηεγηθφ ρέδην Ίζσλ Δπθαηξηψλ. 

 

    ην Κεθάιαην II ηνπ ηδίνπ Σίηινπ νξίδνληαη ηα θξηηήξηα πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, πνιηηηζκνχ θαη πγείαο. Δπίζεο 

εμεηάδεηαη ε πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη ε πηνζέηεζε κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ηζφηεηαο ζηηο 

πνιηηηθέο πξφζβαζεο ζηελ θαηνηθία θαη αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ. 

 

    Ο Σίηινο III πεξηιακβάλεη κέηξα πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ζηα κέζα ελεκέξσζεο 

κε εηδηθνχο θαλφλεο γηα ηα θξαηηθά κέζα ελεκέξσζεο θαζψο θαη κεραληζκνχο 

ειέγρνπ γηα πεξηπηψζεηο δηαθεκίζεσλ πνπ ην πεξηερφκελν ηνπο πξνθαιεί δηαθξίζεηο. 

 

    Ο Σίηινο IV αζρνιείηαη κε ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία κε ίζεο επθαηξίεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο κέηξα γηα ηελ εγγχεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ θαηά ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ηελ θαηάξηηζε,  ηελ επαγγεικαηηθή 

εμέιημε θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζπκπεξηιακβάλεη ζηα εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ, ηελ πξνζηαζία έλαληη ηεο 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη ηεο παξελφριεζεο ιφγσ θχινπ. 

  

    Πέξαλ ηεο γεληθήο  ππνρξέσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ην ζεβαζκφ ηεο αξρήο ηεο 

ηζφηεηαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, εμεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλα ε ππνρξέσζε 

δηαπξαγκάηεπζεο ζρεδίσλ ηζφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 

δηαθφζηνπο πελήληα άλδξεο θαη γπλαίθεο εξγαδφκελνπο. Η ζπνπδαηφηεηα ηνπ κέζνπ 

ησλ ζρεδίσλ ηζφηεηαο νδήγεζε ζηε δηάηαμε ηεο πξνψζεζεο ηεο εζεινληηθήο 

εηζαγσγήο ηνπο  ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

 

    Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηίζεηαη ν 

ζηφρνο ηεο βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ εξγαζία, 

εληζρχνληαο ην επίπεδν θαηάξηηζήο ηνπο θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο δηα κέζνπ ηεο πηζαλήο ζεψξεζήο ηνπο σο 

πιεζπζκηαθή νκάδα κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο δηάθνξεο ελεξγέο πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο. Δπηπιένλ, ν λφκνο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ 

θαη εξγαζηαθψλ κέηξσλ πνπ ζεζπίδνληαη ζηηο δηάθνξεο ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ. 

 

    Σν πιένλ θαηλνηφκν κέηξν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκθηιίσζεο ηεο πξνζσπηθήο 

θαη νηθνγελεηαθήο δσήο κε ηελ εξγαζία, είλαη ε άδεηα παηξφηεηαο δηάξθεηαο 

δεθαηξηψλ εκεξψλ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ζε πεξίπησζε πνιιαπινχ ηνθεηνχ 



θαηά δχν εκέξεο γηα θάζε επηπιένλ ηνπ πξψηνπ παηδί. Πξφθεηηαη γηα αηνκηθφ θαη 

απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ παηέξα ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ζε πεξίπησζε  

βηνινγηθήο παηξφηεηαο αιιά θαη ζε πεξίπησζε πηνζεζίαο ή αλαδνρήο. Δπίζεο, 

εηζάγνληαη βειηηψζεηο ζηελ ηζρχνπζα άδεηα κεηξφηεηαο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο 

θαηά δχν εβδνκάδεο ζε πεξίπησζε παηδηνχ κε αλαπεξία πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

αδηαθξίησο θαη νη δχν γνλείο. 

 

    Οη βειηηψζεηο απηέο εηζάγνληαη εμίζνπ θαη γηα ηνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο απηνηειψο 

απαζρνινχκελνπο θαζψο θαη ζε φζνπο ππάγνληαη ζηα άιια εηδηθά θαζεζηψηα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

    Όζνλ αθνξά ηε κείσζε ηνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ γηα ηε θξνληίδα παηδηνχ, αθελφο 

απμάλεηαη απφ έμη ζε νθηψ έηε ε κέγηζηε ειηθία ηνπ αλήιηθνπ πνπ παξέρεη ην 

δηθαίσκα ζην κεησκέλν εκεξήζην σξάξην θαη αθεηέξνπ κεηψλεηαη θαηά ην έλα φγδνν 

ηνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ ην ειάρηζην φξην ηεο κείσζεο. Δπηπιένλ, κεηψλεηαη ζηνπο 

ηέζζεξεηο κήλεο ε ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο  γηα ηε θξνληίδα ελφο  κέινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη απμάλεηαη απφ έλα ζε δχν έηε ε κέγηζηε δηάξθεηά ηεο .Αλαγλσξίδεηαη 

επίζεο ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο ηφζν γηα ηε θξνληίδα παηδηνχ 

φζν θαη γηα ηε θξνληίδα ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

    Σαπηφρξνλα, πξνζαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο, νη 

θπξψζεηο θαη νη κεραληζκνχ ειέγρνπ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζε ζέκαηα 

δηαθξίζεσλ θαη εληζρχεηαη ν ξφινο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ. ηα πιαίζηα απηά, απνηειεί ηδηαίηεξε θαηλνηνκία ε δπλαηφηεηα 

επηβνιήο πξφζζεησλ θπξψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε ησλ ρεδίσλ Ιζφηεηαο. 

 

    Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηα εξγαζηαθά ζέκαηα ζπλεπάγνληαη ηελ επηβνιή νξηζκέλσλ 

θαηλνηνκηψλ ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή ζέζε ζηηο θαηλνηνκίεο 

απηέο θαηέρεη ε επειημία ζηηο απαηηήζεηο πξνεγνχκελεο θαηαβνιήο εηζθνξψλ γηα ηελ 

πξφζβαζε ζηα επηδφκαηα κεηξφηεηαο, ε αλαγλψξηζε ελφο λένπ επηδφκαηνο γηα ηελ 

ίδηα αηηία ζηηο εξγαδφκελεο πνπ δελ ηεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο θαη ε ζέζπηζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ επηδφκαηνο παηξφηεηαο. 

 

    Ο Σίηινο V, ξπζκίδεη ζην Κεθάιαην I ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ζηε δεκφζηα 

απαζρφιεζε θαη ζεζπίδεη ηα γεληθά θξηηήξηα δξάζεο ππέξ ηεο ηζφηεηαο  γηα ην 

ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  ελψ ζην Κεθάιαην II ηελ ηζφξξνπε παξνπζία 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαηά ηνπο δηνξηζκνχο ζηα δηεπζπληηθά φξγαλα ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο ηνπ Κξάηνπο, αξρή πνπ εθαξκφδεηαη ζηα φξγαλα επηινγήο θαη 

αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηνπο δηνξηζκνχο ησλ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ, ησλ επηηξνπψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 

θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ε αλσηέξσ Γηνίθεζε. Σν Κεθάιαην  III ηνπ  Σίηινπ 

απηνχ αζρνιείηαη κε ηα κέηξα ηζφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε ζηα πιαίζηα ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο ηνπ Κξάηνπο, θαη αλαινγία κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζεζπίδεη ζπγθεθξηκέλα  ηε εληνιή έγθξηζεο ελφο 



πξσηνθφιινπ δξάζεο έλαληη ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη ηεο παξελφριεζεο 

ιφγσ θχινπ. 

 

    Σα Κεθάιαηα  IV θαη V ξπζκίδνπλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο 

ηεο ηζφηεηαο ζηα Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ζηηο Γπλάκεηο θαη ηα ψκαηα Αζθαιείαο ηνπ 

Κξάηνπο. 

 

    Ο Σίηινο VI ηνπ  λφκνπ αλαθέξεηαη ζηελ ίζε κεηαρείξηζε θαηά ηελ πξφζβαζε ζε 

αγαζά θαη ππεξεζίεο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο αζθάιεηεο. 

 

    Ο Σίηινο VII εμεηάδεη ηελ εζεινληηθή αλάιεςε δξάζεσλ θνηλσληθήο επζχλεο απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο, δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα είλαη απνηέιεζκα δηαπξαγκαηεχζεσλ κε 

ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ, ησλ νξγαλψζεσλ ησλ 

θαηαλαισηψλ, ησλ ελψζεσλ πξνζηαζίαο ηεο ηζφηεηαο ή ησλ νξγαληζκψλ ηζφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, ξπζκίδεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ γηα δηαθεκηζηηθνχο 

ζθνπνχο. 

 

    ηνλ Σίηιν απηφ θαη ζηα πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνψζεζε ηεο ηζφξξνπεο παξνπζία γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηα 

δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ εκπνξηθψλ εηαηξηψλ πξνβιέπνληαο έλα εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ην ζθνπφ απηφ. ηφρνο ηνπ αλσηέξσ κέηξνπ είλαη ην βαζηθφ θξηηήξην 

γηα ην δηνξηζκφ ησλ ζπκβνχισλ λα είλαη ην ηαιέλην θαη ε επαγγεικαηηθή απφδνζε, 

εθφζνλ γηα λα είλαη πξαγκαηηθά ακεξφιεπηε ε δηαδηθαζία ην θχιν δελ πξέπεη λα 

απνηειεί εκπφδην ζηελ εθινγή. 

 

    Ο Σίηινο VIII ηνπ λφκνπ ζεζπίδεη κηα ζεηξά νξγαλσηηθψλ δηαηάμεσλ κε ηε 

δεκηνπξγία ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Ιζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη 

ηηο Μνλάδεο Ιζφηεηαο ζε θάζε Τπνπξγείν. Δθηφο ησλ αλσηέξσ, ν λφκνο πξνβιέπεη ηε 

δεκηνπξγία ελφο πκβνπιίνπ ζπκκεηνρήο ηεο γπλαίθαο, σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κε 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ζεζκηθήο ζπκκεηνρήο ζηα ζέκαηα απηά. 

 

    Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, νη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο 

δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πθηζηάκελσλ λφκσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο 

γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Δθηφο απφ ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, πεξηιακβάλνληαη θαη 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηνλ νξηζκφ ηεο αξρήο ηεο ηζφξξνπεο 

ζχλζεζεο θαη παξνπζίαο, ηε δεκηνπξγία ηακείνπ γηα ζέκαηα θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο, ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ αθχξσζεο ζπγθεθξηκέλσλ  κνξθψλ 

θαηαγγειίαο ηεο ζρέζεο  εξγαζίαο θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ηεο Γπλαίθαο 

γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ πξνο ελζσκάησζε νδεγηψλ. 

 

    Οη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ζεζπίδνπλ ην πξνζσξηλά εθαξκνζηέν θαζεζηψο ζρεηηθά 

κε νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ λφκνπ, φπσο νη ζρεηηθέο κε δηνξηζκνχο θαη δηαδηθαζίεο, ηα 



πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ παξελφριεζε ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ Κξάηνπο, ε 

επηβξάβεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ζέκαηα ηζφηεηαο, νη πίλαθεο ζλεζηκφηεηαο θαη 

επηβίσζεο, ηα λέα δηθαηψκαηα κεηξφηεηαο θαη παηξφηεηαο, ε ηζφξξνπε ζχλζεζε ησλ 

εθινγηθψλ ςεθνδειηίσλ θαζψο θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ λέσλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ. 

 

   Οη ηειηθέο δηαηάμεηο αλαθέξνληαη ζηε θχζε ηνπ λφκνπ, ζηε ζπληαγκαηηθή ηνπ βάζε 

θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία , ζηε λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε, ελψ 

παξάιιεια  ζεζπίδνπλ ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ θαζψο θαη ηελ εληνιή 

αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε ζέκαηα 

ηζφηεηαο . 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ  ΣΙΣΛΟ 

Αληηθείκελν θαη ζηόρνο ηνπ Νόκνπ 

Άξζξν 1 . Αληηθείκελν ηνπ Νόκνπ. 

1. Οη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο είλαη ίζνη ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα , θαη ίζνη 

ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο . Ο παξφλ λφκνο έρεη σο ζηφρν λα  

θαηαζηήζεη νπζηαζηηθφ ην δηθαίσκα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ησλ ίζσλ 

επθαηξηψλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ηδηαίηεξα κέζσ ηεο εμάιεηςεο ησλ  

δηαθξίζεσλ θαηά  ησλ γπλαηθψλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλζήθεο ή πεξηζηάζεηο, 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο θαη ηδηαίηεξα ζην πνιηηηθφ, αζηηθφ, εξγαζηαθφ, 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεδίν κε ζηφρν ηελ επίηεπμε κηαο πην 

δεκνθξαηηθήο, δίθαηεο θαη αιιειέγγπαο θνηλσλίαο ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο 

ησλ άξζξσλ 9.2 θαη 14 ηνπ πληάγκαηνο. 

2. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν λφκνο ζεζπίδεη ηηο αξρέο δξάζεο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ, 

ξπζκίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη πξνβιέπεη κέηξα κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε 

θαη ηε δηφξζσζε θάζε κνξθήο δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ ηφζν ζην δεκφζην φζν 

θαη  ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Άξζξν 2. Πεδίν εθαξκνγήο. 

1. Όια ηα άηνκα απνιακβάλνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αξρή ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ. 

2. Οη ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν εθαξκφδνληαη ζε φια ηα 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ή δξνπλ ζηελ ηζπαληθή επηθξάηεηα 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο ή  θαηνηθίαο ηνπο. 

 

ΣΙΣΛΟ I 

Αξρή ηεο ηζόηεηαο θαη  πξνζηαζία θαηά ηωλ δηαθξίζεωλ 

Άπθπο 3. Η αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ. 



Η αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζπλεπάγεηαη ηελ 

απνπζία θάζε άκεζεο ή έκκεζεο δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ θαη ηδίσο ιφγσ κεηξφηεηαο, 

αλάιεςεο νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

Άξζξν 4. Δλζσκάησζε ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο ζηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ 

λνκηθώλ θαλόλσλ. 

Η ίζε κεηαρείξηζε θαη νη ίζεο επθαηξίεο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 

απνηεινχλ θαηαζηαηηθέο αξρέο ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη επνκέλσο ιακβάλνληαη ππφςε 

θαη ηεξνχληαη θαηά ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ λνκηθψλ θαλφλσλ. 

Άξζξν 5. Ίζε κεηαρείξηζε θαη ίζεο επθαηξίεο θαηά ηελ πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε, ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαζώο θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

Η αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ίζσλ επθαηξηψλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ πνπ  πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο δεκφζηαο 

απαζρφιεζεο, δηαζθαιίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

εθαξκνζηέα λνκνζεζία, θαηά ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

θαη ηνπο απηνηειψο απαζρνινχκελνπο, ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, θαη ζηελ  

επαγγεικαηηθή εμέιημε, ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο  ηνπο κηζζνχο 

θαη ηηο απνιχζεηο, ζηελ εγγξαθή θαη ζπκκεηνρή ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο θαη εξγνδνηηθέο 

νξγαλψζεηο  θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε νξγάλσζε ηα κέιε ηεο νπνίαο αζθνχλ 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζπκπεξηιακβάλνληαο  ηηο παξνρέο πνπ ρνξεγνχληαη 

απφ ηηο νξγαλψζεηο απηέο. 

Γελ ζπληζηά δηάθξηζε ζηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε πνπ βαζίδεηαη ζε έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ζρεηηθφ κε ην θχιν φηαλ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ πιαηζίσλ εληφο ησλ νπνίσλ δηεμάγνληαη , έλα 

ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί νπζηαζηηθή θαη θαζνξηζηηθή επαγγεικαηηθή 

πξνυπφζεζε, εθφζνλ ν ζηφρνο είλαη ζεκηηφο θαη ε πξνυπφζεζε είλαη αλάινγε.. 

Άξζξν 6. Άκεζε θαη έκκεζε δηάθξηζε. 

1. πληζηά άκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη έλα 

άηνκν ην νπνίν πθίζηαηαη, ππέζηε, ε ζα κπνξνχζε λα ππνζηεί, ιφγσ ηνπ 

θχινπ ηνπ, ιηγφηεξν επλντθή κεηαρείξηζε έλαληη άιινπ ζε αλάινγε 

θαηάζηαζε. 

2. πληξέρεη έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ φηαλ κηα εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε 

δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή ελδέρεηαη λα ζέζεη έλα πξφζσπν ζπγθεθξηκέλνπ 

θχινπ ζε ηδηαίηεξα κεηνλεθηηθή ζέζε έλαληη αηφκσλ ηνπ άιινπ θχινπ, εθηφο 

θαη αλ ε πξναλαθεξφκελε δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή δηθαηνινγείηαη 

αληηθεηκεληθά απφ έλα ζεκηηφ ζηφρν θαη ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

απηνχ είλαη πξφζθνξα θαη αλαγθαία.  

3. ε θάζε πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη πξνθαιεί δηαθξίζεηο νπνηαδήπνηε εληνιή 

γηα έκκεζε ή άκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ. 

Άξζξν 7. εμνπαιηθή παξελόριεζε θαη παξελόριεζε ιόγσ θύινπ. 



1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζπληζηά ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, θάζε ιεθηηθή, 

ζσκαηηθή, ή ζεμνπαιηθνχ ραξαθηήξα ζπκπεξηθνξά κε ζθνπφ ή απνηέιεζκα 

ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ελφο πξνζψπνπ, ηδίσο κε ηε δεκηνπξγία 

εθθνβηζηηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

2. πληζηά παξελφριεζε ιφγσ θχινπ, θάζε ζπκπεξηθνξά πνπ νθείιεηαη ζην 

θχιν ελφο πξνζψπνπ κε ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηάο 

ηνπ θαη ηε δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ ή επηζεηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

3. ε θάζε πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη ε 

παξελφριεζε ιφγσ θχινπ ζπληζηνχλ δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά. 

4. Δπίζεο, ζπληζηά πξάμε δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ, θάζε εμάξηεζε δηθαηψκαηνο ή 

πξνζδνθίαο δηθαηψκαηνο απφ ηελ απνδνρή θαηαζηάζεσλ πνπ ζπληζηνχλ 

ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ε παξελφριεζε ιφγσ θχινπ. 

Άξζξν 8. Γηάθξηζε ιόγσ εγθπκνζύλεο ή κεηξόηεηαο. 

Απνηειεί άκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ θάζε δπζκελήο κεηαρείξηζε ησλ 

γπλαηθψλ ιφγσ εγθπκνζχλεο ή κεηξφηεηαο. 

Άξζξν 9. Πξνζηαζία έλαληη αληηπνίλσλ. 

πληζηά επίζεο δηάθξηζε ιφγσ θχινπ θάζε δπζκελήο κεηαρείξηζε ή 

κεηαρείξηζε πνπ επηθέξεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα ζε βάξνο ελφο πξνζψπνπ πνπ είλαη 

ζπλέπεηα ηεο ππνβνιήο εθ κέξνπο ηνπ θαηαγγειίαο, απαίηεζεο, αγσγήο ή πξνζθπγήο  

θάζε θχζεσο κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ηεο δηάθξηζεο θαη ηελ απαίηεζε ηεο 

νπζηαζηηθήο ζπκκφξθσζεο κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ. 

Άξζξν 10. Ννκηθέο ζπλέπεηεο ησλ δηαθξηηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ. 

Οη πξάμεηο θαη νη ξήηξεο ησλ δηθαηνπξαμηψλ πνπ ζπληζηνχλ ή πξνθαινχλ 

δηάθξηζε ιφγσ θχινπ ζεσξνχληαη άθπξεο θαη ρσξίο απνηέιεζκα,  νδεγνχλ ζε 

θαηαινγηζκφ επζχλεο δηακέζνπ ελφο ζπζηήκαηνο  νπζηαζηηθψλ θαη αλάινγσλ κε ηε 

δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απνδεκηψζεσλ ή απνθαηαζηάζεσλ θαη   φπνπ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε ζε έλα απνηειεζκαηηθφ θαη απνηξεπηηθφ ζχζηεκα θπξψζεσλ κε ζθνπφ 

ηελ πξφιεςε ηεο εθδήισζεο δηαθξηηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Άξζξν 11. Θεηηθέο δξάζεηο. 

1. Με ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή πξαγκάησζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο 

ηζφηεηαο, νη Γεκφζηεο Αξρέο πηνζεηνχλ κέηξα ππέξ ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε εκθαλψλ πεξηπηψζεσλ πξαγκαηηθήο  αληζφηεηαο έλαληη ησλ 

αλδξψλ. Σα κέηξα απηά ζα εθαξκφδνληαη γηα φζν δηάζηεκα εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη νη ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο θαη πξέπεη λα είλαη δίθαηα θαη αλάινγα κε 

ηνλ ζηφρν πνπ ηίζεηαη ζε θάζε πεξίπησζε. 

2. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κπνξνχλ επίζεο λα εγθξίλνπλ 

παξφκνηα κέηξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 



Άξζξν 12. Απνηειεζκαηηθή λνκηθή πξνζηαζία. 

1. Κάζε πξφζσπν κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηα δηθαζηήξηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53.2 ηνπ πληάγκαηνο  αθφκα θαη κεηά ην πέξαο ηεο 

ζρέζεο θαηά ηελ νπνία θέξεηαη φηη έιαβε ρψξα ε δηάθξηζε. 

2. Η λνκηκνπνίεζε γηα παξέκβαζε  ζε αζηηθέο εξγαηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δίθεο 

γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ αλσηέξσ δηθαηψκαηνο, αλήθεη ζηα θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ φπσο νξίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο 

δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

3. Σν πξφζσπν πνπ ππέζηε ηελ παξελφριεζε είλαη ην κφλν πνπ λνκηκνπνηείηαη 

γηα λα αζθήζεη παξέκβαζε θαηά ηηο έλδηθεο δηαθνξέο ζηηο πεξηπηψζεηο 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη παξελφριεζεο ιφγσ θχινπ. 

Άξζξν 13. Απφδεημε. 

χκθσλα κε ηνπο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο, ζηηο δίθεο θαηά ηηο νπνίεο νη ηζρπξηζκνί 

ηνπ ελάγνληνο αλαθέξνληαη ζε πξάμεηο δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ, ε ελαγφκελε πιεπξά 

θέξεη ην βάξνο ηεο απνδείμεσο σο πξνο ηελ απνπζία δηαθξίζεσλ ζηα κέηξα πνπ 

πηνζεηήζεθαλ θαη σο πξνο ηελ αλαινγηθφηεηα ηνπο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν δηθαζηήο 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ελφο κέξνπο κπνξεί λα δεηήζεη εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, έθζεζε 

ή γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε πνηληθέο δίθεο. 

 

ΣΙΣΛΟ II 

Γεκόζηεο πνιηηηθέο γηα ηελ ηζόηεηα 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I 

Γεληθέο αξρέο 

Άξζξν 14. Γεληθά θξηηήξηα δξάζεο ησλ Γεκόζησλ Αξρώλ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα γεληθά θξηηήξηα δξάζεο ησλ Γεκφζησλ 

Αξρψλ είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Η δέζκεπζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπληαγκαηηθνχ 

δηθαηψκαηνο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. 

2. Η ελζσκάησζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ίζσλ επθαηξηψλ ζην 

ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ, εξγαζηαθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη 

θαιιηηερληθψλ πνιηηηθψλ κε ζθνπφ ηελ  απνθπγή ηνπ δηαρσξηζκνχ ζηελ 

εξγαζία, ηελ εμάιεηςε ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθνξψλ θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο αλάπηπμεο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηηο αλσηέξσ πνιηηηθέο  θαη ηεο αμίαο ηεο εξγαζίαο ησλ 

γπλαηθψλ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ νηθηαθή εξγαζία. 



3. Η ζχκπξαμε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ. 

4. Η ηζφξξνπε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζηα εθινγηθά 

ςεθνδέιηηα θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

5. Η πηνζέηεζε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο βίαο ιφγσ θχινπ, 

ηεο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα θαζψο θαη φισλ ησλ κνξθψλ ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο θαη παξελφριεζεο ιφγσ θχινπ. 

6. Ο ζπλππνινγηζκφο ησλ ηδηαίηεξσλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο 

πνπ αλήθνπλ ζε ηδηαίηεξα επάισηεο νκάδεο φπσο νη γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ ζε 

κεηνλφηεηεο, ηα λεαξά θνξίηζηα, νη γπλαίθεο κε αλαπεξία, νη γπλαίθεο κεγάιεο 

ειηθίαο, νη ρήξεο θαη νη γπλαίθεο πνπ είλαη ζχκαηα βίαο ιφγσ θχινπ γηα ηηο 

νπνίεο νη δεκφζηεο αξρέο κπνξνχλ αθφκα θαη λα πηνζεηνχλ κέηξα ζεηηθήο 

δξάζεο. 

7. Η πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάιεςε απφ ηελ 

θνηλσλία ησλ παξεπφκελσλ ζπλεπεηψλ ηεο εγθπκνζχλεο, ηνπ ηνθεηνχ  θαη ηνπ 

ζειαζκνχ. 

8. Η ζέζπηζε ησλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκθηιίσζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ 

πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ θαζψο θαη 

ηελ  πξνψζεζε ηεο  ζπλππεπζπλφηεηαο ζηηο νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ζηε 

θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο.  

9. Η πξνψζεζε κέηξσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ησλ νξγαλψζεσλ γπλαηθψλ θαη 

άιισλ ηδησηηθψλ θνξέσλ. 

10. Η πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηδησηψλ. 

11. Η πηνζέηεζε  κε ζεμηζηηθήο γιψζζαο ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν θαη ε πξνψζεζε 

ηεο ζην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ ζρέζεσλ. 

12. Όια ηα ζεκεία πνπ εμεηάδνληαη ζην παξφλ άξζξν, πξέπεη λα πξνσζνχληαη  θαη 

λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ίδην βαζκφ ζηελ ηζπαληθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή 

δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο. 

Άξζξν 15. Δγθάξζηνο ραξαθηήξαο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμύ αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ. 

Η αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ίζσλ επθαηξηψλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ εθαξκφδεηαη νξηδφληηα ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηεο πνιηηείαο. Οη δεκφζηεο 

ππεξεζίεο ιακβάλνπλ ππφςε ελεξγά ηελ αξρή απηή θαηά ηελ πηνζέηεζε θαη εθηέιεζε 

ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, θαηά ηε ράξαμε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο θαη θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ ηνπο. 

Άξζξν 16. Γηνξηζκνί πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηηο δεκόζηεο αξρέο. 

Οη δεκφζηεο αξρέο πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

ηζφξξνπεο ζπκκεηνρήο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαηά ηνπο δηνξηζκνχο θαη ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο επζχλεο. 

Άξζξν 17. ηξαηεγηθό ρέδην γηα ηηο Ίζεο Δπθαηξίεο. 



Η Κπβέξλεζε, ζηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Κξάηνπο,  εγθξίλεη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ην ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηηο Ίζεο Δπθαηξίεο ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεη κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ 

θαη αλδξψλ θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ. 

Άξζξν 18. Πεξηνδηθή έθζεζε. 

χκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε θαλνληζηηθέο πξάμεηο, ε 

θπβέξλεζε επεμεξγάδεηαη εηήζηα έθζεζε γηα ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ηεο ζρεηηθά κε 

ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. Η 

έθζεζε απηή ππνβάιιεηαη ζην Κνηλνβνχιην. 

Άξζξν 19. Δθζέζεηο αληίθηππνπ ζην θύιν. 

Σα ζρέδηα δηαηάμεσλ γεληθήο θχζεσο θαζψο θαη ηα ζρέδηα ηδηαίηεξεο 

νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, πνιηηηζηηθήο ή θαιιηηερληθήο ζπνπδαηφηεηαο πνπ 

ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζην πκβνχιην Τπνπξγψλ, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη 

έθζεζε αληίθηππνπ ζην θχιν. 

Άξζξν 20. Πξνζαξκνγή ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ κειεηώλ. 

Με ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ 

παξφληα λφκν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νπζηαζηηθήο ελζσκάησζεο ηεο πξννπηηθήο ηνπ 

θχινπ ζηηο δξάζεηο αξκνδηφηεηάο ηνπο, νη δεκφζηεο αξρέο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

κειεηψλ θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ νθείινπλ λα: 

i ζπκπεξηιακβάλνπλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ ζηηο 

ζηαηηζηηθέο, ηηο έξεπλεο θαη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ θαηαξηίδνπλ. 

ii Να ζεζπίδνπλ θαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηηο ζηαηηζηηθέο ηνπο, λένπο 

δείθηεο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε απφθηεζε γλψζεο γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ σο πξνο ηηο αμίεο, ηνπο ξφινπο, ηηο ζπλζήθεο, ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, θαζψο θαη ηελ εθδήισζε θαη επίδξαζή 

ηνπο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο. 

iii Να ζρεδηάδνπλ θαη λα εηζάγνπλ ζηα δηάθνξα επίπεδα παξέκβαζεο ηνπο 

,ηνπο αλαγθαίνπο δείθηεο θαη κεραληζκνχο κε ζηφρν ηε κειέηε ηεο 

επίπησζεο ησλ άιισλ κεηαβιεηψλ πνπ κε ηελ εκθάληζή ηνπο νδεγνχλ ζε 

θαηαζηάζεηο πνιιαπιήο δηάθξηζεο. 

iv Να πξαγκαηνπνηνχλ δεηγκαηνιεςίεο θαηάιιεινπ εχξνπο ψζηε λα 

επηηξέπνπλ ηε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ.  

v Να δηεξεπλνχλ ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπλ, έηζη ψζηε λα απνθηνχλ γλψζε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζπλζεθψλ, πξνζδνθηψλ θαη αλαγθψλ 

ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζηα δηάθνξα επίπεδα παξέκβαζεο. 

vi Να αλαζεσξνχλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ  ηνπο πθηζηάκελνπο ζηαηηζηηθνχο 

νξηζκνχο έηζη ψζηε λα ζπκβάιινπλ θαηά πεξίπησζε ζηελ αλαγλψξηζε θαη 

αμηνπνίεζε ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο θαη ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ 

ζηεξενηχπσλ έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ γπλαηθψλ.  



Η κε ζπκκφξθσζε κε νξηζκέλεο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο, 

δηθαηνινγείηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ  αηηηνινγεκέλε έθζεζε 

εγθεθξηκέλε απφ ην αξκφδην φξγαλν.  

Άξζξν 21. πλεξγαζία ζε επίπεδν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. 

1. Η Κεληξηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη νη Γηνηθήζεηο ησλ Απηφλνκσλ Κνηλνηήησλ 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ έληαμε  ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηελ άζθεζε ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο δξάζεηο ζρεδηαζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη δπλαηφλ λα 

πηνζεηνχληαη θνηλά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο ζηνπο θφιπνπο ηεο 

Σνκεαθήο πλδηάζθεςεο ηεο Γπλαίθαο. 

2. Οη Σνπηθέο Αξρέο πξέπεη λα εληάζζνπλ ην δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη λα ζπλεξγάδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε ηηο 

ππφινηπεο Γεκφζηεο Αξρέο. 

Άξζξν 22.   Ίζε θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ. 

Με ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο ίζεο θαηαλνκήο ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ, νη ηνπηθέο αξρέο κπνξνχλ λα θαηαξηίδνπλ Γεκνηηθά ρέδηα γηα ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο πφιεο. Με ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

Απηφλνκσλ Κνηλνηήησλ, είλαη δπλαηφλ ην θξάηνο λα παξέρεη ηερληθή ζπλδξνκή γηα 

ηελ επεμεξγαζία ησλ ζρεδίσλ απηψλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II 

Γηνηθεηηθή Γξάζε γηα ηελ Ιζόηεηα. 

Άξζξν 23. Δθπαίδεπζε γηα ηελ ηζόηεηα γπλαηθώλ θαη αλδξώλ. 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε 

γηα ην ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ θαη γηα ηελ ηζφηεηα 

δηθαησκάησλ θαη επθαηξηψλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. 

Δπηπιένλ, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη αλάκεζα ζηηο 

αξρέο πνηφηεηαο, ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πιήξνπο ηζφηεηαο 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. 

Άξζξν 24. Δλζσκάησζε ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

1. Οη εθπαηδεπηηθέο αξρέο εμαζθαιίδνπλ  ίζν δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε κεηαμχ  

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ κε ηελ ελεξγφ έληαμε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη δξάζεηο, απνθεχγνληαο ηελ εκθάληζε 

αληζνηήησλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ιφγσ ζεμηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ή 

ζπλαθψλ θνηλσληθψλ ζηεξεφηππσλ.  

2. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη εθπαηδεπηηθέο αξρέο ζηα πιαίζηα ησλ αληίζηνηρσλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο  αλαπηχζζνπλ ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 



i ηελ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο . 

ii ηελ εμάιεηςε θαη ηελ απφξξηςε ζπκπεξηθνξψλ ζεμηζηηθνχ  πεξηερνκέλνπ 

θαη ζηεξεφηππσλ πνπ ζπλεπάγνληαη δηαθξίζεηο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ, εμεηάδνληαο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηα ζρνιηθά βηβιία θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

iii ηελ έληαμε ηεο κειέηεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζηα 

καζήκαηα θαη ζηα πξνγξάκκαηα αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο 

ησλ θαζεγεηψλ. 

iv ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφξξνπεο παξνπζίαο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ 

ζηα φξγαλα ειέγρνπ θαη δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

v ηε ζπλεξγαζία κε ηηο ππφινηπεο εθπαηδεπηηθέο αξρέο γηα ηελ αλάπηπμε 

ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο γλψζεο ησλ 

αξρψλ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαζψο θαη ηε δηάδνζή ηνπο ζηα κέιε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. 

vi ηε ζέζπηζε εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ ζηελ Ιζηνξία. 

Άξζξν 25. Η ηζόηεηα ζηα πιαίζηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

1. ηα πιαίζηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη δεκφζηεο αξρέο θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο πξνσζνχλ ηε δηδαζθαιία θαη 

ηελ έξεπλα γηα ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ζεκαζία ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ 

θαη αλδξψλ. 

2. πγθεθξηκέλα θαη γηα ην ζθνπφ απηφ νη δεκφζηεο αξρέο πξνσζνχλ: 

i ηελ έληαμε καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ θαηαξηίδνπλ  

ii ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ κεηαπηπρηαθψλ 

iii ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθψλ κε ην ζέκα εμεηδηθεπκέλσλ ζπνπδψλ 

θαη εξεπλψλ. 

Άξζξν 26. Η ηζόηεηα ζηα πιαίζηα ηεο θαιιηηερληθήο θαη πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη 

παξαγσγήο. 

1. Οη δεκφζηεο αξρέο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο  κεξηκλνχλ γηα ηελ 

νπζηαζηηθή πξαγκάησζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ησλ ίζσλ 

επθαηξηψλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαιιηηερληθή θαη 

πλεπκαηηθή δεκηνπξγία ,παξαγσγή θαη δηάδνζε.  

2. Οη δηάθνξνη νξγαληζκνί, θνξείο, ππεξεζίεο ή άιιεο δνκέο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πνπ απαξηίδνπλ άκεζα ή έκκεζα ην ζχζηεκα ηεο πνιηηηζκηθήο 

δηαρείξηζεο αλαπηχζζνπλ ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

i Τηνζεηνχλ πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνψζεζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηελ  θαηαπνιέκεζε ησλ 

ζπγθπξηαθψλ θαη/ή γεληθεπκέλσλ δηαθξίζεσλ. 

ii Αλαπηχζζνπλ ελεξγέο πνιηηηθέο ελίζρπζεο ηεο γπλαηθείαο 

θαιιηηερληθήο θαη πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη παξαγσγήο πνπ 

κεηαθξάδνληαη ζε θίλεηξα νηθνλνκηθήο θχζεσο, κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο 

επθαηξηψλ.  



iii Πξνσζνχλ ηελ ηζφξξνπε παξνπζία γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηε δεκφζηα 

πνιηηηζηηθή θαη θαιιηηερληθή πξνζθνξά. 

iv Μεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφξξνπεο 

αληηπξνζψπεπζεο ζηα δηάθνξα ζπκβνπιεπηηθά θαη  επηζηεκνληθά 

φξγαλα θαζψο θαη ζηα φξγαλα ιήςεσο απνθάζεσλ πνπ πθίζηαληαη ζε 

θαιιηηερληθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν. 

v Τηνζεηνχλ κέηξα ζεηηθήο δξάζεο γηα ηελ θαιιηηερληθή θαη πλεπκαηηθή 

δεκηνπξγία ησλ γπλαηθψλ, πξνσζψληαο ηηο πνιηηηζηηθέο, πλεπκαηηθέο 

θαη θαιιηηερληθέο αληαιιαγέο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν θαη ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο κε ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο. 

vi ε γεληθφ επίπεδν θαη κε βάζε ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

πξνσζνχλ θάζε αλαγθαία ζεηηθή δξάζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ  

πεξηπηψζεσλ αληζφηεηαο θαηά ηελ γπλαηθεία πλεπκαηηθή, 

θαιιηηερληθή θαη πνιηηηζηηθή παξαγσγή θαη δεκηνπξγία.  

Άξζξν 27. Δλζσκάησζε ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο ζηελ πνιηηηθή πγείαο. 

1. Οη πνιηηηθέο, νη ζηξαηεγηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα πγείαο ζπκπεξηιακβάλνπλ  

θαηά ηε δηαηχπσζε, αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζή ηνπο, ηηο δηαθνξεηηθέο  αλάγθεο 

ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ θαζψο θαη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ επαξθή 

αληηκεηψπηζή ηνπο. 

2. Οη δεκφζηεο αξρέο εμαζθαιίδνπλ ηα ίζα δηθαηψκαηα ησλ αλδξψλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ πγεία κε ηελ ελεξγφ έληαμε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξάζεηο ζηελ πνιηηηθή πγείαο, απνθεχγνληαο ηελ 

εκθάληζε δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ιφγσ ησλ βηνινγηθψλ δηαθνξψλ 

ηνπο ή ζπλαθψλ θνηλσληθψλ ζηεξεφηππσλ. 

3. Οη δεκφζηεο αξρέο δηακέζνπ ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ησλ θαηά πεξίπησζε 

αξκνδίσλ νξγάλσλ, αλαπηχζζνπλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ, 

ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

i Σε ζπζηεκαηηθή πηνζέηεζε πξσηνβνπιηψλ, ζηα πιαίζηα ησλ 

δξάζεσλ πγεηνλνκηθήο εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ επηκέξνπο 

πξνψζεζε ηεο πγείαο ησλ γπλαηθψλ θαζψο θαη ηελ πξφιεςε ησλ 

δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ηνπο. 

ii Σελ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο πνπ ιακβάλεη ππφςε 

ηηο δηαθνξέο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα  

πξφζβαζεο ζηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία, ππφ ην πξίζκα ησλ 

θιηληθψλ δνθηκψλ θαη ηεο πεξίζαιςεο.  

iii ηελ εμέηαζε ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη ηεο παξελφριεζεο 

ιφγσ θχινπ, ζηα πιαίζηα ηεο  πξνζηαζίαο, πξνψζεζεο θαη 

βειηίσζεο ηεο πγείαο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο.  

iv Σελ έληαμε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ πγεηνλνκηθψλ θνξέσλ, δηαζθαιίδνληαο ηδηαίηεξα 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ λα δηαθξίλεη θαη λα πξνζθέξεη 

θξνληίδεο πεξίζαιςεο ζε πεξηπηψζεηο βίαο ιφγσ θχινπ. 

v Σελ ηζφξξνπε παξνπζία γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε δηεπζπληηθέο 

ζέζεηο θαη ζε ππεχζπλεο ζέζεηο εξγαζίαο ζην ζχλνιν ηνπ 

πζηήκαηνο Δζληθήο Τγείαο. 

vi Σε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία αλά θχιν, εθφζνλ είλαη δπλαηφ, ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα αξρεία, ηηο έξεπλεο, ηηο ζηαηηζηηθέο 



θαη ηα άιια ζπζηήκαηα ζπιινγήο  ηαηξηθψλ ή πγεηνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. 

Άξζξν 28. Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 

1. Όια ηα δεκφζηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο, ιακβάλνπλ νπζηαζηηθά ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ηελ αξρή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ  κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. 

2. Η Κπβέξλεζε πξνσζεί ηελ πιήξε έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο κε ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξφζβαζεο θαη θαηάξηηζεο ζηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςε ηηο γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ ζε 

νκάδεο θηλδχλνπ ή πνπ δνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

3. ηα πιαίζηα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ε θπβέξλεζε πξνσζεί ην 

πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγνχλ γπλαίθεο. 

4. Λακβάλεηαη κλεία γηα κε ζεμηζηηθή δηαηχπσζε θαη πεξηερφκελν ζηα ζρέδηα 

κεξηθήο ή νιηθήο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. 

Άξζξν 29. Αζιεηηζκόο. 

1. Όια ηα δεκφζηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηνπ αζιεηηζκνχ ιακβάλνπλ 

νπζηαζηηθά ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζή ηνπο, ηελ αξρή ηεο 

πξαγκαηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. 

2. Η θπβέξλεζε πξνσζεί ην γπλαηθείν αζιεηηζκφ θαη δηεπθνιχλεη ηελ 

πξαγκαηηθή πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηα δηάθνξα αζιήκαηα  κε ηελ 

αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα φια ηα επίπεδα θαη ηηο βαζκίδεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο ηνκείο επζχλεο θαη απνθάζεσλ. 

Άξζξν 30. Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. 

1. Με ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή πξαγκάησζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ, ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο , Αιηείαο θαη Σξνθίκσλ θαζψο θαη ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, αλαπηχζζνπλ ην λνκηθφ 

πξφζσπν ηεο θνηλήο ηδηνθηεζίαο κε ζηφρν ηελ πιήξε αλαγλψξηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ηελ αληίζηνηρε πξνζηαζία 

απφ ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

2. ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ έρνπλ ζηφρν ηε  βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ θαη ηνπ επηπέδνπ θαηάξηηζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ηδηαίηεξα δξάζεηο 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηα 

δηεπζπληηθά φξγαλα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ. 

3. Οη δεκφζηεο αξρέο πξνσζνχλ λέεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηε γπλαηθεία εξγαζία ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν.  

4. Οη δεκφζηεο αξρέο πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο ζηα αλήιηθα, ειηθησκέλα θαη εμαξηψκελα άηνκα σο 

κέηξν ζπκθηιίσζεο ηεο εξγαζίαο κε ηελ νηθνγελεηαθή θαη πξνζσπηθή δσή 

ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ. 



5. Οη δεκφζηεο αξρέο πξνσζνχλ ηηο ίζεο επθαηξίεο θαηά ηελ πξφζβαζε ζηηο 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ δηα κέζνπ πνιηηηθψλ θαη 

δξάζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηε γπλαίθα ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ εθαξκνγή 

ελαιιαθηηθψλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ εθεί φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε επέθηαζε 

ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηερλνινγηψλ. 

Άξζξν 31. Πνιενδνκηθέο πνιηηηθέο , πνιηηηθέο ρσξνηαμίαο θαη θαηνηθίαο. 

1. Οη πνιηηηθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε 

ζηελ θαηνηθία, πεξηιακβάλνπλ κέηξα κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, νη πνιενδνκηθέο θαη ρσξνηαμηθέο πνιηηηθέο ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ησλ δηαθφξσλ 

ηχπσλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε κε ίζνπο φξνπο 

ζηηο δηάθνξεο αζηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο. 

2. Η θπβέξλεζε, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, πξνσζεί ηελ πξφζβαζε 

ζηελ θαηνηθία ησλ γπλαηθψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο ή 

θίλδπλν απνθιεηζκνχ θαζψο θαη ησλ γπλαηθψλ πνπ ππήξμαλ ζχκαηα βίαο 

ιφγσ θχινπ, θξνληίδνληαο ηδηαίηεξα θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηηο γπλαίθεο  

πνπ έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή θξνληίδα αλήιηθσλ παηδηψλ. 

3. Η δεκφζηα δηνίθεζε ιακβάλεη ππφςε ηελ πξννπηηθή ηνπ θχινπ ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο πφιεσο, ζηηο ρσξνηαμηθέο πνιηηηθέο θαη ζηνλ νξηζκφ θαη ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηδηαίηεξα γηα ην 

ζθνπφ απηφ ηνπο κεραληζκνχο θαη ηα κέζα πνπ πξνσζνχλ θαη δηεπθνιχλνπλ 

ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ηε δηαθάλεηα.  

Άξζξν 32. Ιζπαληθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ζπλεξγαζίαο. 

1. Όιεο νη πνιηηηθέο, ηα ζρέδηα, ηα έγγξαθα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε 

ηνκεαθφ ή ζε γεσγξαθηθφ επίπεδν θαζψο θαη ηα κέζα επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηεο ηζπαληθήο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο , πεξηιακβάλνπλ σο 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αηδέληαο πξνηεξαηνηήησλ ηνπο ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, ελψ ην πεξηερφκελφ ηνπο εμεηάδεηαη ππφ ην 

πξίζκα ηεο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ιακβάλνληαη  

ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

επηηεπγκάησλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο ζηα πιαίζηα 

ηεο ηζπαληθήο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο. 

2. Δπηπιένλ, θαηαξηίδεηαη ε Σνκεαθή ηξαηεγηθή Ιζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ γηα ηελ ηζπαληθή ζπλεξγαζία πνπ επηθαηξνπνηείηαη πεξηνδηθά 

ζχκθσλα κε ηα επηηεχγκαηα θαη δηδάγκαηα πνπ αληινχληαη απφ ηηο 

πξνγελέζηεξεο δηαδηθαζίεο. 

3. Η Ιζπαληθή θπβέξλεζε ζα εθαξκφδεη γεληθά θαη ζε κεζνπξφζεζκν επίπεδν, 

κηα πξννδεπηηθή δηαδηθαζία νπζηαζηηθήο έληαμεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη 

ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θχινπ ζηελ αλάπηπμε (GED) ζε φια ηα επίπεδα 

δηαρείξηζεο, έηζη ψζηε λα θαηαζηήζεη εθηθηή ηελ νπζηαζηηθή  εθαξκνγή ηεο 

Σνκεαθήο ηξαηεγηθήο Ιζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ εμεηάδνληαο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο  γηα ηελ νξηδφληηα εθαξκνγή ηεο ζηηο δξάζεηο 

ζπλεξγαζίαο ηεο Ιζπαλίαο θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ ζεηηθήο δξάζεο γηα ηελ 

επίηεπμε ζεκαληηθψλ αιιαγψλ θαηά ηελ πξαγκάησζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο 



ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο  Γηνίθεζεο φζν θαη ζηελ εληνιή αλάπηπμεο ηεο ίδηαο 

ηεο ηζπαληθήο ζπλεξγαζίαο. 

Άξζξν 33. πκβάζεηο ησλ Γεκόζησλ Τπεξεζηώλ . 

Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, ζηα πιαίζηα ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη  

δηακέζνπ  ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ γηα ηε ζχλαςε ησλ  ζπκβάζεσλ, κπνξνχλ λα 

ζεζπίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ, 

κε ζθνπφ ηε πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί ζπκβάζεσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. 

Άξζξν 34. πκβάζεηο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Κξάηνπο. 

1. Κάζε ρξφλν, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

αληίθηππνπ ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,  απνθαζίδεη γηα  ηηο 

ζπκβάζεηο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ δεκνζίσλ 

νξγαληζκψλ, πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά ζηηο εθηειεζηηθέο 

ηνπο δηαηάμεηο  κέηξα κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο  λνκνζεζίαο πεξί ζπκβάζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

ηελ απφθαζε πνπ αλαθέξεηαη ζην  πξνεγνχκελν εδάθην, ζεζπίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ φξσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο ζχκθσλα κε ηε θχζε ησλ ζπκβάζεσλ  θαη ηνπ  ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη. 

2. Σα φξγαλα δεκνπξάηεζεο κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο 

κε ηηο εηδηθέο δηνηθεηηθέο ξήηξεο, φηη ζα πξνηηκψληαη θαηά ηελ αλάζεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ, νη πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ θαηά ηελ 

εμέηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ή ηερληθήο θεξεγγπφηεηαο ηνπο, πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο ηεο  πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη εθφζνλ νη πξνηάζεηο απηέο είλαη 

ηζνδχλακεο σο πξνο ηνπο φξνπο ηνπο κε ηηο  πιένλ ζπκθέξνπζεο ζχκθσλα κε 

ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο δεκνπξάηεζεο θαη  

αθνινπζψληαο ζε θάζε πεξίπησζε  ηελ θαηάηαμε πνπ ζεζπίδεηαη ζηελ πξψηε 

παξάγξαθν ηεο φγδνεο ζπκπιεξσκαηηθήο δηάηαμεο ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ 

Κεηκέλνπ ηνπ λφκνπ γηα ηηο πκβάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα πνπ εγθξίζεθε κε 

ην Βαζηιηθφ Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 2/2000, ηεο 16
εο

 Ινπλίνπ. 

Άξζξν 35. Κξαηηθέο επηδνηήζεηο. 

Οη Γεκφζηεο Αξρέο ζηα ζηξαηεγηθά ζρέδηα ησλ επηδνηήζεσλ πνπ εγθξίλνπλ 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, πξνζδηνξίδνπλ ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ιφγσ ηεο παξνπζίαο άληζσλ επθαηξηψλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, είλαη 

δπλαηφλ ηα θξηηήξηα πνπ δηέπνπλ ηηο επηδνηήζεηο  λα πεξηιακβάλνπλ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ δξάζεσλ νπζηαζηηθήο επίηεπμεο ηεο ηζφηεηαο εθ κέξνπο ησλ αηηνχλησλ θνξέσλ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, αμηνινγνχληαη κεηαμχ άιισλ, ηα κέηξα 

ζπκθηιίσζεο ηεο πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο κε ηελ εξγαζία, ε θνηλσληθή 



επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ ή ε επηβξάβεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ζέκαηα ηζφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ IV ηνπ Σίηινπ IV ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

ΣΙΣΛΟ III 

Ιζόηεηα θαη κέζα επηθνηλωλίαο 

Άξζξν 36. Η ηζόηεηα ζηα θξαηηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο . 

Σα θξαηηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θξνληίδνπλ λα πξνβάιινπλ κηα 

ηζφηηκε, πινπξαιηζηηθή θαη ρσξίο ζηεξεφηππα εηθφλα ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ 

ζηελ θνηλσλία θαη λα πξνσζνχλ ηε γλψζε θαη ηε δηάδνζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. 

Άξζξν 37. Κξαηηθή Ραδηνηειεόξαζε RTVE. 

1. Η Κξαηηθή Ραδηνηειεφξαζε RTVE, θαηά ηελ άζθεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο 

δεκφζηα ππεξεζία, ζέηεη θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ηνπο αθφινπζνπο 

ζηφρνπο: 

i Να πξνβάιιεη επαξθψο ηελ παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηα δηάθνξα 

επίπεδα ηεο θνηλσληθήο δσήο. 

ii Να ρξεζηκνπνηεί κε ζεμηζηηθή γιψζζα. 

iii Να πηνζεηεζεί κέζσ ηεο απηνξξχζκηζεο θψδηθαο δενληνινγίαο κε 

ζηφρν ηε κεηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο. 

iv Να ζπλεξγάδεηαη ζηηο ζεζκηθέο ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ θαη ηελ εμάιεηςε ηεο βίαο ιφγσ θχινπ. 

2. Η Κξαηηθή Ραδηνηειεφξαζε RTVE πξνσζεί ηελ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζε 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο θαη ζέζεηο ζηειερψλ. Πξνσζεί επίζεο ηελ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ κε ηηο γπλαηθείεο νκάδεο θαη νξγαλψζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο. 

Άξζξν 38. Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ EFE. 

1. Σν πξαθηνξείν Δηδήζεσλ EFE θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 

θπξίσο κε ηε ρξήζε κε ζεμηζηηθήο γιψζζαο ελψ ηαπηφρξνλα ζπλερίδεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ζηφρσλ: 

i Σεο επαξθνχο πξνβνιήο ηεο παξνπζίαο ησλ γπλαηθψλ ζηα δηάθνξα 

επίπεδα ηεο θνηλσληθήο δσήο. 

ii Σεο ρξήζεο κε ζεμηζηηθήο γιψζζαο. 

iii Σεο πηνζέηεζεο κέζσ ηεο απηνξξχζκηζεο ελφο θψδηθα δενληνινγίαο, 

κε ζηφρν ηε κεηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο. 

iv Σεο ζπλεξγαζίαο ζηηο ζεζκηθέο ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο πνπ έρνπλ 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη 

ηελ εμάιεηςε ηεο βίαο ιφγσ θχινπ. 

2. Σν Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ EFE πξνσζεί ηελ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζε 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο θαη ζέζεηο επζχλεο. Πξνσζεί επίζεο ηελ αλάπηπμε 



ζρέζεσλ κε ηηο γπλαηθείεο νκάδεο θαη νξγαλψζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο . 

Άξζξν 39. Η ηζόηεηα ζηα ηδησηηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

1. Όια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη απνθεχγνπλ θάζε κνξθή δηάθξηζεο. 

2. Οη Γεκφζηεο Αξρέο πξνσζνχλ ηελ πηνζέηεζε απφ ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο ζπκθσληψλ απηνξξχζκηζεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηήξεζε ηεο 

λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πσιήζεσλ θαη δηαθήκηζεο πνπ 

αλαπηχζζνπλ. 

Άξζξν 40. Οπηηθναθνπζηηθή αξρή. 

Οη αξκφδηεο αξρέο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, πηνζεηνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 

λνκνζεζία  γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κεηαρείξηζεο ησλ γπλαηθψλ ζχκθσλα κε ηηο 

ζπληαγκαηηθέο αξρέο θαη αμίεο  . 

Άξζξν 41. Ιζόηεηα θαη δηαθήκηζε. 

Η δηαθήκηζε πνπ εηζάγεη δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

λφκν,  ζεσξείηαη σο παξάλνκε δηαθήκηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  γεληθήο 

λνκνζεζίαο πεξί δηαθήκηζεο, ζεζκηθήο δηαθήκηζεο θαη επηθνηλσλίαο . 

 

ΣΙΣΛΟ IV 

Τν δηθαίωκα ζηελ εξγαζία κε ίζεο επθαηξίεο 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I 

Ίζε κεηαρείξηζε θαη ίζεο επθαηξίεο ζε ζέκαηα εξγαζίαο. 

Άξζξν 42. Πξνγξάκκαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο ησλ γπλαηθώλ. 

1. Οη πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, 

ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα βειηησζεί ε απαζρνιεζηκφηεηα ησλ γπλαηθψλ θαη ε 

παξακνλή ηνπο ζηελ εξγαζία κε ηελ ελίζρπζε ηεο θαηάξηηζήο ηνπο θαη ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

2. Σα πξνγξάκκαηα έληαμεο ζηελ ελεξγφ εξγαζία, φπσο ηα πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο θαη εμάζθεζεο 

επαγγεικαηία πνπ απεπζχλνληαη ζε άλεξγνπο, πξέπεη λα θαιχπηνπλ φια ηα 

επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ, ελψ κπνξνχλ λα ζηνρεχνπλ 

θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο γπλαηθψλ ή λα πεξηιακβάλνπλ 

έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ γπλαηθψλ.  



Άξζξν 43. Πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο. 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κπνξνχλ λα ζεζπίδνληαη κε ηηο 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κέηξα ζεηηθήο δξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε θαη γηα ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε δηάθξηζεο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ φζνλ αθνξά 

ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  II 

Ιζόηεηα θαη ζπκθηιίωζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ πξνζωπηθή θαη νηθνγελεηαθή δωή 

Άξζξν 44. Σν δηθαίσκα ηεο ζπκθηιίσζεο ηεο εξγαζίαο κε ηελ πξνζσπηθή θαη 

νηθνγελεηαθή δσή. 

1. Αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ηεο ζπκθηιίσζεο ηεο εξγαζίαο κε ηελ πξνζσπηθή 

θαη νηθνγελεηαθή δσή ησλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ εξγαδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ 

ηζφξξνπε αλάιεςε ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπο επζπλψλ απνθεχγνληαο θάζε 

δηάθξηζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο επζχλεο απηέο 

2. Οη άδεηεο θαη ην επίδνκα κεηξφηεηαο ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ηε λνκνζεζία πεξί 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

3. Με ζηφρν ηελ πην ηζφξξνπε θαηαλνκή ησλ νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ 

αλαγλσξίδεηαη ζηνλ παηέξα ην δηθαίσκα άδεηαο θαη επηδφκαηνο παηξφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη 

ηε λνκνζεζία πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ III 

Τα ζρέδηα ηζόηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα άιια κέηξα πξνώζεζεο ηεο 

ηζόηεηαο 

Άξζξν 45. Δπεμεξγαζία θαη εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ηζόηεηαο. 

1. Οη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη 

ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εξγαζία θαη γηα ην ζθνπφ απηφ νθείινπλ λα 

πηνζεηνχλ κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή θάζε κνξθήο δηάθξηζεο ζηελ 

εξγαζία κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. Σα κέηξα απηά απνηεινχλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπκθσλίαο θαηά πεξίπησζε κε ηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο. 

2. ηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε πεξηζζφηεξνπο απφ δηαθφζηνπο πελήληα 

εξγαδφκελνπο, ηα κέηξα ηζφηεηαο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ επεμεξγαζία θαη εθαξκνγή ελφο 

ζρεδίνπ ηζφηεηαο κε εκβέιεηα θαη πεξηερφκελν πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ 



θεθάιαην. Σν ζρέδην απηφ απνηειεί επίζεο αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο  παξαγξάθνπ, φηαλ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθαξκνζηέα ζπιινγηθή ζχκβαζε, νη επηρεηξήζεηο 

νθείινπλ λα θαηαξηίδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ έλα ζρέδην ηζφηεηαο ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε απηή. 

4. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα θαηαξηίδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ έλα 

ζρέδην ηζφηεηαο κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο ή δηαβνπιεχζεηο φπνπ ζπληξέρεη  

πεξίπησζε κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

εξγαδνκέλσλ φηαλ ε αξκφδηα εξγαζηαθή αξρή έρεη ζπκθσλήζεη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ πξφζζεησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ δηαδηθαζία 

θπξψζεσλ, απφ  ηελ επεμεξγαζία θαη εθαξκνγή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 

ζρεδίνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζπκθσλία απηή. 

5. Οη άιιεο επηρεηξήζεηο πξνβαίλνπλ εζεινληηθά ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή 

ησλ ζρεδίσλ ηζφηεηαο θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο 

ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.  

Άξζξν 46. ρεδηαζκόο θαη πεξηερόκελν ησλ ζρεδίσλ ηζόηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

1. Σα ζρέδηα ηζφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ έλα δηαηεηαγκέλν ζχλνιν 

κέηξσλ πνπ πηνζεηνχληαη κεηά απφ ηε δηαγλσζηηθή αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο 

θαη ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ 

ζηελ επηρείξεζε. 

ηα ζρέδηα ηζφηεηαο νξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη ηζφηεηαο πνπ πξέπεη 

λα επηηεπρζνχλ, νη ζηξαηεγηθέο θαη νη πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπο θαζψο θαη ε ζέζπηζε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ . 

2. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ, ηα ζρέδηα ηζφηεηαο κπνξνχλ λα 

εμεηάδνπλ κεηαμχ άιισλ, ζέκαηα  πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε,   

επαγγεικαηηθήο θαηάηαμεο, πξναγσγήο θαη θαηάξηηζεο θαζψο θαη  κηζζψλ θαη 

θαηαλνκήο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο έηζη ψζηε δηεπθνιχλεηαη κε φξνπο ηζφηεηαο 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ε ζπκθηιίσζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ πξνζσπηθή 

θαη νηθνγελεηαθή δσή θαη ε πξφιεςε ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη ηεο 

παξελφριεζεο ιφγσ θχινπ. 

3. Σα ζρέδηα ηζφηεηαο ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο ζέζπηζεο εηδηθψλ θαηάιιεισλ δξάζεσλ ζρεηηθά κε 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Άξζξν 47. Γηαθάλεηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ηζόηεηαο. 

Γηαζθαιίδεηαη ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ,ή απνπζία απηψλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη εξγαδφκελεο ην 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ ρεδίσλ 

Ιζφηεηαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

Σα πξνβιεπφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδνληαη κε ηελ επηθχιαμε 

ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ησλ ζπκθσληψλ γηα ηα ζρέδηα ηζφηεηαο απφ ηηο 



ηζνκεξείο επηηξνπέο ζηηο νπνίεο αλαηίζεηαη ε ελ ιφγσ αξκνδηφηεηα απφ ηηο 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. 

Άξζξν 48. Δηδηθά κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ηεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο θαη ηεο 

παξελόριεζεο ιόγσ θύινπ ζηελ εξγαζία. 

1. Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα πξνσζνχλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ νδεγνχλ 

ζηελ απνθπγή ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη ηεο παξελφριεζεο ιφγσ 

θχινπ θαη λα πξνβιέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θαηαγγειηψλ ή ησλ αμηψζεσλ πνπ ηπρφλ ππνβάιινληαη απφ 

ηα ζχκαηα παξφκνησλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξνχλ λα ζεζπίδνληαη κέηξα φπσο ε επεμεξγαζία θαη ε 

δηάδνζε ελφο θψδηθα δενληνινγίαο θαη  ε πξαγκαηνπνίεζε ελεκεξσηηθήο 

εθζηξαηείαο ή δξάζεσλ θαηάξηηζεο κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

2. Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ νθείινπλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πξφιεςε ηεο 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη ηεο παξελφριεζεο ιφγσ θχινπ ζηελ εξγαζία, 

επαηζζεηνπνηψληαο γηα ην ζέκα απηφ ηηο εξγαδφκελεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη ελεκεξψλνληαο ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπο θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα νδεγήζνπλ ζε ηέηνηα θαηλφκελα. 

Άξζξν 49. ηήξημε ηεο εζεινληηθήο εθαξκνγήο ησλ ρεδίσλ ηζόηεηαο. 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εζεινληηθήο πηνζέηεζεο ησλ ζρεδίσλ δξάζεο, ε 

θπβέξλεζε ζεζπίδεη κέηξα πξνψζεζεο πνπ απεπζχλνληαη ηδηαίηεξα ζηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο θαη πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ απαξαίηεηε ηερληθή ππνζηήξημε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV 

Δπηβξάβεπζε ηωλ επηρεηξήζεωλ ζε ζέκαηα ηζόηεηαο 

Άξζξν 50. Δπηβξάβεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ζέκαηα ηζόηεηαο. 

1. Σν Τπνπξγείo Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ επηβξαβεχεη ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ίζσλ επθαηξηψλ ησλ εξγαδφκελσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Η 

δηάθξηζε απηή είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα 

δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο θαηά ηηο εκπνξηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

2. Γηα ηελ απφθηεζε ηεο ελ ιφγσ επηβξάβεπζεο , νη ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ απνινγηζκφ ζρεηηθά κε ηηο παξακέηξνπο ηζφηεηαο πνπ 

εθαξκφδνπλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζηε δηαθήκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

3. Με θαλνληζηηθή πξάμε θαζνξίδεηαη ε νλνκαζία ηεο αλσηέξσ επηβξάβεπζεο, ε 

δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε  απνλνκή ηεο, ηα νθέιε πνπ  



απνξξένπλ απφ ηελ απφθηεζή ηεο θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζεζκηθή 

δηαθήκηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο απνλέκεηαη θαη ησλ πνιηηηθψλ 

ηζφηεηαο πνπ αθνινπζνχλ. 

4. Γηα ηελ απνλνκή ηεο, ιακβάλεηαη ππφςε κεηαμχ άιισλ θξηηεξίσλ, ε 

ηζφξξνπε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηα δηεπζπληηθά φξγαλα θαη ζηηο 

δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο θαη θαηεγνξίεο ηεο επηρείξεζεο, ε 

πηνζέηεζε ζρεδίσλ ηζφηεηαο ή άιισλ θαηλνηφκσλ κέηξσλ πξνψζεζεο ηεο 

ηζφηεηαο θαζψο θαη ε κε ζεμηζηηθή δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

ηεο επηρείξεζεο. 

5. Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ειέγρεη θαηά πφζνλ νη 

επηρεηξήζεηο πνπ  βξαβεχζεθαλ εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνπλ ηηο πνιηηηθέο  

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ίζσλ επθαηξηψλ έλαληη ησλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα ηνπο αθαηξείηαη ην 

βξαβείν. 

6.  

ΣΙΣΛΟ V 

Η αξρή ηεο ηζόηεηαο ζηε δεκόζηα απαζρόιεζε. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I 

Κξηηήξηα δξάζεο ηωλ  Γεκόζηωλ Αξρώλ 

Άξζξν 51. Κξηηήξηα δξάζεο ησλ δεκόζησλ αξρώλ. 

Οη Γεκφζηεο Αξρέο ζηα πιαίζηα ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη θαη 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ νθείινπλ ηα 

παξαθάησ: 

    α) Να απνκαθξχλνπλ ηα εκπφδηα πνπ νδεγνχλ ζε δηαθξίζεηο θάζε κνξθήο  κε 

ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 

θαηά ηελ πξφζβαζε ζηε δεκφζηα απαζρφιεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε 

 

    β) Να δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκθηιίσζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ πξνζσπηθή θαη 

νηθνγελεηαθή δσή κε ηξφπν πνπ λα πξνάγεη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε 

 

    γ) Να πξνσζνχλ ηελ θαηάξηηζε ζε φξνπο ηζφηεηαο θαηά ηελ πξφζβαζε ζηελ 

απαζρφιεζε αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο 

 

    δ Να πξνσζνχλ ηελ ηζφξξνπε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζηα φξγαλα 

επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο 

 

    ε) Να ζεζπίδνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα πξνζηαζίαο έλαληη ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο θαη ηεο παξελφριεζεο ιφγσ θχινπ 



 

    ζη) Να ζεζπίδνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ άκεζσλ θαη 

έκκεζσλ κηζζνινγηθψλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ 

 

    δ) Να αμηνινγνχλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II 

Η αξρή ηεο ηζόξξνπεο παξνπζίαο ζηελ Κεληξηθή Γεκόζηα Γηνίθεζε  θαη ζηνπο 

νξγαληζκνύο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα. 

Άξζξν 52. Σαθηηθά κέιε ησλ δηεπζπληηθώλ νξγάλσλ. 

Η Κπβέξλεζε ζα εθαξκφδεη ηελ αξρή ηεο ηζφξξνπεο παξνπζίαο γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ θαηά ην δηνξηζκφ ησλ ηαθηηθψλ  κειψλ ησλ δηεπζπληηθψλ νξγάλσλ ηεο 

Κεληξηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Άξζξν 53. Όξγαλα επηινγήο θαη Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο. 

Οη επηηξνπέο αμηνιφγεζεο θαη ηα φξγαλα επηινγήο πξνζσπηθνχ ηεο Κεληξηθήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα  ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο 

ηζφξξνπεο παξνπζίαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε εμαίξεζε βάζηκνπο θαη 

αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο δεφλησο αηηηνινγεκέλνπο. 

Δπίζεο, νη εθπξφζσπνη ηεο Κεληξηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηηο επηηξνπέο αμηνιφγεζεο  πξνζφλησλ 

γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο, ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο ηζφξξνπεο παξνπζίαο θαη ησλ 

δχν θχισλ. 

Άξζξν 54. Γηνξηζκόο ησλ εθπξνζώπσλ ηεο Κεληξηθήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο  

Η Κεληξηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη νη νξγαληζκνί ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα , νξίδνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ,ζηηο εζληθέο ή 

δηεζλείο επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ζηηο ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο ζχκθσλα κε 

ηελ αξρή ηεο ηζφξξνπεο παξνπζίαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε εμαίξεζε βάζηκνπο θαη 

αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο δεφλησο αηηηνινγεκέλνπο. 

Δπίζεο, ε Κεληξηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη νη νξγαληζκνί ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαηά ηνπο δηνξηζκνχο ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ, ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο ηζφξξνπεο παξνπζίαο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ III 

Μέηξα ηζόηεηαο ζηελ απαζρόιεζε ζηελ Κεληξηθή Γεκόζηα Γηνίθεζε  θαη ζηνπο 

δεκόζηνπο νξγαληζκνύο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα. 



Άξζξν 55. Έθζεζε ηνπ αληίθηππνπ ζην θύιν θαηά ηηο δνθηκαζίεο επηινγήο γηα ηελ 

πξόζβαζε ζηε δεκόζηα απαζρόιεζε. 

Η έγθξηζε ηεο πξνθήξπμεο ηεο δνθηκαζίαο επηινγήο γηα ηελ πξφζβαζε ζηε 

δεκφζηα  απαζρφιεζε, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε ηνπ αληίθηππνπ ζην θχιν 

κε εμαίξεζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο θαη πάληα κε ηελ επηθχιαμε ηεο απαγφξεπζεο 

ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ. 

Άξζξν 56. Άδεηεο, παξνρέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξόηεηαο θαη ζπκθηιίσζε ηεο 

εξγαζίαο κε ηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή. 

Με ηελ  επηθχιαμε ησλ βειηηψζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνέιζνπλ απφ ζπκθσλίεο 

πνπ ππνγξάθνληαη κεηαμχ ηεο Κεληξηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ε ησλ νξγαληζκψλ ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ ππεξεζία ηεο 

Κεληξηθήο  Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε εθαξκνζηέα λνκνζεζία γηα ην πξνζσπηθφ απηφ  

ζεζπίδεη ην θαζεζηψο ησλ αδεηψλ, ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ, ηεο απνπζίαο απφ ηελ 

εξγαζία θαη ησλ άιισλ παξνρψλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπκθηιίσζεο ηεο εξγαζίαο κε ηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή. 

Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ αλαγλσξίδεηαη θαη ε άδεηα παηξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

πνπ πξνβιέπεη ε πξναλαθεξφκελε λνκνζεζία. 

Άξζξν 57. πκθηιίσζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή  θαη 

θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο. 

ηηο βάζεηο ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο,  

ιακβάλεηαη ππφςε γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξνυπεξεζίαο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ κνξίσλ, ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη παξέκεηλαλ ζε κία απφ 

ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν. 

Άξζξν 58. Άδεηα ιόγσ θηλδύλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηεο γαινπρίαο. 

Όηαλ νη ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο κηαο δεκνζίαο ππαιιήινπ πνπ ππάγεηαη ζην 

θαζεζηψο αζθάιηζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ,  ελδέρεηαη λα επηδξάζνπλ αξλεηηθά 

ζηελ πγεία ηε δηθή ηεο ή ηνπ παηδηνχ ηεο, είλαη δπλαηφλ λα ηεο ρνξεγεζεί άδεηα ιφγσ 

θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο  πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εθαξκνζηέα λνκνζεζία. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, εμαζθαιίδνληαη ζην αθέξαην ηα νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα ηεο ππαιιήινπ ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο επηκέξνπο λνκνζεζίαο. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ. 

Άξζξν 59. Δηήζηα άδεηα. 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ βειηηψζεσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο 

ζπκθσλίεο πνπ ππνγξάθεη ε Κεληξηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη νη νξγαληζκνί ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ ππεξεζία ηεο Κεληξηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ,φηαλ ε θαλνληθή 

άδεηα ζπκπίπηεη ρξνληθά κε πξνζσξηλή αλαπεξία ιφγσ εγθπκνζχλεο, ηνθεηνχ ή 



κεηξηθνχ ζειαζκνχ ή κε ηελ άδεηα  κεηξφηεηαο ή ηελ παξάηαζή ηεο ιφγσ ζειαζκνχ, 

ε δεκφζηα ππάιιεινο δηθαηνχηαη λα ιάβεη ηελ θαλνληθή ηεο άδεηα ζε κηα άιιε 

εκεξνκελία αθφκα θαη αλ έρεη επέιζεη ην έηνο ζην νπνίν αλαινγεί. 

Σν ίδην δηθαίσκα παξέρεηαη θαη ζε φζνπο βξίζθνληαη ζε άδεηα παηξφηεηαο. 

Άξζξν 60. Θεηηθέο δξάζεηο θαηά ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαηάξηηζεο. 

1. Με ζηφρν ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε 

ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο, πξνηηκψληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο φζνη 

επέζηξεςαλ  ζηελ ελεξγφ ππεξεζία κεηά απφ άδεηα κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο 

ή κεηά απφ άδεηα ιφγσ θξνληίδαο εμαξηψκελσλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ή 

αηφκσλ κε αλαπεξία. 

2. Με ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ γπλαηθψλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηελ 

Κεληξηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, θαηά ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ γηα ηα αληίζηνηρα ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο, 

ηνπιάρηζηνλ ην 40% ησλ ζέζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ζα θαιχπηεηαη απφ γπλαίθεο 

πνπ πιεξνχλ ηηο ζεζπηδφκελεο πξνυπνζέζεηο. 

Άξζξν 61. Καηάξηηζε γηα ηελ ηζόηεηα. 

1. Όινη νη δηαγσληζκνί γηα ηελ πξφζβαζε ζηε δεκφζηα απαζρφιεζε ζηελ 

Κεληξηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, πεξηιακβάλνπλ ηε κειέηε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

2. Η Κεληξηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε  θαη νη νξγαληζκνί ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέο νξγαλψλνπλ ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο πνπ απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ ίζε κεηαρείξηζε, ηηο ίζεο επθαηξίεο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη ηελ πξφιεςε ηεο βίαο ιφγσ θχινπ. 

Άξζξν 62. Πξσηόθνιιν δξάζεο έλαληη ηεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο θαη ηεο 

παξελόριεζεο ιόγσ θύινπ. 

Γηα ηελ πξφιεςε ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη ηεο παξελφριεζεο ιφγσ 

θχινπ, νη δεκφζηεο αξρέο  δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ εξγαδνκέλσλ, πξσηφθνιιν δξάζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη 

ειάρηζην ηηο αθφινπζεο αξρέο: 

i Σε δέζκεπζε ηεο Κεληξηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε κε αλνρή ηεο 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη ηεο παξελφριεζεο ιφγσ θχινπ. 

ii Σελ ελεκέξσζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην θαζήθνλ ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 

αμηνπξέπεηαο θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ αηφκσλ θαζψο θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. 

iii Σε δηαδηθαζία  αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαγγειηψλ γηα πεξηζηαηηθά πνπ  ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ή παξελφριεζε ιφγσ 



θχινπ κε ηελ επηθχιαμε ησλ ζεζπηδφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πεηζαξρηθνχ θαζεζηψηνο. 

iv Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππεπζχλσλ γηα λα έξρνληαη ζε επαθή κε φζνπο 

ππνβάιινπλ θαηαγγειίεο ή αγσγέο. 

Άξζξν 63. Αμηνιόγεζε ηεο ηζόηεηαο ζηε δεκόζηα απαζρόιεζε. 

Όια ηα ππνπξγεία θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί ππνβάιινπλ ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ην ρξφλν ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη ζην 

Τπνπξγείν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή 

ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα κε 

ηαμηλφκεζε αλά θχιν, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλνκή θαη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηα επηδφκαηα ζέζεσο θαη ην κέζν φξν ηνπ επηπέδνπ ησλ κηζζψλ. 

Άξζξν 64. ρέδην γηα ηελ Ιζόηεηα ζηελ Κεληξηθή Γεκόζηα Γηνίθεζε θαη ζηνπο 

νξγαληζκνύο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα. 

ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηεο, ε θπβέξλεζε εγθξίλεη έλα ρέδην γηα ηελ Ιζφηεηα 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηελ Κεληξηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ην ρέδην απηφ ζεζπίδνληαη νη 

επθηαίνη ζηφρνη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηε 

δεκφζηα απαζρφιεζε θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο θαη ηα κέζα πνπ πξέπεη λα 

πηνζεηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Σν ρέδην απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

θαη ζπκθσλίαο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

δεκφζησλ ππαιιήισλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηε λνκνζεζία γηα ηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ελψ ε εθαξκνγή ηνπ αμηνινγείηαη θάζε 

ρξφλν απφ ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV 

Έλνπιεο Γπλάκεηο 

Άξζξν 65. εβαζκόο ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο. 

Η λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

πξνσζεί ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην θαζεζηψο πξφζβαζεο, θαηάξηηζεο, 

πξναγσγήο, κεηάηαμεο θαη ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο. 

Άξζξν 66. Δθαξκνγή ησλ θαλόλσλ πνπ αθνξνύλ ην πξνζσπηθό ηεο Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο. 

Οη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ζηελ ππεξεζία ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο γηα ζέκαηα ηζφηεηαο, πξφιεςεο ηεο βίαο ιφγσ θχινπ θαη ζπκθηιίσζεο ηεο 

εξγαζίαο κε ηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή, εθαξκφδνληαη κε ηηο απαξαίηεηεο 

πξνζαξκνγέο θαη ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο επηκέξνπο 

λνκνζεζίαο. 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ V 

Γπλάκεηο θαη Σώκαηα Αζθάιεηαο ηνπ Κξάηνπο 

Άξζξν 67. εβαζκόο ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο. 

Οη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο Γπλάκεηο θαη ηα ψκαηα Αζθάιεηαο ηνπ Κξάηνπο, 

πξνσζνχλ ηελ νπζηαζηηθή ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη απνηξέπνπλ 

θάζε πεξηζηαηηθφ επαγγεικαηηθήο δηάθξηζεο ηδηαίηεξα σο πξνο ην ζχζηεκα 

πξφζβαζεο, θαηάξηηζεο, εμέιημεο, κεηάηαμεο θαη ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο.  

Άξζξν 68. Δθαξκνγή ησλ θαλόλσλ πνπ αθνξνύλ ην πξνζσπηθό ηεο Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο 

Οη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ζηελ ππεξεζία ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο γηα ζέκαηα ηζφηεηαο, πξφιεςεο ηεο βίαο ιφγσ θχινπ θαη ζπκθηιίσζεο ηεο 

εξγαζίαο κε ηελ νηθνγελεηαθή θαη πξνζσπηθή δσή, εθαξκφδνληαη θαη ζηηο Γπλάκεηο 

θαη ηα ψκαηα Αζθάιεηαο ηνπ Κξάηνπο, πξνζαξκνδφκελνη θαηά πεξίπησζε ζηα  

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο επηκέξνπο λνκνζεζίαο. 

 

ΣΙΣΛΟ VI 

Ίζε κεηαρείξηζε θαηά  ηελ πξόζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηα 

απηώλ. 

Άξζξν 69. Ίζε κεηαρείξηζε θαηά ηελ πξόζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηα 

απηώλ. 

1. Κάζε θπζηθφ ή  λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν πξνκεζεχεη ηνλ δεκφζην ή ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα κε αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζην θνηλφ εθηφο ηεο 

ζθαίξαο ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, ππνρξενχηαη θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ησλ αθφινπζσλ ζπλαιιαγψλ λα ηεξεί ηελ αξρή 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ απνθεχγνληαο άκεζεο ή 

έκκεζεο δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ.  

2. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ζίγνπλ ηελ ειεπζεξία 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ λα επηιέγεη ηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν εθφζνλ ε επηινγή απηή δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην θχιν 

ηνπ. 

3. Παξά ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, επηηξέπνληαη νη δηαθνξέο 

κεηαρείξηζεο θαηά ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο φηαλ  

δηθαηνινγνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζεκηηνχ ζθνπνχ θαη ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη επαξθή θαη αλαγθαία. 

Άξζξν 70. Πξνζηαζία ζε πεξίπησζε εγθπκνζύλεο. 

Καηά ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαλέλαο απφ ηνπο 

αληηζπκβαιιφκελνπο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα εξεπλά ηελ πεξίπησζε εγθπκνζχλεο 



κηαο γπλαίθαο πνπ επηδεηεί ηελ πξφζβαζε απηή, εθηφο απφ ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο 

πγείαο ηεο. 

Άξζξν 71. Αλαινγηζηηθνί παξάγνληεο. 

1. Απαγνξεχεηαη ε ζχλαςε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ή ζπκβάζεσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ φηαλ πξνθαινχληαη δηαθνξέο ζηα αζθάιηζηξα 

θαη ηηο παξνρέο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ιφγσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

θχινπ σο θξηηεξίνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αζθαιίζηξνπ θαη ησλ παξνρψλ. 

Δλ ηνχηνηο, κπνξνχλ λα νξίδνληαη κε θαλνληζηηθέο πξάμεηο ,νη πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη λα παξνπζηάδνληαη αλαινγηθέο δηαθνξέο ζηηο 

παξνρέο θαη ηα αζθάιηζηξα ησλ επηκέξνπο αηφκσλ, φηαλ ην θχιν απνηειεί 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ κε 

βάζε θαηάιιεια θαη αμηφπηζηα  αλαινγηζηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

2. Σα έμνδα εγθπκνζχλεο θαη ηνθεηνχ δε δηθαηνινγνχλ δηαθνξέο ζηηο  επηκέξνπο 

παξνρέο θαη αζθάιηζηξα θαη επνκέλσο δελ επηηξέπνληαη δηαθνξέο ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο. 

Άξζξν 72. πλέπεηεο ηεο κε ζπκκόξθσζεο κε ηηο απαγνξεύζεηο. 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ ππφινηπσλ δξάζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ ζεζπίδνληαη 

απφ ηελ αζηηθή θαη εκπνξηθή λνκνζεζία, ην πξφζσπν ην νπνίν πθίζηαηαη 

δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά ζηα πιαίζηα ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 69, 

δηθαηνχηαη απνδεκίσζε γηα ηηο δεκηέο θαη ηηο βιάβεο πνπ ππέζηε. 

2. ηα πιαίζηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ή άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, ε κε ζπκκφξθσζε κε ηελ απαγφξεπζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 71, 

παξέρεη ζηνλ ζηγφκελν ζπκβαιιφκελν ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ 

εμνκνίσζε ησλ αζθαιίζηξσλ θαη παξνρψλ ηνπ κε εθείλεο ηνπ πεξηζζφηεξν 

επλννχκελνπ θχινπ ελψ δελ κεηαβάιινληαη ηα πθηζηάκελα φξηα ηζρχνο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΣΙΣΛΟ VII 

Η ηζόηεηα ζηελ θνηλωληθή επζύλε ηωλ επηρεηξήζεωλ 

Άξζξν 73. Γξάζεηο θνηλσληθήο επζύλεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα ηζόηεηαο. 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε εζεινληηθή πινπνίεζε δξάζεσλ 

θνηλσληθήο επζχλεο πνπ ζπλίζηαληαη ζε νηθνλνκηθά, εκπνξηθά, ή εξγαηηθά κέηξα, 

κέηξα αξσγήο ή άιιεο θχζεσο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ ζπλζεθψλ ηζφηεηαο 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηνπο θφιπνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

Η αλάιεςε ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη δπλαηφλ  λα απνηειεί αληηθείκελν 

ζπκθσλίαο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, ησλ 

νξγαλψζεσλ θαηαλαισηξηψλ θαη θαηαλαισηψλ ή ρξεζηψλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη  

ησλ νξγαλψζεσλ κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη ησλ Οξγαληζκψλ Ιζφηεηαο. 



Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο δξάζεηο πνπ δελ 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαβνχιεπζεο κε απηνχο  . 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχλ 

εξγαζηαθήο θχζεσο κέηξα, εθαξκφδεηαη ε εξγαζηαθή λνκνζεζία. 

Άξζξν 74. Γηαθήκηζε ησλ δξάζεσλ θνηλσληθήο επζύλεο ζε ζέκαηα ηζόηεηαο. 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο ηηο 

δξάζεηο θνηλσληθήο επζχλεο ζε ζέκαηα ηζφηεηαο , ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ζεζπίδνληαη ζηε γεληθή λνκνζεζία πεξί δηαθεκίζεσλ. 

Σν Ιλζηηηνχην ηεο Γπλαίθαο θαη νη άιινη ηζνδχλακνη νξγαληζκνί ησλ 

Απηφλνκσλ  θνηλνηήησλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηνχλ δηαθνπή ηεο δηαθήκηζεο φηαλ 

ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο παξαπιαλεηηθήο δηαθήκηζεο 

Άξζξν 75. πκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ εκπνξηθώλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Οη εηαηξείεο πνπ είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθφ ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, θξνληίδνπλ λα πεξηιακβάλνπλ ζην δηνηθεηηθφ ηνπο 

ζπκβνχιην επαξθή αξηζκφ γπλαηθψλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ηζφξξνπε παξνπζία 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα νθηψ εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδάθηνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνπο 

δηνξηζκνχο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ 

ζπκβνπιίνπ πνπ δηνξίζηεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

ΣΙΣΛΟ VIII 

Οξγαλωηηθέο δηαηάμεηο 

Άξζξν 76. Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Ιζόηεηαο κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ . 

Η Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Ιζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ είλαη ην 

ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ην ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

κέηξσλ πνπ εγθξίλνπλ ηα ππνπξγεία κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ. 

Η ζχλζεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο θαζνξίδνληαη κε θαλνληζηηθέο πξάμεηο. 

Άξζξν77. Μνλάδεο ηζόηεηαο. 

Όια ηα ππνπξγεία αλαζέηνπλ ζε έλα δηεπζπληηθφ φξγαλν ηνπο ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 

ζηα πιαίζηα ησλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ παξαθάησ: 



i ηεο ζπιινγήο ησλ ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ επεμεξγάδνληαη ηα φξγαλα 

ηνπ ππνπξγείνπ θαη ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε  ηελ επεμεξγαζία 

ηνπο. 

ii ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνπξγείνπ. 

iii ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ππνπξγείνπ γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ αληίθηππνπ ζην θχιν. 

iv ηεο πξνψζεζεο ησλ γλψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ην εχξνο θαη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα δξάζεηο 

θαηάξηηζεο. 

v ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ παξφληα λφκν θαη ηεο νπζηαζηηθήο 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο. 

Άξζξν 78. πκβνύιην πκκεηνρήο ηεο Γπλαίθαο. 

1. Γεκηνπξγείηαη ην πκβνχιην πκκεηνρήο ηεο Γπλαίθαο σο ζπιινγηθφ 

ζπκβνπιεπηηθφ θαη γλσκνδνηηθφ φξγαλν κε πξσηαξρηθφ ζηφρν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εθαιηήξην γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ησλ ίζσλ 

επθαηξηψλ κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ. 

2. Οη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, νη αξκνδηφηεηεο θαη ε ζχλζεζή ηνπ 

πξνζδηνξίδνληαη κε θαλνληζηηθέο πξάμεηο εμαζθαιίδνληαο, ζε θάζε 

πεξίπησζε, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ Γεκνζίσλ Αξρψλ θαη ησλ 

γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ ζε θξαηηθφ επίπεδν. 

 

Πξώηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Ιζόξξνπε παξνπζία θαη ζύλζεζε 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζεσξείηαη σο ηζφξξνπε ζχλζεζε, ε 

παξνπζία γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν αηφκσλ, κε ηξφπν πνπ ηα 

άηνκα θάζε θχινπ μερσξηζηά λα κελ ππεξβαίλνπλ ην εμήληα ηνηο εθαηφ νχηε λα είλαη 

ιηγφηεξα απφ ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ . 

 

Γεύηεξε ζπκπιεξωκαηηθή δηάηαμε. Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληθνύ Νόκνπ πεξί 

Γεληθνύ Δθινγηθνύ Καζεζηώηνο 

Σξνπνπνηείηαη ν Οξγαληθφο Νφκνο 5/1985, ηεο 19 Ινπλίνπ ηνπ Γεληθνχ 

Δθινγηθνχ Καζεζηψηνο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

Πξψηνλ. Πξνζηίζεηαη έλα λέν άξζξν 44 α, κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«Άξζξν 44 α. 

1. Οη θαηάινγνη ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο εθινγέο ησλ κειψλ ηνπ θνηλνβνπιίνπ, 

ησλ δεκνηηθψλ θαη λεζησηηθψλ ζπκβνπιίσλ, θαη ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ 



Καλαξίσλ Νήζσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα 

λφκν, ησλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ησλ κειψλ ησλ 

λνκνζεηηθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ Απηφλνκσλ Κνηλνηήησλ, πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηζφξξνπε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ θαη αλδξψλ έηζη 

ψζηε ην ζχλνιν ησλ ππνςεθίσλ θάζε θχινπ ζην εθινγηθφ ςεθνδέιηην λα κελ 

είλαη θαηψηεξν απφ ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ. Όηαλ νη πξνο θάιπςε ζέζεηο είλαη 

ιηγφηεξεο απφ πέληε, ε αλαινγία αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πξέπεη λα πιεζηάδεη 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ αξηζκεηηθή ηζνξξνπία .  

Καηά ηηο εθινγέο ησλ κειψλ ησλ Κνηλνβνπιεπηηθψλ πλειεχζεσλ ησλ 

Απηφλνκσλ Κνηλνηήησλ, νη αληίζηνηρνη εθινγηθνί  λφκνη κπνξνχλ λα 

ζεζπίδνπλ κέηξα πνπ πξνσζνχλ ηε κεγαιχηεξε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηνπο 

θαηάινγνπο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηηο εθινγέο γηα ηηο  

πξναλαθεξφκελεο Κνηλνβνπιεπηηθέο  πλειεχζεηο.  

2. Δπηπιένλ, δηαηεξείηαη ε ειάρηζηε αλαινγία ηνπ ζαξάληα ηνηο εθαηφ ζε θάζε 

ηκήκα πέληε ζέζεσλ ηνπ ςεθνδειηίνπ. Όηαλ ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ 

ςεθνδειηίνπ απνηειείηαη απφ ιηγφηεξεο απφ πέληε ζέζεηο, ε πξναλαθεξφκελε 

αλαινγία κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, πξέπεη λα 

πιεζηάδεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ αξηζκεηηθή ηζνξξνπία ελψ ζε 

θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη ε απαηηνχκελε αλαινγία ζην ζχλνιν 

ηνπ ςεθνδειηίνπ.  

3. ηα ςεθνδέιηηα ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα.  

4. Όηαλ νη θαηάινγνη ησλ ππνςεθίσλ γηα ηε γεξνπζία ππνβάιινληαη ζε ρσξηζηά 

ςεθνδέιηηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

θαη απηά ηα ςεθνδέιηηα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηζφξξνπε 

εθπξνζψπεζε γπλαηθψλ θαη αλδξψλ έηζη ψζηε ε αλαινγία κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ, λα πιεζηάδεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ αξηζκεηηθή 

ηζνξξνπία». 

Γεχηεξνλ. Πξνζηίζεηαη έλα λέν εδάθην ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ187 κε 

ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

 «Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 α ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο 

ππνςεθηφηεηεο πνπ ππνβάιινληαη ζε δήκνπο κε αξηζκφ θαηνίθσλ κηθξφηεξν ή ίζν 

απφ 3.000».  

Σξίηνλ. Πξνζηίζεηαη έλα λέν εδάθην ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 201 κε 

ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε : 

 «Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 α ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο 

ππνςεθηφηεηεο πνπ ππνβάιινληαη ζε λεζηά κε αξηζκφ θαηνίθσλ κηθξφηεξν ή ίζν απφ 

5.000».  

Σέηαξηνλ. Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 2 ηεο πξψηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

δηάηαμεο σο εμήο: 

 «2. χκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαζέηεη ην χληαγκα ζην Κξάηνο θαη 

ζηηο εθινγέο πνπ ζπγθαινχλ νη Απηφλνκεο Κνηλφηεηεο γηα ηηο Κνηλνβνπιεπηηθέο 

πλειεχζεηο ηνπο, εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα άξζξα ηνπ παξφληνο ηίηινπ ηνπ 

παξφληνο νξγαληθνχ λφκνπ : 



1 έσο 42, 44, 44 α, 45, 46.1, 2, 4, 5, 6 θαη 8, 47.4, 49, 51.2 θαη 3, 52, 53, 54, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70.1 θαη 3, 72, 73, 74, 75, 85, 86.1, 90, 91, 92, 

93, 94, 95.3, 96, 103.2, 108.2 θαη 8, 109 έσο 119, 125 έσο 130, 131.2, 132, 135 έσο 

152».  

Πέκπηνλ. Πξνζηίζεηαη κηα λέα έβδνκε κεηαβαηηθή δηάηαμε κε ηελ αθφινπζε 

δηαηχπσζε: 

«Καηά ηελ πξνθήξπμε ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ πξηλ απφ 

ην 2011, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 α εθαξκφδνληαη κφλν ζηνπο δήκνπο κε αξηζκφ 

θαηνίθσλ κεγαιχηεξν απφ 5.000 ελψ απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο ζα 

εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο δήκνπο κε ηνλ αξηζκφ θαηνίθσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην δεχηεξν 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ παξφληνο Νφκνπ ».  

 

Τξίηε ζπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληθνύ Νόκνπ πεξί 

Γηθαζηηθήο Δμνπζίαο 

Σξνπνπνηείηαη ν νξγαληθφο Νφκνο 6/1985, ηεο 1
εο

 Ινπιίνπ, πεξί Γηθαζηηθήο 

Δμνπζίαο, σο αθνινχζσο: 

Πξψηνλ. Πξνζηίζεηαη κηα ηειεπηαία παχια ζηελ παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

109, κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«1. Σν Γεληθφ πκβνχιην ηεο Γηθαζηηθήο Δμνπζίαο ππνβάιιεη εηεζίσο ζην 

Κνηλνβνχιην έλα ππφκλεκα γηα ηελ θαηάζηαζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Γηθαζηψλ θαη ησλ Γηθαζηεξίσλ. Σν ππφκλεκα απηφ  αλαθέξεη 

ηηο αλάγθεο πνπ πθίζηαληαη γεληθά θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη πφξσλ γηα ηελ νξζή εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ αλαζέηνπλ 

ζηε δηθαζηηθή εμνπζία νη λφκνη θαη ην χληαγκα, ελψ πεξηιακβάλεη θαη έλα θεθάιαην 

γηα ηηο επηπηψζεηο ιφγσ θχινπ ζην δηθαζηηθφ ηνκέα ». 

Γεχηεξνλ. Πξνζηίζεηαη έλα λέν εδάθην κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεπηέξνπ 

ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 110, κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξνεγείηαη θαηάξηηζε έθζεζεο ηνπ αληίθηππνπ ζην 

θχιν». 

Σξίηνλ. Πξνζηίζεηαη ζην άξζξν 122.1, κεηά απφ ηελ θξάζε «Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο Πξνζφλησλ», ε θξάζε «Δπηηξνπή Ιζφηεηαο». 

Σέηαξηνλ. Πξνζηίζεηαη έλα άξζξν 136 α πνπ πεξηιακβάλεη ην λέν Σκήκα  7 

ηνπ Κεθαιαίνπ IV, Σίηινο II, Σφκνο II, κε ηίηιν «Πεξί Δπηηξνπήο Ιζφηεηαο», κε ηελ 

αθφινπζε δηαηχπσζε: 

    «Άξζξν136 α. 

1. Η Οινκέιεηα ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γηθαζηηθήο Δμνπζίαο εθιέγεη 

εηεζίσο απφ ηα κέιε ηεο , κε πιεηνςεθία ηξηψλ πέκπησλ θαη ζχκθσλα κε ηελ 



αξρή ηεο ηζφξξνπεο παξνπζίαο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, ηελ Δπηηξνπή Ιζφηεηαο 

πνπ απαξηίδεηαη απφ πέληε κέιε. 

2. Η Δπηηξνπή Ιζφηεηαο νθείιεη λα αλαπηχζζεη ηε δξάζε ηεο κε ηε βνήζεηα 

φισλ ησλ κειψλ ηεο θαη ππφ ηελ  πξνεδξία ελφο κέινπο ηεο πνπ εθιέγεηαη κε 

πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε παξνδηθήο αδπλακίαο άζθεζεο θαζεθφλησλ ή 

αηηηνινγεκέλεο απνπζίαο ελφο απφ ηα κέιε ηεο, ε Μφληκε Δπηηξνπή ζα 

πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ έλα άιιν κέινο ηνπ πκβνπιίνπ θαηά 

πξνηίκεζε ηνπ ηδίνπ θχινπ.   

3. Η Δπηηξνπή Ιζφηεηαο νθείιεη λα ζπκβνπιεχεη ηελ νινκέιεηα ζρεηηθά κε ηα 

θαηάιιεια ή αλαγθαία κέηξα γηα ηελ ελεξγφ ελζσκάησζε ηεο αξρήο ηεο 

ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γηθαζηηθήο Δμνπζίαο θαη ηδηαίηεξα αζθεί ηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ αληίθηππνπ ζην θχιν ησλ 

θαλνληζκψλ θαη ηεο βειηίσζεο ησλ παξακέηξσλ ηζφηεηαο ζην Γηθαζηηθφ 

Λεηηνχξγεκα». 

Πέκπηνλ. Σξνπνπνηείηαη ην άξζξν 310, σο αθνινχζσο: 

«Καηά ηηο δνθηκαζίεο επηινγήο γηα ηελ έληαμε θαη ηελ εμέιημε ζηνλ Γηθαζηηθφ 

θαη Φνξνινγηθφ Σνκέα, ιακβάλεηαη ππφςε ε κειέηε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα κέηξα θαηά ηεο βίαο ιφγσ θχινπ θαη 

ε εθαξκνγή ηεο κε εγθάξζην ηξφπν ζηα  πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηεο δηθαηνδνηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ». 

Έθηνλ. Σξνπνπνηείηαη ε πξψηε παξάγξαθνο ηνπ εδαθίνπ ε) ηνπ άξζξνπ 356, 

σο αθνινχζσο: 

 «ε) Δπηπιένλ δηθαηνχληαη άδεηα δηάξθεηαο φρη κεγαιχηεξεο ησλ ηξηψλ εηψλ, 

γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο ζε  εμαξηψκελν κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο κέρξη δεχηεξνπ 

βαζκνχ ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο θαη ην νπνίν γηα ιφγνπο ειηθίαο, 

αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο δελ κπνξεί λα απηνεμππεξεηεζεί θαη  δελ αζθεί ακεηβφκελε 

δξαζηεξηφηεηα ». 

Έβδνκνλ. Πξνζηίζεηαη έλα λέν ζηνηρείν ε) ζην άξζξν 348, κε ηελ αθφινπζε 

δηαηχπσζε: 

«ε) Άδεηα ιφγσ βίαο ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ». 

Όγδνν. Σξνπνπνηείηαη ην άξζξν 357  σο αθνινχζσο: 

    «Άξζξν 357. 

φηαλ έλαο δηθαζηήο ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ δεηά θαη ιακβάλεη άδεηα γηα 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο, ράλεη ηε ηδηφηεηά ηνπ εθηφο απφ ηε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηα ζηνηρεία δ) θαη ε) ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ θαη ζην άξζξν 360 α. ηηο 

ππφινηπεο πεξηπηψζεηο παξακέλεη ζηελ θαηεγνξία  ηνπ δηθαζηή ζε άδεηα γηα 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο. ». 

Έλαην. Σξνπνπνηείηαη ην άξζξν 358.2 σο αθνινχζσο: 



«2. Δμαηξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη άδεηεο  

γηα ηε θξνληίδα παηδηνχ ή κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο δ) 

θαη ε) ηνπ άξζξνπ 356,. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε πεξίνδνο αδείαο ππνινγίδεηαη ζηηο 

ηξηεηίεο θαη ζην ρξφλν πξνυπεξεζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ εηψλ 

δηαηεξείηαη ην δηθαίσκα θξάηεζεο ηεο ζέζεο ζηελ νπνία ν εξγαδφκελνο αζθνχζε ηα 

θαζήθνληά ηνπ θαζψο θαη ε αξραηφηεηα . Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ελ ιφγσ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, ε θξάηεζε απηή αθνξά ζέζε ζηνλ ίδην λνκφ θαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έλα κήλα πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο κέγηζηεο πεξηφδνπ αδείαο, 

έρεη δεηεζεί ε επηζηξνθή ζηελ ελεξγφ εξγαζία. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζεσξείηαη 

απηφκαηα άδεηα γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο ». 

Γέθαηνλ. Πξνζηίζεηαη έλα λέν άξζξν 360 α κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

    «Άξζξν 360 α. 

1. Οη γπλαίθεο δηθαζηέο  πνπ είλαη ζχκαηα βίαο ιφγσ θχινπ έρνπλ δηθαίσκα 

λα δεηήζνπλ άδεηα γηα ιφγνπο βίαο ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ ρσξίο ηελ 

πξνυπφζεζε ειάρηζηεο πξνεγνχκελεο ππεξεζίαο ελψ κπνξνχλ λα 

παξακείλνπλ ζε απηή ηε δηνηθεηηθή θαηάζηαζε γηα έλα κέγηζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ . 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ έμη πξψησλ κελψλ δηθαηνχληαη ηελ  θξάηεζε ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο πνπ θαηείραλ ελψ ε ελ ιφγσ πεξίνδνο ππνινγίδεηαη ζηηο 

πξναγσγέο, ηηο ηξηεηίεο θαη ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο. 

Δλ ηνχηνηο, φηαλ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαδηθαζίεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, 

φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ 

ζχκαηνο, απαηηείηαη παξάηαζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν 

ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην δηαηεξείηαη ην δηθαίσκα θξάηεζεο 

ηεο ζέζεο εξγαζίαο, ε παξάηαζε είλαη δπλαηή γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ηξηψλ κελψλ κε φξην ηνπο δεθανθηψ κήλεο θαη κε ηα ίδηα απνηειέζκαηα 

φπσο αλαθέξνληαη ζην ελ ιφγσ εδάθην . 

3. Οη γπλαίθεο δηθαζηέο ζε άδεηα γηα ιφγνπο βίαο ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ, 

ιακβάλνπλ αθέξαην ην κηζζφ ηνπο θαηά ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηεο 

αδείαο ηνπο θαη φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα γηα 

εμαξηψκελα παηδηά. 

4. Η επηζηξνθή ζηελ ελεξγφ ππεξεζία ησλ γπλαηθψλ δηθαζηψλ πνπ 

βξίζθνληαη απφ δηνηθεηηθή άπνςε ζε άδεηα ιφγσ βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ, 

δηάξθεηαο φρη κεγαιχηεξεο ησλ έμη κελψλ, ζα γίλεηαη ζην ίδην 

δηθαηνδνηηθφ φξγαλν ζην νπνίν ππάγεηαη ε ζέζε πνπ θαηείραλ 

πξνεγνπκέλσο ελψ εάλ ε άδεηα ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο, θαηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπο νη γπλαίθεο δηθαζηέο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ κέρξη λα 

ηαθηνπνηεζνχλ, ζε φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ πξνθεξχζζνληαη γηα ηε 

θάιπςε ησλ ζέζεσλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε 

ππάγνληαη απηφκαηα ζε θαζεζηψο άδεηαο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο ». 

Δλδέθαην. Γηαγξάθεηαη ην άξζξν 370. 

Γσδέθαην. Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 373, σο αθνινχζσο: 



 «5. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, αηπρήκαηνο, ή ζνβαξήο αζζέλεηαο ζπδχγνπ, 

πξνζψπνπ αλάινγνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ ή ζπγγελνχο πξψηνπ βαζκνχ εμ 

αίκαηνο ή αγρηζηείαο, νη δηθαζηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ άδεηα ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ 

πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί έσο πέληε εξγάζηκεο εκέξεο φηαλ απαηηείηαη κεηάβαζε ζε 

άιιν ηφπν. 

Οη άδεηεο απηέο κεηψλνληαη ζε δχν έσο ηέζζεξεηο εξγάζηκεο εκέξεο 

αληίζηνηρα, φηαλ ν ζάλαηνο ή νη άιιεο πξναλαθεξφκελεο πεξηζηάζεηο αθνξνχλ 

ζπγγελείο δεπηέξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο ». 

Γέθαηνλ ηξίηνλ. Πξνζηίζεηαη κηα λέα παξάγξαθνο 6 ζην άξζξν 373 , κε ηελ 

αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«6. ε πεξίπησζε γέλλεζεο, αλαδνρήο ή πηνζεζίαο παηδηνχ ν δηθαζηήο 

δηθαηνχηαη άδεηα παηξφηεηαο έσο δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

γέλλεζεο, ηεο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο αλαδνρήο ή ηεο δηθαζηηθήο πξάμεο 

ζχζηαζεο ηεο πηνζεζίαο ». 

Γέθαηνλ ηέηαξηνλ. Πξνζηίζεηαη κηα λέα παξάγξαθνο 7 ζην άξζξν  373, κε ηελ 

αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«7. Οη δηθαζηέο  δηθαηνχληαη άδεηα ή απνπζία απφ ηελ εξγαζία γηα ηε 

ζπκθηιίσζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ νηθνγελεηαθή θαη πξνζσπηθή δσή θαζψο θαη γηα 

πεξηπηψζεηο βίαο ιφγσ θχινπ. Σν Γεληθφ πκβνχιην ηεο Γηθαζηηθήο Δμνπζίαο 

πξνζαξκφδεη κε θαλνληζηηθή πξάμε ηηο πθηζηάκελεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Κεληξηθήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην δηθαζηηθφ ζψκα». 

Γέθαηνλ πέκπηνλ. Πξνζηίζεηαη κία παξάγξαθνο 5 ζην άξζξν 433 α, κε ηελ 

αθφινπζε δηαηχπσζε: 

 «5. Σν ρέδην πλερηδφκελεο Καηάξηηζεο ζην Γηθαζηηθφ ψκα  πεξηιακβάλεη 

ηελ θαηάξηηζε ησλ δηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ 

θαη αλδξψλ θαη θάησ απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ θχινπ. 

Η ρνιή Γηθαζηψλ δηνξγαλψλεη ζε εηήζηα βάζε ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο γηα 

ηελ δηθαηνδνηηθή πξνζηαζία ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη 

γηα ηε βία ιφγσ θχινπ ». 

Γέθαηνλ έθηνλ. Πξνζηίζεηαη έλα δεχηεξν εδάθην ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 434, κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

 «Σν Κέληξν Ννκηθψλ πνπδψλ δηνξγαλψλεη ζε εηήζηα βάζε ζεκηλάξηα 

θαηάξηηζεο γηα ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη γηα ηελ 

εγθάξζηα εθαξκνγή ηεο απφ ηα κέιε ησλ Φνξνινγηθψλ Γηθαζηψλ, ηνπ ψκαηνο ησλ 

Γξακκαηέσλ θαη ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ ζηελ ππεξεζία ηεο Γηθαηνζχλεο θαζψο 

θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ βίαο ιφγσ θχινπ». 

 



 

Τέηαξηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαλσηηθνύ  Καηαζηαηηθνύ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 

Σξνπνπνηείηαη ν Νφκνο 50/1981, ηεο 30
εο

 Γεθεκβξίνπ, κε ηνλ νπνίν 

εγθξίλεηαη ην Οξγαλσηηθφ Καηαζηαηηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ σο 

αθνινχζσο: 

Πξνζηίζεηαη έλα ηειεπηαίν εδάθην ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14 κε ηελ 

αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«Σν Φνξνινγηθφ πκβνχιην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ κηα 

Δπηηξνπή γηα ηελ Ιζφηεηα, κε ζηφρν  ηε κειέηε ηεο βειηίσζεο ησλ παξακέηξσλ 

ηζφηεηαο ζην Φνξνινγηθφ ψκα. Η ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο απηήο πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ζχλζεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Φνξνινγηθνχ 

πκβνπιίνπ».  

 

Πέκπηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνίεζε ηνπ λόκνπ Πνηληθήο Γηθνλνκίαο 

Πξψηνλ. Πξνζηίζεηαη έλα λέν άξζξν 11 α ζην Νφκν ηεο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο 

1/2000, ηεο 7
εο

 Ιαλνπαξίνπ l, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

«Άξζξν 11 α. Ννκηκνπνίεζε ηεο δξάζεο γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ δηθαηώκαηνο 

ηεο  ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ. 

1. Ννκηκνπνηνχληαη λα ππεξαζπίδνληαη ην δηθαίσκα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, εθηφο απφ ηνπο ζηγφκελνπο, θαη πάληα κε ηελ 

άδεηα ηνπο, ηα λφκηκα ζπλδηθάηα θαη νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ σο πξσηαξρηθφ 

ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε, γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηνπο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ .  

2. Όηαλ νη ζηγφκελνη απνηεινχλ έλα ζχλνιν απξνζδηφξηζηνπ ή κε  δπζθνιία 

πξνζδηνξηδφκελνπ αξηζκφ αηφκσλ, ε λνκηκνπνίεζε γηα παξέκβαζε ζε δίθεο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλσηέξσ γεληθψλ δηθαησκάησλ αλήθεη απνθιεηζηηθά 

ζηνπο αξκφδηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο , ζηα πην αληηπξνζσπεπηηθά 

ζπλδηθάηα θαη ζηηο θξαηηθέο νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ σο  πξσηαξρηθφ ζθνπφ 

ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο ησλ ίδησλ ησλ ζηγφκελσλ ζε πεξίπησζε θαζνξηζκνχ ηνπο.  

3. Σν πξφζσπν πνπ ππέζηε ηελ παξελφριεζε είλαη ην κφλν πνπ λνκηκνπνηείηαη 

γηα λα αζθήζεη παξέκβαζε θαηά ηηο έλδηθεο δηαθνξέο ζηηο πεξηπηψζεηο 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη παξελφριεζεο ιφγσ θχινπ».  

Γεχηεξνλ.  Σξνπνπνηείηαη ε πεξίπησζε 5ζ ηνπ εδαθίνπ 1 ηνπ άξζξνπ 188 ηνπ 

Νφκνπ ηεο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο 1/2000, ηεο 7
εο

 Ιαλνπαξίνπ, σο αθνινχζσο: 

 «5. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, αζζέλεηαο ,πιήξνπο αλαπεξίαο ή άδεηαο 

κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ κέξνπο πνπ δεηά ηε δηαθνπή, δεφλησο 



αηηηνινγεκέλεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη εθφζνλ νη πεξηζηάζεηο απηέο 

αλέθπςαλ φηαλ δελ ππήξρε δπλαηφηεηα λα ππνβιεζεί αίηεζε γηα  λέα δηθάζηκν 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 183, εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα ζηελ 

νπζηαζηηθή λνκηθή πξνζηαζία θαη δελ πξνθαιείηαη θελφ πξνζηαζίαο.   

Θεσξνχληαη επίζεο ηζνδχλακεο κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο θαη θάησ απφ ηηο 

ίδηεο πξνυπνζέζεηο, άιιεο αλάινγεο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζε άιια 

ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν 

ρνξεγείηαη ε άδεηα θαη νη απνπζίεο απφ ηελ  εξγαζία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 

λνκνζεζία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ».  

Σξίηνλ. Πξνζηίζεηαη κηα λέα παξάγξαθνο 5 ζην άξζξν 217 ηνπ Νφκνπ 1/2000 

ηεο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο , ηεο 7
εο

 Ιαλνπαξίνπ, κε απνηέιεζκα νη παξάγξαθνη 5 θαη 6 

λα αλαξηζκνχληαη ζε 6 θαη 7, αληίζηνηρα ,σο αθνινχζσο: 

«5. χκθσλα κε ηνπο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο, ζηηο δίθεο θαηά ηηο νπνίεο ν 

επηκειήο δηάδηθνο βαζίδεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ ζε πξάμεηο δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ, 

έγθεηηαη ζηνλ ελαγφκελν λα απνδείμεη ηελ απνπζία δηάθξηζεο ζηα κέηξα πνπ 

ειήθζεζαλ θαη ηελ αλαινγηθφηεηά ηνπο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην 

δηθαζηηθφ φξγαλν κε εθνχζηα δηαδηθαζία θαη εάλ ην θξίλεη αλαγθαίν, κπνξεί λα 

δεηήζεη απφ ηνπο αξκφδηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο έθζεζε ή γλσκνδφηεζε». 

 

Έθηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνίεζε ηνπ λόκνπ Γηνηθεηηθήο 

Γηθνλνκίαο  

Σξνπνπνηείηαη ν Νφκνο 29/1998 ηεο Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, ηεο 13
εο

 Ινπιίνπ 

σο αθνινχζσο: 

Πξψηνλ. Πξνζηίζεηαη ην ζηνηρείν ζ) ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 19, κε ηελ 

αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«ζ) Ννκηκνπνηνχληαη λα ππεξαζπίδνληαη ην δηθαίσκα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, εθηφο απφ ηνπο ζηγφκελνπο θαη πάληα κε ηελ άδεηα 

ηνπο, ηα λφκηκα ζπλδηθάηα θαη νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ 

πξνάζπηζε, γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηνπο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ γπλαηθψλ 

θαη αλδξψλ . 

Όηαλ νη ζηγφκελνη απνηεινχλ έλα ζχλνιν απξνζδηφξηζηνπ ή κε  δπζθνιία 

πξνζδηνξηδφκελνπ αξηζκφ αηφκσλ, ε λνκηκνπνίεζε γηα παξέκβαζε ζε δίθεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλσηέξσ γεληθψλ δηθαησκάησλ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνπο αξκφδηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ζηα πην αληηπξνζσπεπηηθά ζπλδηθάηα θαη ζηηο θξαηηθέο 

νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ σο  πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ θαη κε ηελ επηθχιαμε, ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ ίδησλ ησλ ζηγφκελσλ ζε 

πεξίπησζε ηαπηνπνίεζήο ηνπο. 



Σν πξφζσπν πνπ ππέζηε ηελ παξελφριεζε είλαη ην κφλν πνπ λνκηκνπνηείηαη 

γηα λα αζθήζεη παξέκβαζε θαηά ηηο έλδηθεο δηαθνξέο ζηηο πεξηπηψζεηο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο θαη παξελφριεζεο ιφγσ θχινπ».  

Γεχηεξνλ. Πξνζηίζεηαη κηα λέα παξάγξαθνο 7 ζην άξζξν 60, κε ηελ αθφινπζε 

δηαηχπσζε: 

«7. χκθσλα κε ηνπο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο, ζηηο δίθεο θαηά ηηο νπνίεο νη 

ηζρπξηζκνί ηνπ ελάγνληνο αλαθέξνληαη ζε πξάμεηο δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ, ε 

ελαγφκελε πιεπξά θέξεη ην βάξνο ηεο απνδείμεσο σο πξνο ηελ απνπζία δηαθξίζεσλ 

ζηα κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη σο πξνο ηελ αλαινγηθφηεηα ηνπο. . 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ν δηθαζηήο 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ελφο κέξνπο, κπνξεί λα δεηήζεη εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, έθζεζε 

ή γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ».  

 

Έβδνκε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνίεζε ηνπ λόκνπ κε ηνλ νπνίν 

ελζσκαηώλεηαη ζηελ ηζπαληθή έλλνκε ηάμε ε Οδεγία  89/552/ΔΟΚ. 

Πξνζηίζεηαη έλα λέν ζηνηρείν ε) ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λφκνπ 

25/1994, ηεο 12
εο

 Ινπιίνπ, κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψλεηαη ζηελ  ηζπαληθή έλλνκε ηάμε 

ε νδεγία  89/552/ΔΟΚ, γηα ην ζπληνληζκφ ησλ λνκηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ ξαδηνηειενπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«ε) Η εηθφλα πνπ πξνβάιινπλ νη δηαθεκίζεηο ή νη ηειεπσιήζεηο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε αλήιηθνπο, πξέπεη λα είλαη εηθφλα ηζφηεηαο, πινπξαιηζκνχ θαη θαηά 

ησλ ζηεξενηχπσλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ».  

 

Όγδνε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Γεληθνύ Νόκνπ πεξί Τγείαο 

Πξψηνλ. Πξνζηίζεηαη κηα λέα παξάγξαθνο 4 ζην άξζξν 3 ηνπ Γεληθνχ Νφκνπ 

πεξί Τγείαο 14/1986, ηεο 25
εο

 Απξηιίνπ, κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«4. Οη πνιηηηθέο, νη ζηξαηεγηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα πγείαο πεξηιακβάλνπλ 

ελεξγά ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο, ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ 

θαη αλδξψλ, απνθεχγνληαο ηελ εκθάληζε δηαθξίζεσλ σο πξνο ηνπο πγεηνλνκηθνχο 

ζηφρνπο θαη πνιηηηθέο, ιφγσ ησλ ζσκαηηθψλ δηαθνξψλ ή ησλ θνηλσληθψλ 

ζηεξενηχπσλ». 

Γεχηεξνλ. Πξνζηίζεηαη κηα λέα παξάγξαθνο 2 ζην άξζξν 6 ηνπ Γεληθνχ 

Νφκνπ πεξί Τγείαο 14/1986, ηεο 25
εο

 Απξηιίνπ, κε απνηέιεζκα ε πθηζηάκελε 

δηαηχπσζή ηεο λα απνηειεί πιένλ ηελ παξάγξαθν 1, κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 



 «2. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη 

δεκφζηεο πγεηνλνκηθέο αξρέο εθαξκφδνπλ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ 

θαη αλδξψλ δηαζθαιίδνληαο ην ηζφηηκν δηθαίσκα ηνπο ζηελ πγεία». 

Σξίηνλ. Σξνπνπνηνχληαη νη παξάγξαθνη 1, 4, 9, 14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ  

Γεληθνχ Νφκνπ πεξί Τγείαο 14/1986, ηεο 25 Απξηιίνπ θαη πξνζηίζεηαη κηα λέα 

παξάγξαθνο 17, κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«1. πζηεκαηηθή πηνζέηεζε δξάζεσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή εθπαίδεπζε, σο 

πξσηαξρηθφ ζηνηρείν γηα ηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο θαη θνηλνηηθήο πγείαο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε δηαθνξνπνηεκέλε εθπαίδεπζε γηα ηνπο θηλδχλνπο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ θαη ηελ θαηάξηηζε 

θαηά ησλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ». 

«4. Η παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ πξντφλησλ, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ». 

«9. Η πξνζηαζία, ε πξνψζεζε θαη ε βειηίσζε ηεο πγείαο ζηελ εξγαζία, κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη ζηελ παξελφριεζε ιφγσ 

θχινπ». 

«14. Η βειηίσζε θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζηελ ππεξεζία ησλ πγεηνλνκηθψλ αξρψλ ,πεξηιακβάλνληαο δξάζεηο θαηάξηηζεο κε 

ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο εληνπηζκνχ, πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο 

βίαο ιφγσ θχινπ». 

«15. Η πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ησλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ». 

«17. Η επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα κεηξψα, ηηο έξεπλεο, 

ηηο ζηαηηζηηθέο θαη ηα άιια ζπζηήκαηα ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ, κε ζηφρν ηελ 

αλάιπζε κε βάζε ην θχιν, πεξηιακβάλνληαο εθφζνλ είλαη εθηθηφ, ηελ θαηαλνκή ηνπο 

θαηά θχιν». 

Σέηαξηνλ. Γηαηππψλεηαη εθ λένπ ε πξψηε παχια ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ Γεληθνχ Νφκνπ πεξί Τγείαο 14/1986, ηεο 25
εο

 Απξηιίνπ κε ηελ 

αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«1. Η πγεηνλνκηθή δξάζε ζηα πιαίζηα ηεο πγείαο ζηελ εξγαζία, πνπ 

πεξηιακβάλεη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ πξννπηηθή ηνπ θχινπ, απνηειείηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο πηπρέο».  

 

Έλαηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λόκνπ πεξί πλνρήο θαη 

Πνηόηεηαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο 



Πξψηνλ. Σξνπνπνηείηαη ην ζηνηρείν α) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 16/2003, ηεο  

28
εο

 Μαΐνπ, πεξί πλνρήο θαη Πνηφηεηαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο σο 

αθνινχζσο: 

«α) Η παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ζε 

ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο θαη πνηφηεηαο, απνθεχγνληαο ηδηαίηεξα θάζε κνξθή 

δηάθξηζεο κεηαμχ  γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαηά ηηο πγεηνλνκηθέο δξάζεηο». 

Γεχηεξνλ. Σξνπνπνηείηαη ην ζηνηρείν δ) ηεο παξαγξάθνπ  2 ηνπ άξζξνπ 11, σο 

αθνινχζσο: 

«δ) Η πξνψζεζε θαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ζηελ εξγαζία, ιακβάλνληαο 

ηδηαίηεξα ππφςε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο θαη αλάγθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

γπλαίθεο εξγαδφκελνη ». 

Σξίηνλ. Σξνπνπνηείηαη ην ζηνηρείν ζη) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 σο 

αθνινχζσο: 

«ζη) Η θξνληίδα θαη νη ηδηαίηεξεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηηο γπλαίθεο, 

πεξηιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ 

βίαο ιφγσ θχινπ, ηελ παηδηθή ειηθία, ηελ εθεβεία, ηνπο ελήιηθεο, ηελ ηξίηε ειηθία, 

ηηο νκάδεο θηλδχλνπ θαη ηνπο ρξφληα αζζελείο». 

Σέηαξηνλ. Πεξηιακβάλεηαη κηα λέα παξάγξαθνο ε ζην άξζξν 34, κε ηελ 

αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«ε) Η ζπκπεξίιεςε ηεο πξννπηηθήο ηνπ θχινπ ζηηο δξάζεηο θαηάξηηζεο». 

Πέκπηνλ. Πεξηιακβάλεηαη λέα παξάγξαθνο ζη) ζην άξζξν 44, κε ηελ 

αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«ζη) Λακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο λα 

ζπλππνινγίδεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ». 

Έθηνλ. Σξνπνπνηνχληαη νη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 53, σο αθνινχζσο: 

«2. Σν ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο παξνρέο θαη ηηο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο θαη ηεο ηδησηηθήο ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο, ελψ ηαπηφρξνλα πεξηιακβάλεη  ζηα βαζηθά ηνπ ζηνηρεία , κε θαηαλνκή 

αλά θχιν ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ πξνζηαηεπφκελν 

πιεζπζκφ, ηνπο αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί, ηα θάξκαθα θαη ηα πγεηνλνκηθά πξντφληα, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί, θαζψο θαη ηηο πξνζδνθίεο θαη ηε γλψκε ησλ 

πνιηηψλ, ππφ ην πξίζκα ηεο νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο ηεο πγείαο. ».  

«3. Με ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο αμηνπηζηίαο ησλ 

παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ, ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Καηαλαισηψλ κεηά απφ 

ζπκθσλία ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνχ  πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, 

απνθαζίδεη γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηελ ηππνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ξνήο ησλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ επηινγή ησλ δεηθηψλ θαη ηηο αλαγθαίεο ηερληθέο 



απαηηήζεηο γηα ηελ έληαμε θαη αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ππφ ην πξίζκα ηεο αξρήο 

ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ». 

Έβδνκνλ. Πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ 63, ε αθφινπζε θξάζε: 

«Η έθζεζε απηή πεξηέρεη ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ηεο πγείαο ησλ γπλαηθψλ 

θαη ησλ αλδξψλ ».  

 

Γέθαηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σακείν ζε ζέκαηα Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ παξφληνο λφκνπ, δεκηνπξγείηαη εηδηθφ 

ηακείν πνπ πξνηθνδνηείηαη κε 3 εθαηνκκχξηα επξψ γηα θάζε έλα απφ ηα 

δεκνζηνλνκηθά έηε  2007, 2008 y 2009. 

 

Δλδέθαηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Κεηκέλνπ 

ηνπ λόκνπ πεξί Καηαζηαηηθνύ ησλ Δξγαδνκέλσλ 

Σν Αλαζεσξεκέλν Κείκελν ηνπ λφκνπ πεξί Καηαζηαηηθνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ 

πνπ εγθξίζεθε  κε ην Ννκνζεηηθφ Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 1/1995, ηεο 24
εο

 Μαξηίνπ 

ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

Πξψηνλ. Σξνπνπνηείηαη ην εδάθην ε ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4, κε ηελ 

αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«ε) Με ην δένληα ζεβαζκφ ζηελ ηδησηηθή δσή θαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, 

πεξηιακβάλνληαο ηελ πξνζηαζία έλαληη ηεο παξελφριεζεο γηα ιφγνπο θπιεηηθήο ή 

εζληθήο θαηαγσγήο ,ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ,ειηθίαο, ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη έλαληη ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ή ηεο παξελφριεζεο 

ιφγσ θχινπ». 

Γεχηεξνλ. Σξνπνπνηείηαη ην  δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 

πξνζηίζεληαη δχν λένη παξάγξαθνη  4 θαη 5 ζην άξζξν 17, κε ηελ αθφινπζε 

δηαηχπσζε: 

«Θεσξνχληαη επίζεο άθπξεο νη εληνιέο γηα δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαη νη 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη δπζκελή κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

σο αληίδξαζε ζε πξνζθπγή πνπ αζθήζεθε ζηελ επηρείξεζε  ή ζε δηνηθεηηθή ή 

δηθαζηηθή πξάμε απαίηεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε 

δηάθξηζεο».  

«4. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, είλαη 

δπλαηφλ νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο λα ζεζπίδνπλ κέηξα ζεηηθήο δξάζεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ζε φια ηα επαγγέικαηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

είλαη δπλαηφλ λα ζεζπίδνληαη δηαηάμεηο πξνηίκεζεο  ζηνπο φξνπο ησλ πξνζιήςεσλ,  



ψζηε επί ίζσλ πξνζφλησλ  λα πξνηηκψληαη ηα άηνκα ηνπ θχινπ πνπ 

ππνεθπξνζσπείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή νκάδα ή θαηεγνξία. 

Δπηπιένλ, νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ ζηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε, ηελ εμέιημε ή ηελ θαηάξηηζε, 

κέηξα κε ζηφρν ηελ πξνηίκεζε επί ίζσλ φξσλ ησλ αηφκσλ ηνπ θχινπ πνπ 

ππνεθπξνζσπείηαη, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

επαγγεικαηηθή νκάδα, θαηεγνξία ή ζέζε εξγαζίαο». 

«5. Η ζέζπηζε ησλ ζρεδίσλ ηζφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ Οξγαληθνχ λφκνπ γηα ηελ πξαγκαηηθή ηζφηεηα 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ». 

Σξίηνλ. Δηζάγεηαη κηα παξάγξαθνο 8 ζην άξζξν 34, κε ηελ αθφινπζε 

δηαηχπσζε: 

«8. Ο εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη λα πξνζαξκφδεη ηε δηάξθεηα θαη ηελ θαηαλνκή 

ηνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ ηνπ, ψζηε λα θαζίζηαηαη νπζηαζηηθφ ην δηθαίσκα ζηε 

ζπκθηιίσζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ νηθνγελεηαθή θαη πξνζσπηθή δσή, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο πνπ ζεζπίδνληαη ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ή ζηηο ζπκθσλίεο κε ηνλ 

εξγνδφηε, εθαξκφδνληαο ,φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο 

ζηηο αλσηέξσ ζπκθσλίεο  ».  

Σέηαξηνλ. Σξνπνπνηείηαη ην ζηνηρείν β) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 37, σο 

αθνινχζσο: 

«β) Γχν εκέξεο γηα ηε γέλλεζε θάζε παηδηνχ θαη ιφγσ ζαλάηνπ, αηπρήκαηνο ή 

ζνβαξήο αζζέλεηαο, λνζειείαο ή ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ρσξίο λνζειεία πνπ 

απαηηεί αλάπαπζε θαη’ νίθνλ, ζπγγελψλ έσο δεπηέξνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο 

ή αγρηζηείαο. Όηαλ γηα ηηο παξαπάλσ αηηίεο απαηηείηαη κεηαθίλεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ παξαηείλεηαη ζε ηέζζεξεηο εκέξεο ».  

Πέκπηνλ. Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 4 θαη ην πξψην εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 37, σο αθνινχζσο: 

«4. Οη εξγαδφκελεο, ιφγσ ζειαζκνχ βξέθνπο ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ ελλέα 

κελψλ, έρνπλ δηθαίσκα ζε κηα ψξα απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία, ηελ νπνία κπνξνχλ λα 

θαηαλέκνπλ ζε δχν ηκήκαηα. Η δηάξθεηα ηεο απνπζίαο απμάλεηαη αλαινγηθά ζε 

πεξίπησζε πνιιαπινχ ηνθεηνχ. 

Η εξγαδφκελε κπνξεί κε ηε ζέιεζή ηεο λα αληηθαηαζηήζεη ην δηθαίσκα απηφ 

κε κείσζε ηνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ θαηά κηζή ψξα γηα ηνλ ίδην ζθνπφ ή κε 

ζπλερφκελε ηζφρξνλε άδεηα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη φπνπ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ή ζηηο ζπκθσλίεο κε ηνλ 

εξγνδφηε. 

Η άδεηα απηή κπνξεί λα ρνξεγείηαη αδηαθξίησο ζηε κεηέξα ή ζηνλ παηέξα ζε 

πεξίπησζε πνπ εξγάδνληαη θαη νη δχν ». 



«5. Όζνη έρνπλ ηελ λφκηκε επζχλε ηεο άκεζεο θξνληίδαο παηδηνχ θάησ ησλ 

νθηψ εηψλ ή αηφκνπ κε θπζηθή, ςπρηθή ή αηζζεηεξηαθή αλαπεξία, πνπ δελ αζθεί 

ακεηβφκελε δξαζηεξηφηεηα, δηθαηνχληαη κεησκέλν εκεξήζην σξάξην πνπ θπκαίλεηαη 

απφ ην έλα φγδνν έσο ην ήκηζπ ηνπ θαλνληθνχ εκεξήζηνπ σξαξίνπ κε αλαινγηθή 

κείσζε ηνπ κηζζνχ ».  

Έθηνλ. Πξνζηίζεηαη έλα δεχηεξν εδάθην ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 38, κε 

ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«Όηαλ ε πεξίνδνο θαλνληθήο άδεηαο πνπ νξίδεηαη ζην εκεξνιφγην αδεηψλ ηεο 

επηρείξεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζπκπίπηεη ρξνληθά κε 

πξνζσξηλή αλαπεξία ιφγσ εγθπκνζχλεο, ηνθεηνχ ή κεηξηθνχ ζειαζκνχ ή κε ηελ 

πεξίνδν δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 48.4 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, εμαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα κεηαθνξάο ηεο άδεηαο απφ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο πξνζσξηλήο αλαπεξίαο ή αληίζηνηρεο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία  ιφγσ 

εθαξκνγήο ηεο πξναλαθεξφκελεο δηάηαμεο, ζε άιιε εκεξνκελία κεηά ην πέξαο  ηεο 

δηαθνπήο, αθφκα θαη αλ έρεη επέιζεη ην εκεξνινγηαθφ έηνο ζην νπνίν αληηζηνηρεί». 

Έβδνκν. Σξνπνπνηείηαη ην ζηνηρείν δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45, κε 

ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«δ) Μεηξφηεηα, παηξφηεηα, θίλδπλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, 

θίλδπλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ βξέθνπο ειηθίαο θάησ ησλ ελλέα 

κελψλ θαη πηνζεζία ή αλαδνρή, είηε κε ζθνπφ ηελ πηνζεζία , είηε κφληκε ή απιή, 

ζχκθσλα κε ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ή ηελ νηθεία αζηηθή λνκνζεζία ησλ Απηφλνκσλ 

Κνηλνηήησλ, εθφζνλ ε δηάξθεηα ηεο δελ είλαη κηθξφηεξε ηνπ έηνπο, αθφκα θαη αλ έρεη 

πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, αλειίθσλ έσο έμη εηψλ ή αλειίθσλ άλσ ησλ έμη εηψλ φηαλ 

πξφθεηηαη γηα αλήιηθνπο κε αλαπεξία ή πνπ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο 

θνηλσληθήο ή νηθνγελεηαθήο έληαμεο δεφλησο δηαπηζηεπκέλεο απφ ηηο αξκφδηεο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ιφγσ ησλ πεξηζηάζεσλ θαη  ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ ή 

ιφγσ αιινδαπήο θαηαγσγήο ». 

Όγδνν. Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 46, σο αθνινχζσο: 

«2. ηνλ εξγαδφκελν κε πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ζηελ 

επηρείξεζε, αλαγλσξίδεηαη  δηθαίσκα ρνξήγεζεο άδεηαο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο, γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ησλ ηεζζάξσλ κελψλ θαη φρη κεγαιχηεξν ησλ  πέληε 

εηψλ. Σν δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα αζθεζεί εθ λένπ απφ ηνλ ίδην εξγαδφκελν κφλν 

εάλ έρνπλ επέιζεη ηέζζεξα ρξφληα απφ ην πέξαο ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο». 

Έλαην. Σξνπνπνηνχληαη ην πξψην, ην δεχηεξν θαη ην ηξίην εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 46 σο αθνινχζσο: 

«Οη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη άδεηα ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 3 εηψλ γηα ηε 

θξνληίδα θάζε παηδηνχ, είηε θπζηθνχ είηε εμ πηνζεζίαο ή αλαδνρήο, κφληκεο ή κε 

ζθνπφ ηελ πηνζεζία, αθφκα θαη πξνζσξηλήο, κε έλαξμε απφ ηελ εκεξνκελία 

γέλλεζεο ή φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε ηεο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο. 

Δπίζεο δηθαηνχληαη  άδεηαο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δχν εηψλ, εθηφο θαη αλ 

ζεζπίδεηαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, νη 



εξγαδφκελνη πνπ θξνληίδνπλ ζπγγελή έσο θαη δεχηεξνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο εμ 

αίκαηνο ή αγρηζηείαο ν νπνίνο γηα ιφγνπο ειηθίαο, αηπρήκαηνο, αζζέλεηαο ή 

αλαπεξίαο δε κπνξεί λα απηνεμππεξεηεζεί θαη δελ αζθεί ακεηβφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

Η άδεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην παξφλ εδάθην θαη ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα 

ιεθζεί ηκεκαηηθά, απνηειεί αηνκηθφ δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ. Δλ ηνχηνηο, εάλ δχν ή πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη ζηελ ίδηα επηρείξεζε 

απνθηνχλ ην δηθαίσκα απηφ απφ ηελ ίδηα γελεζηνπξγφ αηηία, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα 

πεξηνξίζεη ηελ ηαπηφρξνλε άζθεζή ηνπ γηα βάζηκνπο  ιφγνπο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο».  

Γέθαην. Σξνπνπνηνχληαη νη παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 48, σο 

αθνινχζσο: 

«4. ε πεξίπησζε εγθπκνζχλεο, ε δηαθνπή ηεο ζχκβαζεο έρεη δηάξθεηα 

δεθαέμη ζπλερείο εβδνκάδεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ζε πεξίπησζε πνιιαπινχ 

ηνθεηνχ θαηά δχν επηπιένλ εβδνκάδεο γηα θάζε παηδί πέξαλ ηνπ πξψηνπ. Η πεξίνδνο 

δηαθνπήο θαηαλέκεηαη κε επηινγή ηεο ελδηαθεξφκελεο εθφζνλ πξνβιέπνληαη έμη 

εβδνκάδεο ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο κεηέξαο θαη 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ αζθνχζε θάπνηα εξγαζία, ν άιινο γνλέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πεξίνδν δηαθνπήο ζην ζχλνιφ ηεο ή φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε 

ζην ππνιεηπφκελν ηκήκα ηεο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηνθεηνχ θαη 

ρσξίο λα αθαηξείηαη ην ηκήκα πνπ είρε ιάβεη ελδερνκέλσο ε κεηέξα πξηλ ηνλ ηνθεηφ. 

ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ παηδηνχ, δε κεηψλεηαη ε πεξίνδνο δηαθνπήο, εθηφο θαη αλ 

δεηήζεη ε ίδηα ε κεηέξα ηελ επηζηξνθή ηεο ζηε ζέζε εξγαζίαο ηεο κεηά ηελ πάξνδν 

ησλ έμη εβδνκάδσλ ππνρξεσηηθήο άδεηαο.  

Δλ ηνχηνηο, παξά ηα αλσηέξσ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ έμη εβδνκάδσλ ηεο 

ππνρξεσηηθήο άδεηαο ηεο κεηέξαο ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ, ζε πεξίπησζε πνπ 

εξγάδνληαη θαη νη δχν γνλείο, ε κεηέξα κε ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ άδεηαο 

κεηξφηεηαο, κπνξεί λα επηιέμεη λα ιάβεη θαη ν άιινο γνλέαο έλα ζπγθεθξηκέλν θαη 

ζπλερφκελν ηκήκα ηεο πεξηφδνπ άδεηαο κεηά ηνλ ηνθεηφ είηε ηαπηφρξνλα κε ηελ 

κεηέξα είηε δηαδνρηθά. Ο άιινο γνλέαο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα θάλεη ρξήζε ηεο 

πεξηφδνπ δηαθνπήο ιφγσ κεηξφηεηαο πνπ εθρσξήζεθε αξρηθά, αθφκα θαη αλ ηελ 

πξνβιεπφκελε  ζηηγκή επηζηξνθήο ηεο κεηέξαο ζηελ εξγαζία ηεο, εθείλε βξίζθεηαη 

ζε θαηάζηαζε πξνζσξηλήο αλαπεξίαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε κεηέξα δελ έρεη ην δηθαίσκα δηαθνπήο κεηά απνδνρψλ 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ν άιινο γνλέαο έρεη δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο ηνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα αληηζηνηρνχζε ζηε κεηέξα ,κε ηξφπν 

ζπκβαηφ κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζην επφκελν άξζξν. 

ηηο πεξηπηψζεηο πξφσξνπ ηνθεηνχ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε αηηία είλαη απαξαίηεηε ε ζπλέρηζε ηεο λνζειείαο ηνπ λενγλνχ 

κεηά ηνλ ηνθεηφ, κε αίηεζε ηεο κεηέξαο ή, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο, ηνπ άιινπ 

γνλέα , ε πεξίνδνο δηαθνπήο κπνξεί λα αξρίζεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκέξα 

εμφδνπ απφ ην λνζνθνκείν. Απφ ηνλ ππνινγηζκφ απηφ αθαηξνχληαη νη έμη εβδνκάδεο 

ππνρξεσηηθήο δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο ηεο κεηέξαο ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ. 



ηηο πεξηπηψζεηο πξφσξνπ ηνθεηνχ κε κηθξφ βάξνο ηνπ λενγλνχ ή ζε εθείλεο 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ιφγσ ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο ηνπ λενγλνχ απαηηείηαη 

λνζειεία ηνπ κεηά ηνλ ηνθεηφ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ επηά εκεξψλ, ε πεξίνδνο 

δηαθνπήο παξαηείλεηαη γηα φζεο εκέξεο δηαξθεί ε λνζειεία ηνπ λενγλνχ κε κέγηζην 

φξην ηηο δεθαηξείο επηπιένλ εβδνκάδεο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλά πεξίπησζε 

εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο. 

ε πεξίπησζε πηνζεζίαο ή αλαδνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 45.1.δ) ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ε δηαθνπή  έρεη δηάξθεηα δεθαέμη ζπλερείο εβδνκάδεο κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ζε πεξίπησζε πνιιαπιήο πηνζεζίαο ή αλαδνρήο θαηά δχν εβδνκάδεο γηα 

θάζε αλήιηθν πέξαλ ηνπ πξψηνπ. Η δηαθνπή απηή αξρίδεη λα ηζρχεη κε επηινγή ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, κεηά απφ ηε δηθαζηηθή απφθαζε ζχζηαζεο ηεο πηνζεζίαο ή ηε 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε νξηζηηθήο ή πξνζσξηλήο αλαδνρήο ρσξίο λα είλαη 

δπλαηφλ ζε θακία πεξίπησζε ν ίδηνο αλήιηθνο λα κπνξεί λα θαηνρπξψζεη δηθαίσκα 

δηαθφξσλ πεξηφδσλ δηαθνπήο.  

ε πεξίπησζε πνπ εξγάδνληαη θαη νη δχν γνλείο, ε πεξίνδνο δηαθνπήο 

θαηαλέκεηαη θαηά ηε βνχιεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, πνπ κπνξνχλ λα ηε ιάβνπλ 

ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά πάληα ζε ζπλερείο πεξηφδνπο θαη εληφο ησλ αλαθεξφκελσλ 

νξίσλ. 

ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο ρνξήγεζεο ησλ πεξηφδσλ αδείαο, ην άζξνηζκα 

ηνπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαέμη εβδνκάδεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

πξνεγνχκελα εδάθηα ή ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζε 

πνιιαπινχ ηνθεηνχ, πηνζεζίαο ε αλαδνρήο. 

ε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηνπ θπζηθνχ παηδηνχ ή ηνπ αλήιηθνπ πηνζεζίαο ή 

αλαδνρήο, ε δηαθνπή ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν 

παξαηείλεηαη θαηά δχν επηπιένλ εβδνκάδεο. ε πεξίπησζε πνπ εξγάδνληαη θαη νη δχν 

γνλείο, ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαλέκεηαη ζχκθσλα κε ηε βνχιεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ην ιάβνπλ ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά πάληα φκσο κε 

ζπλερή ηξφπν. 

Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, κπνξνχλ 

λα ρνξεγνχληαη ζε θαζεζηψο πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο κεηά απφ ζπκθσλία 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο εξγνδφηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο. 

ε πεξίπησζε δηεζλνχο πηνζεζίαο, φηαλ απαηηείηαη πξνεγνχκελε κεηάβαζε 

ησλ γνλέσλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ πηνζεηνχκελνπ, ε πεξίνδνο δηαθνπήο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, κπνξεί λα αξρίζεη έσο 

θαη ηέζζεξεηο εβδνκάδεο πξηλ απφ ηε δηθαζηηθή απφθαζε ζχζηαζεο ηεο πηνζεζίαο. 

Οη εξγαδφκελνη επσθεινχληαη απφ θάζε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

ζηελ νπνία ζα είραλ δηθαίσκα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπήο ηεο ζχκβαζήο 

ηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, θαζψο θαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ  επφκελε παξάγξαθν θαη ην άξζξν 48 α». 

«5. ε πεξίπησζε θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ή θηλδχλνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη 



ζην άξζξν 26 ηνπ λφκνπ 31/1995, ηεο 8
εο

 Ννεκβξίνπ, πεξί Πξνιήςεσο Δξγαηηθψλ 

Κηλδχλσλ, ε δηαθνπή ηεο ζχκβαζεο νινθιεξψλεηαη ηελ εκέξα πνπ αξρίδεη ε δηαθνπή 

ηεο ζχκβαζεο ιφγσ βηνινγηθήο κεηξφηεηαο ή ην λενγλφ ζπκπιεξψλεη ελλέα κήλεο 

αληίζηνηρα, ή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο φηαλ παχεη λα πθίζηαηαη ε αδπλακία ηεο 

εξγαδφκελεο λα επηζηξέςεη ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηεο ή ζε άιιε ζπκβαηή κε ηελ 

θαηάζηαζή ηεο». 

Δλδέθαην. Πξνζηίζεηαη έλα λέν άξζξν 48α, κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

 «Άξζξν 48α. Γηαθνπή ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο  ιόγσ παηξόηεηαο. 

ε πεξίπησζε γέλλεζεο παηδηνχ, πηνζεζίαο ή αλαδνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

45.1.δ) ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν εξγαδφκελνο έρεη δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο γηα δεθαηξείο ζπλερείο εκέξεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 

πνιιαπινχ ηνθεηνχ, πηνζεζίαο ή αλαδνρήο θαηά δχν επηπιένλ εκέξεο γηα θάζε παηδί 

πέξαλ ηνπ πξψηνπ. Η δηαθνπή απηή είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ απφ θνηλνχ ρνξήγεζε 

ησλ πεξηφδσλ αδείαο ιφγσ κεηξφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 48.4. 

ε πεξίπησζε ηνθεηνχ, ε δηαθνπή αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ άιιν γνλέα. ηηο 

πεξηπηψζεηο πηνζεζίαο ή αλαδνρήο, ην δηθαίσκα απηφ παξέρεηαη θαηά ηελ επηινγή 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κφλν ζην έλα εθ ησλ δχν γνλέσλ. Δληνχηνηο, φηαλ ε πεξίνδνο 

άδεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 48.4 ιακβάλεηαη ζην ζχλνιφ ηεο απφ ηνλ έλα εθ 

ησλ δχν γνλέσλ, ην δηθαίσκα δηαθνπήο απνθιεηζηηθά ιφγσ παηξφηεηαο κπνξεί λα 

αζθεζεί απφ ηνλ άιιν. 

Ο εξγαδφκελνο πνπ αζθεί ην δηθαίσκα απηφ, κπνξεί λα ην πξάμεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο άδεηαο ιφγσ ηεο 

γέλλεζεο παηδηνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ή κε ζπκβαηηθφ ηξφπν, ή απφ ηε 

δηθαζηηθή απφθαζε ζχζηαζεο ηεο πηνζεζίαο ή απφ ηελ δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή 

απφθαζε αλαδνρήο έσο ηε ιήμε ηεο δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο πνπ ξπζκίδεηαη ζην 

άξζξν 48.4 ή ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο δηαθνπήο απηήο. 

Η δηαθνπή ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην παξφλ άξζξν κπνξεί λα 

ρνξεγεζεί ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο θαηά 50 ηνηο 

100 θαη’ ειάρηζην, ζχκθσλα κε ηηο εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο. Ο εξγαδφκελνο νθείιεη 

λα θνηλνπνηήζεη έγθαηξα ζηνλ εξγνδφηε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ».  

Γσδέθαην. Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 53 κε ηελ αθφινπζε 

δηαηχπσζε: 

«4. Όηαλ ν εξγνδφηεο δελ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ή ε απφθαζε απφιπζεο εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε είρε σο θίλεηξν 

θάπνηεο απφ ηηο αηηίεο δηάθξηζεο πνπ απαγνξεχνληαη απφ ην χληαγκα ή ην λφκν, ή 

ειήθζε κε παξαβίαζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δεκνζίσλ ειεπζεξηψλ 

ηνπ εξγαδφκελνπ, ε απφθαζε ζεσξείηαη άθπξε θαη ε δηθαζηηθή αξρή νθείιεη λα 

πξνβεί απηεπάγγειηα ζηε δήισζε αθπξφηεηαο. Η έιιεηςε πξνεηδνπνίεζεο δελ 

αθπξψλεη ηελ απφθαζε παξφιν πνπ ν εξγνδφηεο αλεμάξηεηα απφ  ηηο άιιεο 

επηπηψζεηο πνπ αληηκεησπίδεη, είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ηνπο κηζζνχο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα. Η κεηαγελέζηεξε ηήξεζε ησλ 



απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε  δελ ζπληζηά ζε θακία 

πεξίπησζε ζεξαπεία ηεο πξψηεο απφθαζεο απφιπζεο αιιά λέα πξάμε απφιπζεο κε 

ηζρχ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία.  

Δπηπιένλ ε απφθαζε απφιπζεο ζεσξείηαη άθπξε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

i φηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δηαθνπήο ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο ιφγσ κεηξφηεηαο, θηλδχλνπ θαηά ηελ εγθπκνζχλε, 

θηλδχλνπ θαηά ην κεηξηθφ ζειαζκφ, αζζελεηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ 

εγθπκνζχλε, ηνλ ηνθεηφ ή ην κεηξηθφ ζειαζκφ, πηνζεζίαο ,  αλαδνρήο ή 

παηξφηεηαο φπσο αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

45, ή φηαλ ε θνηλνπνίεζε έγηλε ζε εκεξνκελία πνπ νδήγεζε ζηε ιήμε ηεο 

πεξηφδνπ πξνεηδνπνίεζεο κέζα ζηελ πξναλαθεξφκελε πεξίνδν. 

ii φηαλ πξφθεηηαη γηα εγθχνπο εξγαδφκελεο, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

εγθπκνζχλεο κέρξη ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ δηαθνπήο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ζηνηρείν α), γηα εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ δεηήζεη ή έρνπλ ιάβεη κηα απφ ηηο 

άδεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4, 4 α θαη 5 ηνπ άξζξνπ 37, ή πνπ 

έρνπλ δεηήζεη ή έρνπλ ιάβεη ηελ άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 

ηνπ άξζξνπ 46 θαη γηα εξγαδφκελεο ζχκαηα βίαο ιφγσ θχινπ επεηδή άζθεζαλ 

ηα δηθαηψκαηα κείσζεο ή αλαθαηαλνκήο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, γεσγξαθηθήο 

θηλεηηθφηεηαο, αιιαγήο ηεο ζέζεο  εξγαζίαο ή δηαθνπήο ηεο εξγαζηαθήο 

ζρέζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

παξφληα λφκν. 

iii Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελνπο πνπ επέζηξεςαλ ζηελ εξγαζία ηνπο κεηά ην 

πέξαο ηεο πεξηφδνπ δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ κεηξφηεηαο, πηνζεζίαο  

αλαδνρήο ή παηξφηεηαο εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 

ελλέα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο, πηνζεζίαο ή αλαδνρήο.  

Σα ζεζπηδφκελα ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία εθαξκφδνληαη εθηφο θαη αλ δειψλεηαη 

ε εγθπξφηεηα ηεο απφθαζεο απφιπζεο γηα ιφγνπο πνπ δε ζπλδένληαη κε ηελ 

εγθπκνζχλε ή κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

αδεηψλ».  

 

Γέθαηνλ ηξίηνλ. Σξνπνπνηείηαη ην ζηνηρείν δ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

54, σο αθνινχζσο: 

«δ) Η παξελφριεζε γηα ιφγνπο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο 

ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ε ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε θαη ε παξελφριεζε ιφγσ θχινπ εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε ή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ». 

Γέθαηνλ ηέηαξηνλ . Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 55, σο 

αθνινχζσο: 

«Θεσξείηαη άθπξε ε απφιπζε πνπ νθείιεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο αηηίεο 

δηάθξηζεο πνπ απαγνξεχνληαη απφ ην χληαγκα ή απφ ην λφκν ή πνπ 



πξαγκαηνπνηείηαη κε παξαβίαζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δεκφζησλ 

ειεπζεξηψλ ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

Δπηπιένλ ε απφθαζε απφιπζεο ζεσξείηαη άθπξε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

i φηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δηαθνπήο ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο ιφγσ κεηξφηεηαο , θηλδχλνπ θαηά ηελ εγθπκνζχλε, 

θηλδχλνπ θαηά ην κεηξηθφ ζειαζκφ, αζζελεηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ 

εγθπκνζχλε, ηνλ ηνθεηφ ή ην κεηξηθφ ζειαζκφ, πηνζεζίαο , αλαδνρήο ή 

παηξφηεηαο ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45, ή 

φηαλ ε θνηλνπνίεζε ηεο απφιπζεο έγηλε κε ηξφπν πνπ νδήγεζε ζηε ιήμε ηεο 

πεξηφδνπ πξνεηδνπνίεζεο κέζα ζηελ πξναλαθεξφκελε πεξίνδν. 

ii φηαλ πξφθεηηαη γηα εγθχνπο εξγαδφκελεο, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

εγθπκνζχλεο κέρξη ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ δηαθνπήο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ζηνηρείν α), γηα εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ δεηήζεη ή έρνπλ ιάβεη κηα απφ ηηο 

άδεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4, 4 α θαη 5 ηνπ άξζξνπ 37, ή πνπ 

έρνπλ δεηήζεη ή έρνπλ ιάβεη ηελ άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 

εδάθην 3 ηνπ άξζξνπ 46 θαη γηα εξγαδφκελεο ζχκαηα βίαο ιφγσ θχινπ επεηδή 

άζθεζαλ ηα δηθαηψκαηα κείσζεο ή αλαθαηαλνκήο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, 

γεσγξαθηθήο θηλεηηθφηεηαο, αιιαγήο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ή δηαθνπήο ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα λφκν. 

iii Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελνπο πνπ επέζηξεςαλ ζηελ εξγαζία ηνπο κεηά ην 

πέξαο ηεο πεξηφδνπ δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ κεηξφηεηαο, πηνζεζίαο  

αλαδνρήο ή παηξφηεηαο, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 

ελλέα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο, πηνζεζίαο ή αλαδνρήο.  

Οη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα  παξαπάλσ ζηνηρεία εθαξκφδνληαη εθηφο 

θαη αλ δειψλεηαη ε εγθπξφηεηα ηεο απφθαζεο απφιπζεο γηα ιφγνπο πνπ δε 

ζπλδένληαη κε ηελ εγθπκνζχλε ή κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ αδεηψλ ». 

Γέθαηνλ πέκπηνλ. Πξνζηίζεηαη έλα λέν δεχηεξν εδάθην ζην ζηνηρείν 1 ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 64, σο αθνινχζσο: 

«Δπίζεο δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην 

έηνο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζηελ επηρείξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ . ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ αλαινγία γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 

ζηηο δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο βαζκίδεο ,θαζψο επίζεο, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, 

γηα ηα κέηξα πνπ ζεζπίζηεθαλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηελ επηρείξεζε θαη γηα ην θαηά πφζνλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

θαηαξηίζηεθε ζρέδην ηζφηεηαο». 

Γέθαηνλ έθηνλ. Πξνζηίζεηαη λέν ζηνηρείν γ) ζην ζεκείν 9 ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 64, θαζψο θαη έλα λέν ζεκείν 13 ζηελ ίδηα παξάγξαθν 1, σο αθνινχζσο: 

 «γ) Δπαγξχπλεζεο γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ίζσλ επθαηξηψλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ».  



«13. πλεξγαζία κε ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

εθαξκνγή κέηξσλ ζπκθηιίσζεο». 

Γέθαηνλ έβδνκνλ. Πξνζηίζεηαη λέν εδάθην ζηελ παξάγξαθν1 ηνπ άξζξνπ 85, 

κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«Δπίζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο λα πξνζδηνξίδνπλ ην 

πεξηερφκελν ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ , θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο ηα κέξε 

νθείινπλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη κέηξα πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζην εξγαζηαθφ 

πεδίν ή φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ζρεδίσλ ηζφηεηαο κε εχξνο θαη πεξηερφκελν πνπ 

νξίδνληαη ζην θεθάιαην III ηνπ Σίηινπ IV ηνπ Οξγαληθνχ λφκνπ γηα ηελ πξαγκαηηθή 

ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ». 

Γέθαηνλ φγδνν. Πξνζηίζεηαη έλα λέν εδάθην ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 

85, κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«Δπηπιένλ, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο ηνπο, ηα κέξε 

νθείινπλ θαηά ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζρέδηα 

ηζφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο απφ δηαθφζηνπο πελήληα εξγαδφκελνπο 

σο αθνινχζσο: 

i ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζε  επίπεδν επηρείξεζεο, ην θαζήθνλ 

δηαπξαγκάηεπζεο αζθείηαη  ζηα πιαίζηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

αλσηέξσ ζπκβάζεσλ. 

ii ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο αλψηεξνπ επηπέδνπ απφ ηελ επηρείξεζε, ε 

ππνρξέσζε δηαπξαγκάηεπζεο αζθείηαη κέζσ ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ επηρείξεζε, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο 

ζπκβάζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο 

δηαπξαγκάηεπζεο δηα κέζνπ ησλ θαηάιιεισλ θαλφλσλ 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο». 

Γέθαηνλ έλαην. Πξνζηίζεηαη κηα λέα παξάγξαθνο 6 ζην άξζξν 90, κε ηελ 

αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«6. Με ηελ επηθχιαμε ησλ ζεζπηδφκελσλ ζηελ  πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε 

εξγαζηαθή αξρή επαγξππλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πεξηέρνπλ άκεζεο ή έκκεζεο δηαθξίζεηο ιφγσ 

θχινπ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, είλαη δπλαηφλ λα παξέρεηαη ζπκβνπιεπηηθφ έξγν απφ ην 

Ιλζηηηνχην ηεο Γπλαίθαο ή ηνπο  Οξγαληζκνχο Ιζφηεηαο ησλ Απηφλνκσλ Κνηλνηήησλ 

αλάινγα κε ηελ εδαθηθή αξκνδηφηεηα. Όηαλ ε εξγαζηαθή αξρή απεπζχλεηαη ζηελ 

αξκφδηα δηθαηνδνζία επεηδή ζεσξεί  φηη ε ζπιινγηθή ζχκβαζε πεξηέρεη ξήηξεο 

δηάθξηζεο, γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο ζην Ιλζηηηνχην ηεο Γπλαίθαο ή ζηνπο 

Οξγαληζκνχο Ιζφηεηαο ησλ Απηφλνκσλ Κνηλνηήησλ αλάινγα κε ηελ  εδαθηθή 

αξκνδηφηεηα θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 95 

ηνπ λφκνπ πεξί Γηαδηθαζίαο Δπίιπζεο Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ». 



Δηθνζηφ. Πξνζηίζεηαη κηα λέα δεθάηε έβδνκε δηάηαμε σο αθνινχζσο: 

 «Γέθαηε έβδνκε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε. Γηαθνξέο ζε ζέκαηα 

ζπκθηιίσζεο. 

Οη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε 

ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ζπκθηιίσζεο ηεο εξγαζίαο κε ηελ νηθνγελεηαθή θαη 

πξνζσπηθή δσή, πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία ή κε ζπκβαηηθφ ηξφπν, 

επηιχνληαη απφ ηελ αξκφδηα δηθαηνδνζία δηα κέζνπ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζεζπίδεηαη 

ζην άξζξν 138 α ηνπ λφκνπ πεξί Γηαδηθαζίαο Δπίιπζεο Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ». 

Δηθνζηφ πξψηνλ. Πξνζηίζεηαη κηα λέα ζπκπιεξσκαηηθή δέθαηε φγδνε 

δηάηαμε σο αθνινχζσο: 

«Γέθαηε φγδνε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε. Τπνινγηζκόο ησλ απνδεκηώζεσλ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κεησκέλνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ. 

i ηηο πεξηπηψζεηο κεησκέλνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ πνπ εμεηάδνληαη ζην άξζξν 

37, παξάγξαθνο 4 α, 5 θαη 7, ν κηζζφο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ην ζθνπφ 

ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, 

είλαη ν κηζζφο πνπ ζα ειάκβαλε ν εξγαδφκελνο εάλ δελ είρε κεησκέλν σξάξην 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη επέιζεη ην κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ην ελ ιφγσ κεησκέλν σξάξην. 

ii Δπίζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο άζθεζεο ζε επίπεδν κεξηθνχ ρξφλνπ ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

ζεζπίδνληαη ζην δέθαην εδάθην ηνπ άξζξνπ 48.4 θαη ζην άξζξν 48 α».  

 

Γωδέθαηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνίεζε ηνπ λόκνπ πεξί Πξνιήςεσο 

Δξγαηηθώλ Κηλδύλσλ 

Ο λφκνο 31/1995, ηεο  8
εο

 Ννεκβξίνπ, πεξί Πξνιήςεσο Δξγαηηθψλ Κηλδχλσλ 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Πξψηνλ. Πξνζηίζεηαη κηα λέα παξάγξαθνο 4 ζην άξζξν 5 , κε ηελ αθφινπζε 

δηαηχπσζε: 

«4.Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνσζνχλ ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ εμεηάδνληαο ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζπλδένληαη κε 

ην θχιν ηφζν ζηα ζπζηήκαηα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ φζν θαη ζηηο 

έξεπλεο θαη ηηο κειέηεο γεληθνχ ραξαθηήξα ζε ζέκαηα πξφιεςεο εξγαηηθψλ 

θηλδχλσλ, κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξφιεςε πηζαλψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ είλαη 

πηζαλφ νη βιάβεο πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία λα  ζπλδένληαη κε ην θχιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ». 

Γεχηεξνλ. Σξνπνπνηείηαη ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ε 

παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 26, σο αθνινχζσο: 



«2. Όηαλ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή ησλ ζπλζεθψλ ή ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο, ή φηαλ, παξά ηελ πξνζαξκνγή ,νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα ζέζε 

εξγαζίαο  ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πγεία ηεο εγθχνπ εξγαδφκελεο ή 

ηνπ εκβξχνπ, θαη απηφ πηζηνπνηείηαη απφ ηηο Ιαηξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Δζληθνχ 

Ιλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή ησλ Οξγαληζκψλ Αιιεινβνήζεηαο, αλάινγα 

κε ην θνξέα κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε έρεη ζπκθσλήζεη ηελ θάιπςε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ, κεηά απφ  έθζεζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ ηνπ Δζληθνχ 

Ιλζηηηνχηνπ Τγείαο, ε εξγαδφκελε πξέπεη λα κεηαηεζεί ζε δηαθνξεηηθή ζέζε εξγαζίαο 

πνπ λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ θαηάζηαζε ηεο. Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα πξνζδηνξίδεη 

κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ηνπο θηλδχλνπο απηνχο». 

«4. Οη δηαηάμεηο ησλ ζεκείσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ εάλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ελδέρεηαη λα επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηελ πγεία ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηδηνχ θαη απηφ 

πηζηνπνηείηαη απφ ηηο Ιαηξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Δζληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ή ησλ Οξγαληζκψλ Αιιεινβνήζεηαο, αλάινγα κε ην θνξέα κε ηνλ νπνίν 

ε επηρείξεζε έρεη ζπκθσλήζεη ηελ θάιπςε ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ, κεηά απφ  

έθζεζε ηνπ ηαηξνχ ηνπ Δζληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Τγείαο πνπ παξαθνινπζεί ηελ 

εξγαδφκελε ή ην παηδί. Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ ε εξγαδφκελε λα ππαρζεί ζε δηαθνπή 

ηεο ζχκβαζεο ιφγσ θηλδχλνπ θαηά ην κεηξηθφ  ζειαζκφ παηδηνχ ειηθίαο κηθξφηεξεο 

ησλ ελλέα κελψλ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 45.1.δ) ηνπ Καηαζηαηηθνχ ησλ 

Δξγαδνκέλσλ, εάλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ».  

 

Δέκατη Τπίτη Συμπληπωματική Διάταξη. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λόκνπ πεξί 

Γηαδηθαζίαο Δπίιπζεο Δξγαηηθώλ Γηαθνξώλ  

Σν αλαζεσξεκέλν θείκελν ηνπ λφκνπ πεξί Γηαδηθαζίαο Δπίιπζεο Δξγαηηθψλ 

Γηαθνξψλ πνπ εγθξίζεθε κε ην Βαζηιηθφ Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 2/1995, ηεο  7
εο

 

Απξηιίνπ ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Πξψηνλ. Πξνζηίζεηαη έλα λέν δεχηεξν εδάθην ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 

27 σο αθνινχζσο: 

«Σα παξαπάλσ, εθαξκφδνληαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο δπλαηφηεηαο απαίηεζεο 

απφ ηα  πξναλαθεξφκελα δηθαζηήξηα απνδεκίσζεο ιφγσ δηάθξηζεο ή παξαβίαζεο 

ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 180 θαη 181 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ». 

Γεχηεξνλ. Η παξάγξαθνο  2 ηνπ άξζξνπ 108 δηαηππψλεηαη κε ηνλ αθφινπζν 

ηξφπν: 

«2. Αθπξψλεηαη ε απφιπζε πνπ νθείιεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο αηηίεο δηάθξηζεο 

πνπ απαγνξεχνληαη απφ ην χληαγκα ή απφ ην λφκν, ή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

παξαβίαζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δεκφζησλ ειεπζεξηψλ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. 



Δπηπιένλ ε απφθαζε απφιπζεο ζεσξείηαη άθπξε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

i φηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δηαθνπήο ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο ιφγσ κεηξφηεηαο , θηλδχλνπ θαηά ηελ εγθπκνζχλε, 

θηλδχλνπ θαηά ην κεηξηθφ ζειαζκφ, αζζελεηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ 

εγθπκνζχλε, ηνλ ηνθεηφ ή ην κεηξηθφ ζειαζκφ, πηνζεζίαο , αλαδνρήο ή 

παηξφηεηαο φπσο αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

45 ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Κεηκέλνπ ηνπ Νφκνπ πεξί Καηαζηαηηθνχ ησλ 

Δξγαδνκέλσλ, ή φηαλ ε θνηλνπνίεζε έγηλε ζε εκεξνκελία πνπ νδήγεζε ζηε 

ιήμε ηεο πεξηφδνπ πξνεηδνπνίεζεο κέζα ζηελ πξναλαθεξφκελε πεξίνδν. 

ii φηαλ πξφθεηηαη γηα εγθχνπο εξγαδφκελεο, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

εγθπκνζχλεο κέρξη ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ δηαθνπήο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ζηνηρείν α), γηα εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ δεηήζεη ή έρνπλ ιάβεη κηα απφ ηηο 

άδεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4, 4 α θαη 5 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ , ή πνπ έρνπλ δεηήζεη ή έρνπλ ιάβεη ηελ 

άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν εδάθην 3 ηνπ άξζξνπ 46 θαη γηα 

εξγαδφκελεο ζχκαηα βίαο ιφγσ θχινπ επεηδή άζθεζαλ ηα δηθαηψκαηα 

κείσζεο ή αλαθαηαλνκήο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, γεσγξαθηθήο θηλεηηθφηεηαο, 

αιιαγήο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ή δηαθνπήο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ησλ 

Δξγαδνκέλσλ. 

iii Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελνπο πνπ επέζηξεςαλ ζηελ εξγαζία ηνπο κεηά ην 

πέξαο ηεο πεξηφδνπ δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ κεηξφηεηαο, πηνζεζίαο  

αλαδνρήο ή παηξφηεηαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη παξέιζεη δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν ησλ ελλέα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο, πηνζεζίαο ή 

αλαδνρήο ηνπ παηδηνχ. 

Οη δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ εθαξκφδνληαη εθηφο θαη αλ δειψλεηαη ε 

εγθπξφηεηα ηεο απφθαζεο απφιπζεο γηα ιφγνπο πνπ δε ζπλδένληαη κε ηελ 

εγθπκνζχλε ή κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

αδεηψλ». 

Σξίηνλ. Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 122, σο αθνινχζσο: 

«2. Η απφθαζε απφιπζεο ζεσξείηαη άθπξε φηαλ: 

i Γελ αθνινπζήζεθαλ νη λφκηκεο δηαηππψζεηο ηεο γξαπηήο θνηλνπνίεζεο φπνπ 

αλαθέξεηαη θαη ν ιφγνο απφιπζεο. 

ii Γε δφζεθε ζηνλ εξγαδφκελν ε αληίζηνηρε απνδεκίσζε, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε αμίσζε απηή δελ είλαη λφκηκα απαηηεηή. 

iii Πξνθαιεί δηαθξίζεηο ή είλαη αληίζεηε κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηηο 

δεκφζηεο ειεπζεξίεο ηνπ εξγαδφκελνπ. 

iv Πξαγκαηνπνηήζεθε παξάλνκα κε παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ πνπ ζεζπίδνληαη 

γηα ηηο ζπιινγηθέο απνιχζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 51.1 ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Κεηκέλνπ ηνπ λφκνπ 

πεξί Καηαζηαηηθνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ. 

Δπηπιένλ ε απφθαζε απφιπζεο ζεσξείηαη άθπξε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 



i φηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δηαθνπήο ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο ιφγσ κεηξφηεηαο , θηλδχλνπ θαηά ηελ εγθπκνζχλε, 

θηλδχλνπ θαηά ην κεηξηθφ ζειαζκφ, αζζελεηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ 

εγθπκνζχλε, ηνλ ηνθεηφ ή ην κεηξηθφ ζειαζκφ, πηνζεζίαο , αλαδνρήο ή 

παηξφηεηαο φπσο αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

45 ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Κεηκέλνπ ηνπ Νφκνπ πεξί Καηαζηαηηθνχ ησλ 

Δξγαδνκέλσλ, ή φηαλ ε θνηλνπνίεζε έγηλε ζε εκεξνκελία πνπ νδήγεζε ζηε 

ιήμε ηεο πεξηφδνπ πξνεηδνπνίεζεο κέζα ζηελ πξναλαθεξφκελε πεξίνδν. 

ii φηαλ πξφθεηηαη γηα εγθχνπο εξγαδφκελεο, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

εγθπκνζχλεο κέρξη ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ δηαθνπήο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ζηνηρείν α), γηα εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ δεηήζεη ή έρνπλ ιάβεη κηα απφ ηηο 

άδεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4, 4 α θαη 5 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ , ή πνπ έρνπλ δεηήζεη ή έρνπλ ιάβεη ηελ 

άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν εδάθην 3 ηνπ άξζξνπ 46 θαη γηα ηηο 

εξγαδφκελεο πνπ είλαη ζχκαηα βίαο ιφγσ θχινπ επεηδή άζθεζαλ ηα 

δηθαηψκαηα κείσζεο ή αλαθαηαλνκήο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, γεσγξαθηθήο 

θηλεηηθφηεηαο, αιιαγήο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ή δηαθνπήο ηεο εξγαζηαθήο 

ζρέζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Καηαζηαηηθφ ησλ Δξγαδνκέλσλ. 

iii Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελνπο πνπ επέζηξεςαλ ζηελ εξγαζία ηνπο κεηά ην 

πέξαο ηεο πεξηφδνπ δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ κεηξφηεηαο, πηνζεζίαο, 

αλαδνρήο ή παηξφηεηαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη  δελ έρεη παξέιζεη δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν ησλ ελλέα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο, πηνζεζίαο ή 

αλαδνρήο ηνπ παηδηνχ. 

Οη δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ εθαξκφδνληαη εθηφο θαη αλ δειψλεηαη ε 

εγθπξφηεηα ηεο απφθαζεο απφιπζεο γηα ιφγνπο πνπ δε ζπλδένληαη κε ηελ 

εγθπκνζχλε ή κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

αδεηψλ». 

Σέηαξηνλ. Πξνζηίζεηαη λέν ζηνηρείν δ) ζην άξζξν 146, σο αθνινχζσο: 

«δ) Σσλ θνηλνπνηήζεσλ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ζρεηηθά κε ηε δηαπίζησζε δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ φπνπ αλαθέξεηαη ε 

βάζε ππνινγηζκνχ ηεο εθηηκψκελεο βιάβεο εηο βάξνο ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ζθνπφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αληίζηνηρεο απνδεκίσζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε αληίζηνηρε Γηεχζπλζε ηεο Δπηζεψξεζεο ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ηελ αξκφδηα εξγαζηαθή αξρή κε ζθνπφ ηελ ζπλεθδίθαζε ζπλαθψλ αγσγψλ 

εάλ μεθηλήζεη ζηε ζπλέρεηα ε απηεπάγγειηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ παξφληνο λφκνπ». 

Πέκπηνλ. Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 149 σο αθνινχζσο: 

«2. Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη πξάμεηο παξάβαζεο αθνξνχλ θάπνην 

απφ ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 6 θαη 10 ησλ άξζξσλ 7 θαη 2, 11 

θαη 12 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Κεηκέλνπ ηνπ λφκνπ πεξί Παξαβάζεσλ θαη 

Κπξψζεσλ απφ ηα Δπαγγεικαηηθά Γηθαζηήξηα  πνπ εγθξίζεθε κε ην Βαζηιηθφ 

Γηάηαγκα 5/2000, ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ θαη ν ελαγφκελνο ηηο αληέθξνπζε  κε βάζε 

ηζρπξηζκνχο θαη απνδείμεηο απφ ηηο νπνίεο ζπλάγεηαη φηη ε γλψζε ηεο νπζίαο ηνπ 



δεηήκαηνο αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαζηεξίσλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 9.5 ηνπ Οξγαληθνχ Νφκνπ πεξί Γηθαζηηθήο Δμνπζίαο». 

Έθηνλ. Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 180, σο αθνινχζσο: 

«1. Η απφθαζε δειψλεη ηελ χπαξμε ή κε, ηεο θαηαγγειιφκελεο παξαβίαζεο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε θαη κεηά ηε δήισζε ηεο πιήξνπο αθχξσζεο ηεο ελέξγεηαο ηνπ 

εξγνδφηε, ηεο εξγνδνηηθήο έλσζεο, ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ 

πξνζψπνπ, θνξέα ή νξγαληζκνχ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δηαηάζζεηαη ε άκεζε 

παχζε ηεο αληηζπλδηθαιηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο , ε επαλαθνξά ζηελ πξφηεξε 

θαηάζηαζε θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ζπλεπεηψλ ζηηο νπνίεο νδήγεζε , 

πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ θαηάιιειε απνδεκίσζε πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη 

ζπκβαηή κε ηελ απνδεκίσζε  πνπ ζα αληηζηνηρνχζε ζηνλ εξγαδφκελν ιφγσ ηεο 

ηξνπνπνίεζεο ή ηεο θαηαγγειίαο  ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Καηαζηαηηθνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ». 

Έβδνκν. Σξνπνπνηείηαη ην άξζξν 181 σο αθνινχζσο: 

«Σα αηηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ άιισλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη δεκνζίσλ 

ειεπζεξηψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ απαγφξεπζε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαη 

παξελφριεζεο, πνπ εγείξνληαη ζηα πιαίζηα ησλ λνκηθψλ ζρέζεσλ πνπ απνδίδνληαη 

ζηε δηθαηνδνζία ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζην παξφλ άξζξν. ηα αηηήκαηα απηά  εθθξάδεηαη ην 

ζεκειηψδεο δηθαίσκα ή δηθαηψκαηα πνπ θέξνληαη λα παξαβηάζηεθαλ. 

Όηαλ ε απφθαζε δειψλεη ηελ χπαξμε παξαβίαζεο, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο 

ησλ κεξψλ, ν δηθαζηήο νθείιεη λα απνθαλζεί γηα ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο. Η 

απνδεκίσζε απηή είλαη ζπκβαηή, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε κε ηελ απνδεκίσζε πνπ 

ζα αληηζηνηρνχζε ζηνλ εξγαδφκελν ιφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ή ηεο θαηαγγειίαο ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ησλ 

Δξγαδνκέλσλ».  

 

Γέθαηε ηέηαξηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λόκνπ πεξί 

Παξαβάζεσλ θαη Κπξώζεσλ από ηα Δπαγγεικαηηθά Γηθαζηήξηα 

Σν αλαζεσξεκέλν θείκελν ηνπ λφκνπ πεξί Παξαβάζεσλ θαη Κπξψζεσλ απφ 

ηα Δπαγγεικαηηθά Γηθαζηήξηα πνπ εγθξίζεθε κε ην Βαζηιηθφ Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 

2/1995, ηεο  7
εο

 Απξηιίνπ ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Πξψηνλ. Πξνζηίζεηαη κηα λέα παξάγξαθνο, 13 ζην άξζξν 7 κε ηελ αθφινπζε 

δηαηχπσζε: 

«13. Με ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηα ζρέδηα ηζφηεηαο πνπ 

ζεζπίδνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ησλ Δξγαδνκέλσλ ή ζηελ εθαξκνζηέα ζπιινγηθή 

ζχκβαζε ». 

Γεχηεξνλ. Σξνπνπνηνχληαη νη παξάγξαθνη  12 θαη 13 α ηνπ άξζξνπ 8 θαη 

πξνζηίζεηαη κηα λέα παξάγξαθνο 17, κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 



«12. Οη κνλνκεξείο απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπλεπάγνληαη άκεζεο ή 

έκκεζεο δπζκελείο δηαθξίζεηο ιφγσ ειηθίαο, αλαπεξίαο, νη επλντθέο ή δπζκελείο 

απνθάζεηο ζε ζέκαηα κηζζψλ, εκεξήζηνπ σξαξίνπ, θαηάξηηζεο, πξναγσγήο θαη ησλ 

άιισλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ιφγσ θχινπ, θαηαγσγήο ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο 

θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο, νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, 

ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, πνιηηηθψλ ηδεψλ, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, έληαμεο 

ή κε ζε ζπλδηθάηα θαη ζηηο ζπκθσλίεο ηνπο, δεζκψλ ζπγγέλεηαο κε άιινπο 

εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή νκηινχκελεο γιψζζαο ζε Ιζπαληθφ έδαθνο, θαζψο 

θαη νη απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπλεπάγνληαη δπζκελή κεηαρείξηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ σο αληίδξαζε ζε πξνζθπγή θαηά ηεο επηρείξεζεο ή ζε δηνηθεηηθή ή 

δηθαζηηθή πξάμε πνπ έρεη ζηφρν ηελ απαίηεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε δηάθξηζεο». 

«13 α. Η παξελφριεζε γηα ιφγνπο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, ειηθίαο ή ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ε 

παξελφριεζε ιφγσ θχινπ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

δηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα κε ην πνηνο άζθεζε ηελ παξελφριεζε, 

εθφζνλ ν εξγνδφηεο γλψξηδε ηελ χπαξμή ηεο θαη δελ έιαβε ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα 

ηελ παξεκπφδηζή ηεο». 

«17. Η κε θαηάξηηζε ή ε κε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ηζφηεηαο ή ε θαηάξηηζε 

ηνπ παξαβηάδνληαο κε έθδειν ηξφπν ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο, φηαλ ε ππνρξέσζε 

θαηάξηηζεο ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ εκπίπηεη ζηελ παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 46 α ηνπ 

παξφληνο λφκνπ». 

Σξίηνλ. Σξνπνπνηείηαη ην πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 46, ην νπνίν 

δηαηππψλεηαη σο αθνινχζσο: 

«Με ηελ επηθχιαμε ησλ θπξψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 40.1 θαη κε 

εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 α) ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη εξγνδφηεο πνπ έρνπλ 

δηαπξάμεη πνιχ ζνβαξέο παξαβάζεηο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 16 θαη 23 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ ζε ζέκαηα απαζρφιεζεο θαη πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε αλεξγίαο». 

Σέηαξηνλ. Πξνζηίζεηαη έλα λέν Τπν-

Κεθαιαίνπ VI, πνπ απνηειείηαη απφ έλα λέν άξζξν 46 α, σο αθνινχζσο: 

«Τπό- ηκήκα ηξία α. Δπζύλεο ζε ζέκαηα ηζόηεηαο 

Άξζξν  46 α. Δηδηθέο επηρεηξεκαηηθέο επζύλεο. 

i ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ έρνπλ δηαπξάμεη πνιχ ζνβαξέο παξαβάζεηο 

ζχκθσλα  κε ηηο παξαγξάθνπο  12, 13 θαη 13 α) ηνπ άξζξνπ 8 θαη ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 40, επηβάιινληαη νη αθφινπζεο 

πξφζζεηεο θπξψζεηο: 

a. Απηφκαηε απψιεηα ησλ εληζρχζεσλ, επηδνηήζεσλ θαη γεληθά ησλ 

επεξγεηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

απαζρφιεζεο, κε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δηαπξάρηεθε ε 

παξάβαζε θαη  



b. απηφκαηνο απνθιεηζκφο γηα δηάζηεκα έμη κελψλ απφ ηελ πξφζβαζε 

ζηα επεξγεηήκαηα απηά. 

ii Με ηελ επηθχιαμε ησλ αλσηέξσ, ζε πεξίπησζε πνιχ ζνβαξψλ παξαβάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 8 θαη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο λφκνπ ζρεηηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο άκεζεο ή έκκεζεο 

δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ, νη πξφζζεηεο θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηελ θαηάξηηζε 

θαη ηελ εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ ηζφηεηαο ζηελ επηρείξεζε κε απφθαζε ηεο  

αξκφδηαο εξγαζηαθήο αξρήο, κεηά απφ αίηεζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζρεηηθή 

έθζεζε ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε 

ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη κε ηαπηφρξνλε αλαζηνιή ηεο πξνζεζκίαο 

επηβνιήο ησλ πξφζζεησλ θπξψζεσλ. 

ε πεξίπησζε κε θαηάξηηζεο ,ή κε εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ηζφηεηαο ή 

έθδειεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο πνπ ζεζπίδνληαη ζηελ απφθαζε ηεο 

εξγαζηαθήο αξρήο, ε αλσηέξσ αξρή κε πξφηαζε ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο επηβνιήο ησλ 

θαηάιιεισλ θπξψζεσλ απφ ηελ επηηξνπή παξαβάζεσλ πνπ ζεζπίδεη ην 

εδάθην 17 ηνπ άξζξνπ 8, αθπξψλεη ηελ αλαζηνιή ησλ πξφζζεησλ θπξψζεσλ 

πνπ επηβάιινληαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

a. Απηφκαηε απψιεηα ησλ εληζρχζεσλ, επηδνηήζεσλ θαη γεληθά ησλ 

επεξγεηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν α) ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ πνπ εθαξκφδεηαη  κε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

δηαπξάρηεθε ε παξάβαζε. 

b. Απνθιεηζκφο απφ ηελ πξφζβαζε ζηα επεξγεηήκαηα απηά γηα δηάζηεκα 

έμη κελψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο ηεο 

εξγαζηαθήο αξρήο κε ηελ νπνία αθπξψλεηαη ε αλαζηνιή θαη επηβνιή 

ησλ πξφζζεησλ θπξψζεσλ».  

 

Γέθαηε Πέκπηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνίεζε ηνπ Βαζηιηθνύ 

Ννκνζεηηθνύ Γηαηάγκαηνο ην νπνίν ξπζκίδεη ηηο επηδνηήζεηο εηζθνξώλ ζηελ Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε γηα ηηο ζπκβάζεηο επθαηξηαθήο εξγαζίαο πνπ ζπλάπηνληαη κε άλεξγνπο κε 

ζθνπό ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε άδεηα κεηξόηεηαο, 

πηνζεζίαο ή αλαδνρήο. 

Σξνπνπνηείηαη ην άξζξν 1 ηνπ Βαζηιηθνχ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 11/1998, 

ηεο 4
εο

 επηεκβξίνπ κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη νη επηδνηήζεηο εηζθνξψλ ζηελ 

Κνηλσληθή Αζθάιηζε γηα ηηο ζπκβάζεηο επθαηξηαθήο εξγαζίαο πνπ ζπλάπηνληαη κε 

άλεξγνπο κε ζθνπφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε άδεηα 

κεηξφηεηαο, πηνζεζίαο ή αλαδνρήο, σο αθνινχζσο: 

«Θεκειηψλεηαη δηθαίσκα επηδφηεζεο ζην 100 ηνηο 100 ησλ εξγνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο εηζθνξέο γηα 

εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο θαζψο θαη ηηο εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο ζε πεξίπησζε θνηλήο θαηαβνιήο. 



i Οη ζπκβάζεηο επθαηξηαθήο εξγαζίαο πνπ ζπλάπηνληαη κε άλεξγνπο γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε εξγαδνκέλσλ πνπ δηέθνςαλ ηε ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπο ιφγσ 

θηλδχλνπ θαηά ηελ εγθπκνζχλε, ή ην κεηξηθφ ζειαζκφ ή κέρξη ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ βηνινγηθήο κεηξφηεηαο ή έσο ην βξέθνο λα 

ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ ελλέα κελψλ αληίζηνηρα ,ή θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο φηαλ παχζεη λα πθίζηαηαη ε αδπλακία ηεο εξγαδφκελεο λα 

επηζηξέςεη ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηεο ή ζε άιιε ζέζε ζπκβαηή κε ηε 

θαηάζηαζή ηεο. 

ii Οη ζπκβάζεηο επθαηξηαθήο εξγαζίαο πνπ ζπλάπηνληαη κε άλεξγνπο γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ πνπ δηέθνςαλ ηε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ άδεηαο ιφγσ κεηξφηεηαο, 

πηνζεζίαο ή αλαδνρήο ,είηε κε ζθνπφ ηελ πηνζεζία  είηε κφληκεο, πνπ έρνπλ 

ιάβεη άδεηα παηξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζεζπίδνληαη ζηα άξζξα  

48.4 θαη 48 α ηνπ Καηαζηαηηθνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ. Η κέγηζηε δηάξθεηα ησλ 

επηδνηήζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν β) ζπκπίπηεη κε ηε 

κέγηζηε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηα 

πξναλαθεξφκελα άξζξα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.  ε πεξίπησζε πνπ ν 

εξγαδφκελνο δελ εμαληιήζεη ηελ πεξίνδν άδεηαο ή απνπζίαο πνπ δηθαηνχηαη, 

ηα επεξγεηήκαηα θαηαξγνχληαη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ επηρείξεζε. 

iii Οη ζπκβάζεηο επθαηξηαθήο εξγαζίαο πνπ ζπλάπηνληαη κε άλεξγνπο κε ζθνπφ 

ηελ αληηθαηάζηαζε απηνηειψο απαζρνινχκελσλ εξγαδφκελσλ, ή κειψλ  

ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ θαηά ηελ εγθπκνζχλε 

ή ην κεηξηθφ ζειαζκφ, αδείαο ιφγσ κεηξφηεηαο, πηνζεζίαο ή αλαδνρήο ή 

δηαθνπήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ παηξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ».  

 

Γέθαηε έθηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λόκνπ πεξί Δπεηγόλησλ 

Μέηξσλ γηα ηε Μεηαξξύζκηζε ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο 

απαζρόιεζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο. 

Σξνπνπνηείηαη ε δεχηεξε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ 12/2001, ηεο 

9
εο

 Ινπιίνπ λφκνπ πεξί Δπεηγφλησλ Μέηξσλ γηα ηε Μεηαξξχζκηζε ηεο Αγνξάο 

Δξγαζίαο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο, 

σο αθνινχζσο: 

«Γεχηεξε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε. Δπηδνηήζεηο ησλ εηζθνξώλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ησλ εξγαδόκελσλ ζε πεξίνδν άδεηαο ιόγσ κεηξόηεηαο, πηνζεζίαο, 

αλαδνρήο, θηλδύλνπ θαηά ηελ εγθπκνζύλε, θηλδύλνπ θαηά ην κεηξηθό ζειαζκό ή 

δηαθνπήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο  ιόγσ παηξόηεηαο. 

ηηο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή  ησλ κειψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ή ησλ απηνηειψο απαζρνινχκελσλ πνπ 

αληηθαζίζηαληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο, πηνζεζίαο, αλαδνρήο, 

παηξφηεηαο, θηλδχλνπ θαηά ηελ εγθπκνζχλε ή θηλδχλνπ θαηά ην κεηξηθφ ζειαζκφ, 

κέζσ ησλ επηδνηνχκελσλ ζπκβάζεσλ επθαηξηαθήο εξγαζίαο πνπ ζπλάπηνληαη κε 

άλεξγνπο ζχκθσλα κε ην Βαζηιηθφ Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 11/1998, ηεο 4
εο

 

επηεκβξίνπ, ζα εθαξκφδεηαη: 



i Δπηδφηεζε ζε πνζνζηφ 100 ηνηο 100 ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη ηηο 

επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο θαη ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ζε πεξίπησζε 

θνηλήο θαηαβνιήο φηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελνπο  πνπ ππάγνληαη ζε 

θαζεζηψο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο εξγαδνκέλσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

ii Δπηδφηεζε ζε πνζνζηφ 100 ηνηο 100 ηεο εηζθνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθαξκνγή ζηελ ειάρηζηε ή ζηαζεξή βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

πνζνζηνχ εηζθνξάο πνπ ζεζπίδεηαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζε 

θαζεζηψο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ . Η επηδφηεζε 

απηή εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

γηα ηηο αλσηέξσ αηηίεο ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηε ζχκβαζε επθαηξηαθήο 

εξγαζίαο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε κέγηζην φξην ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο ».  

 

Γέθαηε έβδνκε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λόκνπ γηα ηελ 

Απαζρόιεζε  

Πξνζηίζεηαη έλα λέν άξζξν 22 α ζην λφκν 56/2003, ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ γηα 

ηελ Απαζρφιεζε κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«Άξζξν 22 α. Γηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαηά ηελ πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε. 

i Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο, νη ζπλεξγαδφκελνη νξγαληζκνί ηνπο θαη 

νη ηα γξαθεία εχξεζεο εξγαζίαο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θαηά ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο, νθείινπλ λα επαγξππλνχλ 

ζπγθεθξηκέλα ψζηε λα απνθεχγνληαη νη δηαθξίζεηο θαηά ηελ πξφζβαζε ζηελ 

απαζρφιεζε. Όηαλ νη δηακεζνιαβεηέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο εληνπίδνπλ 

θξνχζκαηα δηαθξίζεσλ ζηηο πξνζθνξέο εξγαζίαο, θνηλνπνηνχλ ην γεγνλφο 

ζηνπο ππνβάιινληεο ηελ πξνζθνξά. 

ii πγθεθξηκέλα, ζεσξνχληαη δηαθξηηηθήο θχζεσο νη πξνζθνξέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε έλα απφ ηα δχν θχια, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε εηδηθψλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ε θάζε πεξίπησζε, ζεσξνχληαη 

δηαθξηηηθήο θχζεσο νη πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε έλα απφ 

ηα δχν θχια ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ζσκαηηθή δχλακε ».  

 

Γέθαηε όγδνε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Γεληθνύ Νόκνπ πεξί 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ  

Σν Αλαζεσξεκέλν θείκελν ηνπ Γεληθνχ Νφκνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

πνπ εγθξίζεθε κε ην Βαζηιηθφ Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 1/1994, ηεο 20
εο

 Ινπλίνπ, 

ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

Πξψηνλ. Σξνπνπνηείηαη ην πξψην εδάθην ηνπ ζηνηρείνπ γ ) ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 38, κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 



«γ) Οηθνλνκηθά επηδφκαηα ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο αλαπεξίαο, κεηξφηεηαο, 

παηξφηεηαο, θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ, ζχληαμεο αλαπεξίαο  αληαπνδνηηθήο ή κε αληαπνδνηηθήο, 

ζχληαμεο γήξαηνο αληαπνδνηηθήο ή κε αληαπνδνηηθήο , επηδφκαηνο αλεξγίαο  

αληαπνδνηηθνχ ή πξνλνηαθνχ, ζαλάηνπ θαη επηβίσζεο θαζψο θαη απηά πνπ 

ρνξεγνχληαη ζε έθηαθηεο θαη εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο ζεζπίδνληαη λνκνζεηηθά κε 

Βαζηιηθφ Γηάηαγκα κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ». 

Γεχηεξνλ. Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ106, σο αθνινχζσο: 

«4. Η ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ πθίζηαηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 

πξνζσξηλήο αλαπεξίαο αλεμαξηήησο αηηίαο, θαηά ηε κεηξφηεηα, ηελ παηξφηεηα, ηνλ 

θίλδπλν θαηά ηελ εγθπκνζχλε θαη ην κεηξηθφ ζειαζκφ θαζψο θαη ζηηο ππφινηπεο 

πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 125». 

Σξίηνλ. Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο  3 ηνπ άξζξνπ 124, σο αθνινχζσο: 

«3. Οη εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πεξίπησζε πξνζσξηλήο αλαπεξίαο 

αλεμαξηήησο αηηίαο, θαηά ηε κεηξφηεηα, ηελ παηξφηεηα, ηνλ θίλδπλν θαηά ηελ 

εγθπκνζχλε θαη ην κεηξηθφ ζειαζκφ, ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπο εηζθνξψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ην δηθαίσκα ζηα επηδφκαηα». 

Σέηαξηνλ. Πξνζηίζεηαη κηα λέα παξάγξαθνο 6 ζην άξζξν 124, κε ηελ 

αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«6. Η άδεηα κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν εξγαδφκελνο 

ζηελ εκεξνκελία ιχζεο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή πνπ αξρίδεη θαηά ηελ πεξίνδν 

ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο, ζεσξείηαη σο πεξίνδνο πξαγκαηηθήο θαηαβνιήο 

ησλ εηζθνξψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ αληίζηνηρσλ επηδνκάησλ ηεο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ιφγσ ζχληαμεο, κφληκεο αλαπεξίαο, ζαλάηνπ θαη επηβίσζεο, κεηξφηεηαο 

ή παηξφηεηαο». 

Πέκπηνλ. Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 125, σο αθνινχζσο: 

«1. Η θαηάζηαζε πιήξνπο αλεξγίαο ζχκθσλα κε ην λφκν, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο ν εξγαδφκελνο ιακβάλεη ην επίδνκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε 

απηή, ζεσξείηαη φηη εμνκνηψλεηαη κε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο. Δπίζεο ζεσξείηαη 

φηη εμνκνηψλεηαη κε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο κε θαηαβνιή εηζθνξψλ, κε 

εμαίξεζε ην επίδνκα ιφγσ θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηνπ 

κεηξηθνχ ζειαζκνχ, ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν εξγαδφκελνο θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αληηζηνηρεί ζε πεξίνδν εηήζηαο άδεηαο κε απνδνρέο θαη ην 

νπνίν δελ είρε ιάβεη πξηλ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο». 

Έθηνλ. Σξνπνπνηείηαη ην Κεθάιαην IV α ηνπ Σίηινπ II, κε ηελ αθφινπζε 

δηαηχπσζε: 

 



«ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV Α 

    Μεηξόηεηα 
    ΠΡΩΣΟ ΣΜΗΜΑ. ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Άξζξν 133 α. Πξνζηαηεπόκελεο θαηαζηάζεηο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ επηδφκαηνο κεηξφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ 

Σκήκα, ζεσξνχληαη πξνζηαηεπφκελεο θαηαζηάζεηο, ε κεηξφηεηα, ε πηνζεζία θαη ε 

αλαδνρή, είηε κε ζθνπφ ηελ πηνζεζία, είηε κφληκε ή απιή, ζχκθσλα κε ηνλ Πνηληθφ 

Κψδηθα ή ηνπο νηθείνπο αζηηθνχο λφκνπο ησλ Απηφλνκσλ Κνηλνηήησλ, εθφζνλ ζηελ 

ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε δηάξθεηα ηεο δελ είλαη κηθξφηεξε απφ έλα έηνο, αθφκα 

θαη αλ είλαη πξνζσξηλή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αδείαο  πνπ ιακβάλνπλ νη 

εξγαδφκελνη ιφγσ ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

48.4 ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Κεηκέλνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ πνπ 

εγθξίζεθε απφ ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 1/1995, ηεο  24
εο

 Μαξηίνπ, θαη ηνπ άξζξνπ 30.3 

ηνπ λφκνπ 30/1984, ηεο 2αο Απγνχζηνπ, ησλ Μέηξσλ γηα ηε Μεηαξξχζκηζε ηεο 

Γεκφζηα Γηνίθεζεο. 

Άξζξν 133 β. Γηθαηνύρνη. 

Γηθαηνχληαη ην επίδνκα κεηξφηεηαο νη εξγαδφκελνη γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, 

αλεμαξηήηνπ θχινπ, πνπ έρνπλ ιάβεη ηηο άδεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πξνεγνχκελν άξζξν εθφζνλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο  πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 124.1 θαη ησλ άιισλ εθαξκνζηηθψλ δηαηάμεσλ, έρνπλ θαηαβάιεη 

εηζθνξέο θαη’ ειάρηζην γηα ηα παξαθάησ ρξνληθά δηαζηήκαηα: 

i Δάλ ν εξγαδφκελνο είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 21 εηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηνθεηνχ ή θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο 

αλαδνρήο ή ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο πεξί ζχζηαζεο ηεο πηνζεζίαο, δελ 

απαηηείηαη ειάρηζηε πεξίνδνο εηζθνξψλ. 

ii Δάλ ν εξγαδφκελνο είλαη κεηαμχ  21 θαη 26 εηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηνθεηνχ ή θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο 

αλαδνρήο ή ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο πεξί ζχζηαζεο ηεο πηνζεζίαο, ε 

απαηηνχκελε ειάρηζηε πεξίνδνο εηζθνξψλ είλαη 90 εκέξεο εηζθνξψλ ζηα 7 

ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο άδεηαο. Δλαιιαθηηθά, ζα ζεσξείηαη φηη 

ν εξγαδφκελνο πιεξνί ηελ πξναλαθεξφκελε πξνυπφζεζε φηαλ έρεη ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπ 180 εκέξεο εηζθνξψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ 

πξηλ απφ ηε εκεξνκελία απηή. 

iii Δάλ ν εξγαδφκελνο είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 26 εηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηνθεηνχ ή θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο 

αλαδνρήο ή ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο πεξί ζχζηαζεο ηεο πηνζεζίαο ε 

απαηηνχκελε ειάρηζηε πεξίνδνο εηζθνξψλ είλαη 180 εκέξεο εηζθνξψλ ζηα 7 

ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο άδεηαο. Δλαιιαθηηθά, ζα ζεσξείηαη φηη 

ν εξγαδφκελνο πιεξνί ηελ ελ ιφγσ πξνυπφζεζε φηαλ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ 

360 εκέξεο εηζθνξψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ πξηλ απφ ηε 

εκεξνκελία απηή. 

ε πεξίπησζε ηνθεηνχ θαη κε απνθιεηζηηθή εθαξκνγή ζηε βηνινγηθή κεηέξα, 

ε ειηθία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ  πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζα είλαη ε ειηθία ηεο 

ελδηαθεξφκελεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο άδεηαο, ιακβάλνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ 



ψξα ηνπ ηνθεηνχ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επαιήζεπζεο ηεο ειάρηζηεο πεξηφδνπ 

εηζθνξψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζή ηεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 48.4 ηνπ 

Αλαζεσξεκέλνπ Κεηκέλνπ ηνπ Νφκνπ πεξί Καηαζηαηηθνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ, πνπ 

εγθξίζεθε απφ ην Βαζηιηθφ Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 1/1995, ηεο 24
εο

 Μαξηίνπ θαη ηνπ  

φγδννπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 30.3 ηνπ λφκνπ 30/1984, ηεο 2αο Απγνχζηνπ, πεξί 

Μέηξσλ γηα ηε Μεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε ειηθία πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 ζρεηηθά κε ηελ επαιήζεπζε ηεο θαηά πεξίπησζε ειάρηζηεο 

πεξηφδνπ εηζθνξψλ, είλαη ε ειηθία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηε ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηεο 

άδεηαο. 

Άξζξν 133 γ. Οηθνλνκηθό επίδνκα. 

Σν νηθνλνκηθφ επίδνκα ιφγσ κεηξφηεηαο ζπλίζηαηαη ζε επηδφηεζε πνπ 

ηζνδπλακεί κε ην 100 ηνηο 100 ηεο αληίζηνηρεο βάζεο ππνινγηζκνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο 

απηνχο ε βάζε ππνινγηζκνχ ζα είλαη ηζνδχλακε κε ηε βάζε πνπ νξίδεηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο πξνζσξηλήο αλαπεξίαο φηαλ απηή νθείιεηαη ζε άιιεο αηηίεο. 

Άξζξν133 δ. Απώιεηα ή αλαζηνιή ηνπ δηθαηώκαηνο ζην επίδνκα  κεηξόηεηαο. 

Σν δηθαίσκα επηδφκαηνο κεηξφηεηαο είλαη δπλαηφλ λα κε ρνξεγεζεί, λα 

αθπξσζεί ή λα αλαζηαιεί φηαλ ν δηθαηνχρνο έδξαζε δφιηα γηα λα απνθηήζεη ή λα 

δηαηεξήζεη ην επίδνκα απηφ θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πνπ αζθνχζε αλεμάξηεηε 

δξαζηεξηφηεηα  ή εξγαδφηαλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

αληίζηνηρσλ πεξηφδσλ άδεηαο. 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΜΗΜΑ. ΔΙΓΙΚΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

Άξζξν 133 ε. Γηθαηνχρνη. 

Γηθαηνχληαη ην επίδνκα κεηξφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ Σκήκα, νη 

εξγαδφκελεο γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, πνπ ζε πεξίπησζε ηνθεηνχ πιεξνχλ φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξφζβαζε ζην επίδνκα κεηξφηεηαο πνπ 

ζεζπίδεηαη ζην πξνεγνχκελν Σκήκα, εθηφο απφ ηελ ειάρηζηε πεξίνδν εηζθνξψλ πνπ 

ζεζπίδεηαη ζην άξζξν 133 β. 

Άξζξν133 ζη. Οηθνλνκηθό επίδνκα. 

Σν χςνο ηνπ επηδφκαηνο  ηζνχηαη κε ην 100 ηνηο 100 ηνπ εθάζηνηε δεκφζηνπ 

δείθηε εηζνδήκαηνο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (IPREM)  ή ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ πνπ 

νξίδεηαη  ζην άξζξν 133 γ ή ηελ έβδνκε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε εάλ απηή είλαη 

κηθξφηεξε απφ ην δείθηε. 

Η δηάξθεηα ηνπ επηδφκαηνο πνπ ζεσξείηαη σο κε αληαπνδνηηθφ γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 86, είλαη 42 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηνλ ηνθεηφ ελψ είλαη 

δπλαηφ λα κε ρνξεγεζεί, λα αθπξσζεί ή λα αλαζηαιεί, απφ ηηο ίδηεο αηηίεο πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 133 δ». 



Έβδνκνλ. Σν πθηζηάκελν Κεθάιαην IV β ηνπ Σίηινπ II, αλαξηζκείηαη ζε  

Κεθάιαην γ, ελψ ζηνλ πξναλαθεξφκελν Σίηιν πξνζηίζεηαη έλα λέν Κεθάιαην IV β, 

κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV Β 

    Παηξόηεηα 
 

Άξζξν 133 δ. Πξνζηαηεπόκελε θαηάζηαζε. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ επηδφκαηνο παηξφηεηαο, ζεσξνχληαη πξνζηαηεπφκελεο 

θαηαζηάζεηο, ε γέλλεζε παηδηνχ, ε πηνζεζία θαη ε αλαδνρή , είηε  κε ζθνπφ ηελ 

πηνζεζία, είηε κφληκε ή απιή ζχκθσλα κε ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ή ηνπο νηθείνπο 

αζηηθνχο λφκνπο ησλ Απηφλνκσλ Κνηλνηήησλ, εθφζνλ ζηελ ηειεπηαία απηή 

πεξίπησζε ε δηάξθεηα ηεο δελ είλαη κηθξφηεξε απφ έλα έηνο, αθφκα θαη αλ ε ελ ιφγσ 

αλαδνρή είλαη πξνζσξηλή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δηαθνπήο ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη  ιφγσ ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

48.α ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Κεηκέλνπ ηνπ Νφκνπ πεξί Καηαζηαηηθνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ 

πνπ εγθξίζεθε απφ ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 1/1995, ηεο  24
εο

 Μαξηίνπ, ή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ άδεηαο  πνπ ιακβάλνπλ ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζηνηρείνπ α) ηνπ άξζξνπ 30.1 ηνπ λφκνπ 30/1984, ηεο 2αο 

Απγνχζηνπ, ησλ Μέηξσλ γηα ηε Μεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπ 

άξζξνπ 30.3 ηνπ λφκνπ 30/1984, ηεο 2αο Απγνχζηνπ, πεξί ησλ Μέηξσλ γηα ηε 

Μεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηα Γηνίθεζεο. 

Άξζξν 133 ε. Γηθαηνχρνη. 

Γηθαηνχληαη ην επίδνκα παηξφηεηαο νη εξγαδφκελνη γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηάζηαζε δηαθνπήο πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν, 

εθφζνλ πιεξνχλ ηε γεληθή πξνυπφζεζε πνπ ζεζπίδεηαη ζην άξζξν 124.1, θαη έρνπλ 

ζην ελεξγεηηθφ ηνπο ειάρηζηε πεξίνδν θαηαβνιήο εηζθνξψλ 180 εκέξεο κέζα ζηα 

επηά ηειεπηαία έηε πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ελ ιφγσ δηαθνπήο, ή 

ελαιιαθηηθά 360 εκέξεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία απηή θαη πιεξνχληαη νη ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηηο 

εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο. 

Άξζξν 133 ζ. Οηθνλνκηθφ επίδνκα. 

Σν νηθνλνκηθφ επίδνκα παηξφηεηαο ζπλίζηαηαη ζε έλα επίδνκα πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 γ ζρεηηθά κε ην επίδνκα 

κεηξφηεηαο ελψ είλαη δπλαηφ λα κε ρνξεγεζεί, λα αθπξσζεί ή λα αλαζηαιεί γηα ηηο 

ίδηεο αηηίεο κε ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο δηαηάμεηο απηέο». 

Όγδνν. Σξνπνπνηείηαη ην άξζξν 134 ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Κεηκέλνπ ηνπ 

Γεληθνχ Νφκνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ εγθξίζεθε κε ην Βαζηιηθφ 

Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 1/1994, ηεο  20 Ινπλίνπ σο αθνινχζσο 

 

 



«Άξζξν 134. Πξνζηαηεπόκελε θαηάζηαζε. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ νηθνλνκηθνχ επηδφκαηνο ιφγσ θηλδχλνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ζεσξείηαη πξνζηαηεπφκελε θαηάζηαζε ε πεξίνδνο 

δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα κεηαηεζεί ε 

εξγαδφκελε ζε ζέζε εξγαζίαο ζπκβαηή κε ηελ θαηάζηαζή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26, παξάγξαθνο 3, ηνπ Νφκνπ 31/1995, ηεο 8εο Ννεκβξίνπ γηα 

ηελ Πξφιεςε ησλ Δξγαηηθψλ Κηλδχλσλ, θαη ε κεηάζεζε απηή δελ είλαη εθηθηή απφ 

ηερληθή ή αληηθεηκεληθή άπνςε ή δελ κπνξεί εχινγα λα απαηηεζεί γηα βάζηκνπο 

ιφγνπο. 

Σν επίδνκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε ηνπ θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εγθπκνζχλεο έρεη ην ραξαθηήξα επηδφκαηνο ιφγσ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ». 

Έλαην. Σξνπνπνηείηαη ην άξζξν 135 ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Κεηκέλνπ ηνπ 

Γεληθνχ Νφκνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ εγθξίζεθε κε ην Βαζηιηθφ Ννκνζεηηθφ 

Γηάηαγκα 1/1994, ηεο  20 Ινπλίνπ σο αθνινχζσο: 

Άξζξν 135. Οηθνλνκηθφ επίδνκα. 

«1. Σν νηθνλνκηθφ επίδνκα ιφγσ θηλδχλνπ θαηά ηελ εγθπκνζχλε  ρνξεγείηαη 

ζηελ εξγαδφκελε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

παξφληα λφκν γηα ην νηθνλνκηθφ επίδνκα πξνζσξηλήο αλαπεξίαο πνπ νθείιεηαη ζε 

επαγγεικαηηθφ θίλδπλν θαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνληαη ζηηο 

αθφινπζεο παξαγξάθνπο. 

2. Σν νηθνλνκηθφ επίδνκα ζεκειηψλεηαη ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο δηαθνπήο ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη παχεη λα πθίζηαηαη ηελ πξνεγνχκελε  εκέξα απφ ηελ εκέξα 

έλαξμεο ηεο δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ κεηξφηεηαο ή επηζηξνθήο ηεο εξγαδφκελεο 

ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηεο ή άιιεο ζπκβαηήο κε ηελ θαηάζηαζή ηεο. 

3. Σν νηθνλνκηθφ επίδνκα ζπλίζηαηαη ζε επηδφηεζε ηζνδχλακε κε ην 100 ηνηο 

100 ηεο αληίζηνηρεο βάζεο ππνινγηζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε βάζε ππνινγηζκνχ 

είλαη ηζνδχλακε κε απηήλ πνπ νξίδεηαη γηα ην επίδνκα πξνζσξηλήο αλαπεξίαο ιφγσ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

4. Η δηαρείξηζε θαη ε θαηαβνιή ηνπ νηθνλνκηθνχ επηδφκαηνο ιφγσ θηλδχλνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ή ην 

Σακείν Αιιεινβνήζεηαο ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα  Δξγαηηθά Αηπρήκαηα θαη 

Δπαγγεικαηηθέο Αζζέλεηεο αλάινγα κε ην θνξέα κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε έρεη 

ζπλάςεη ζπκθσλία γηα ηελ θάιπςε ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ». 

Γέθαηνλ. Πξνζηίζεηαη έλα λέν Κεθάιαην IV δ ζηνλ Σίηιν II, κε ηελ αθφινπζε 

δηαηχπσζε: 

«ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV δ 

    Κίλδπλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεηξηθνύ ζειαζκνύ 
 

Άξζξν 135 α. Πξνζηαηεπόκελε θαηάζηαζε. 



Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ νηθνλνκηθνχ επηδφκαηνο ιφγσ θηλδχλνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ, ζεσξείηαη πξνζηαηεπφκελε θαηάζηαζε ε πεξίνδνο 

δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εξγαδφκελε είλαη 

αλαγθαζκέλε λα κεηαηεζεί ζε ζέζε εξγαζίαο ζπκβαηή κε ηελ θαηάζηαζή ηεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26.4 ηνπ λφκνπ 31/1995, ηεο 8
εο

 Ννεκβξίνπ 

πεξί Πξνιήςεσο Δξγαηηθψλ Κηλδχλσλ θαη ε κεηάζεζε απηή δελ είλαη εθηθηή απφ 

ηερληθή ή αληηθεηκεληθή άπνςε ή δελ κπνξεί εχινγα λα απαηηεζεί γηα βάζηκνπο 

ιφγνπο. 

Άξζξν 135 β. Οηθνλνκηθό επίδνκα. 

Σν νηθνλνκηθφ επίδνκα ιφγσ θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεηξηθνχ 

ζειαζκνχ ρνξεγείηαη ζηελ εξγαδφκελε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ πξνβιέπεη ν παξφλ λφκνο γηα ην νηθνλνκηθφ επίδνκα ιφγσ θηλδχλνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη θαηαξγείηαη φηαλ ην βξέθνο ζπκπιεξψζεη ελλέα κήλεο 

εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηθαηνχρνο έρεη ήδε επηζηξέςεη ζηε πξνεγνχκελε 

ζέζε εξγαζίαο ηεο ή ζε άιιε ζπκβαηή κε ηελ θαηάζηαζή ηεο». 

Δλδέθαην. Σξνπνπνηείηαη ην ζηνηρείν β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 172, σο 

αθνινχζσο: 

«β) Οη δηθαηνχρνη ησλ επηδνκάησλ πξνζσξηλήο αλαπεξίαο, θηλδχλνπ θαηά ηελ 

εγθπκνζχλε, κεηξφηεηαο, παηξφηεηαο ή θηλδχλνπ θαηά ην κεηξηθφ ζειαζκφ πνπ 

έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ πεξίνδν θαηαβνιήο εηζθνξψλ πνπ ζεζπίδεηαη φπνπ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε ». 

Γσδέθαην. Σξνπνπνηείηαη ην άξζξν 180 σο αθνινχζσο: 

«Άξζξν 180. Δπηδφκαηα. 

1. Σα δχν πξψηα έηε ηεο πεξηφδνπ άδεηαο πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 46.3 ηνπ λφκνπ πεξί Καηαζηαηηθνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ γηα ηε 

θξνληίδα ηνπ θάζε παηδηνχ ή αλήιηθνπ αλαδνρήο ζε πεξίπησζε αλαδνρήο απφ 

νηθνγέλεηα , κφληκεο ή κε ζθνπφ ηελ πηνζεζία ή αθφκα θαη πξνζσξηλήο, ζεσξείηαη φηη 

έρνπλ θαηαβιεζεί νη εηζθνξέο γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ αληίζηνηρσλ παξνρψλ ηεο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, κφληκεο αλαπεξίαο, ζαλάηνπ θαη 

επηβίσζεο, κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα εηζθνξάο πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην 

δηαξθεί 30 κήλεο εάλ ε νηθνγελεηαθή κνλάδα ζηελ νπνία αλήθεη ν αλήιηθνο γηα ηε 

θξνληίδα ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε άδεηα, είλαη νηθνγέλεηα πνιπηέθλσλ κε ιηγφηεξα απφ 

πέληε παηδηά ή 36 κήλεο αλ πξφθεηηαη γηα νηθνγέλεηα πνιπηέθλσλ κε πεξηζζφηεξα απφ 

πέληε παηδηά. 

2.Δπίζεο, γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξνρψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν 

εδάθην, ζεσξείηαη φηη έρνπλ θαηαβιεζεί νη εηζθνξέο θαηά ηεο δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

έηνπο ηεο πεξηφδνπ άδεηαο πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

46.3 ηνπ λφκνπ πεξί Καηαζηαηηθνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ, γηα ηε θξνληίδα άιισλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο ηα νπνία 



γηα ιφγνπο ειηθίαο, αηπρήκαηνο, αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο δε κπνξνχλ λα 

απηνεμππεξεηεζνχλ θαη δελ αζθνχλ ακεηβφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

3. Οη εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ εηψλ ηεο 

πεξηφδνπ ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ γηα ηε θξνληίδα αλειίθνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 37.5 ηνπ λφκνπ πεξί Καηαζηαηηθνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ, ππνινγίδνληαη γηα ηνπο 

ζθνπνχο ησλ εηδηθψλ παξνρψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην 1 , πξνζαπμεκέλεο έσο 

ην 100 ηνηο 100 ηνπ πνζνχ πνπ ζα είρε θαηαβιεζεί ρσξίο ην αλσηέξσ κεησκέλν 

σξάξην. ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο κεησκέλνπ σξαξίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πξναλαθεξφκελν άξζξν, ε ελ ιφγσ πξνζαχμεζε αθνξά απνθιεηζηηθά ην πξψην έηνο. 

4. Όηαλ νη πεξηπηψζεηο άδεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 

έπνληαη  κεησκέλνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37.5 

ηνπ λφκνπ πεξί Καηαζηαηηθνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ, γηα λα ζεσξεζεί φηη θαηαβιήζεθαλ 

νη εηζθνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αληίζηνηρσλ πεξηφδσλ άδεηαο, νη εηζθνξέο πνπ 

θαηαβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ,ππνινγίδνληαη 

πξνζαπμεκέλεο έσο ην 100 ηνηο 100 ηνπ πνζνχ πνπ ζα πξνέθππηε ρσξίο ην 

πξναλαθεξφκελν κεησκέλν σξάξην». 

Γέθαηνλ ηξίηνλ . Πξνζηίζεηαη κηα λέα παξάγξαθνο 5 ζην άξζξν 211, κε ηελ 

αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«5. ηηο πεξηπηψζεηο κεησκέλνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο  4 α, 5 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λφκνπ πεξί Καηαζηαηηθνχ ησλ 

Δξγαδνκέλσλ, γηα ησλ θαζνξηζκφ ηεο  βάζεο ππνινγηζκνχ, νη βάζεηο ησλ εηζθνξψλ  

ππνινγίδνληαη πξνζαπμεκέλεο έσο ην 100 ηνηο 100 ηνπ πνζνχ πνπ ζα πξνέθππηε εάλ 

ε εξγαζία πιήξνπο ή κεξηθνχ ρξφλνπ είρε δηαηεξεζεί ρσξίο κεησκέλν σξάξην. 

Δάλ ν εξγαδφκελνο πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε αλεξγίαο ζχκθσλα κε ην λφκν 

ελψ εξγαδφηαλ κε κεησκέλν σξάξην, ηα ειάρηζηα θαη κέγηζηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο  πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ζα πξνζδηνξίδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ην 

δεκφζην δείθηε εηζνδήκαηνο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

δεδνπιεπκέλεο ψξεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ». 

Γέθαηνλ ηέηαξηνλ. Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 217 σο 

αθνινχζσο: 

«1. Σν χςνο ηεο επηδφηεζεο ηζνχηαη κε ην 80 ηνηο 100 ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο  

δεκφζηνπ κεληαίνπ δείθηε εηζνδήκαηνο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ . 

Σν πξναλαθεξφκελν πνζφ εηζπξάηηεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλεξγίαο 

ιφγσ απψιεηαο απαζρφιεζεο κεξηθνχ ρξφλνπ». 

Γέθαηνλ πέκπηνλ. Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 222 σο 

αθνινχζσο: 

«2. ε πεξίπησζε ιήμεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα κία απφ ηηο αηηίεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 208, ελψ βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε 

κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο, ζα εμαθνινπζεί λα εηζπξάηηεη ην επίδνκα κεηξφηεηαο ή 

παηξφηεηαο γηα φιν ην πξνβιεπφκελν δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζεσξείηαη 



άλεξγνο ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ζα αξρίζεη λα εηζπξάηηεη ην αληίζηνηρν επίδνκα 

εθφζνλ πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ αθαηξείηαη  

απφ ηνλ ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο αληαπνδνηηθήο θχζεσο, ν ρξφλνο 

θαηά ηνλ νπνίν παξέκεηλε ζε θαηάζηαζε κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο». 

Γέθαηνλ έθηνλ. Σξνπνπνηνχληαη ην  δέθαην ηξίην θαη δέθαην ηέηαξην εδάθην 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 222 σο αθνινχζσο: 

«Όηαλ ν εξγαδφκελνο ιακβάλεη νιφθιεξν ην επίδνκα αλεξγίαο θαη πεξηέιζεη 

ζε θαηάζηαζε κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο, ιακβάλεη ηα επηδφκαηα ησλ θαηαζηάζεσλ 

απηψλ ζην χςνο πνπ ηνπ αλαινγνχλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πξνζσξηλήο 

αλαπεξίαο, δελ παξαηείλεηαη ε πεξίνδνο θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο 

εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεη ηηο εηζθνξέο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 206». 

Γέθαηνλ έβδνκνλ. Πξνζηίζεηαη έλα λέν εδάθην πέληε ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 222 κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«Δάλ ν εξγαδφκελνο πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο, 

αλαζηέιιεηαη ην επίδνκα αλεξγίαο θαη ε θαηαβνιή εηζθνξψλ ζηε  Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε θαη ιακβάλεη ην επίδνκα κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο απφ ηνλ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη. Μφιηο νινθιεξσζεί ε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο 

κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο, αξρίδεη λα ιακβάλεη εθ λένπ ην επίδνκα αλεξγίαο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 212.3.β), γηα ην ππνιεηπφκελν δηάζηεκα πνπ 

δηθαηνχηαη θαη γηα ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή αλαζηνιήο». 

Γέθαηνλ φγδνν. Σξνπνπνηείηαη ε έθηε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε σο 

αθνινχζσο: 

«Έθηε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε. Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζύκβαζε 

θαηάξηηζεο. 

Η πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ζηνλ εξγαδφκελν 

κε ζχκβαζε θαηάξηηζεο, πεξηιακβάλεη ζηνπο θηλδχλνπο  ηηο πξνζηαηεπφκελεο 

θαηαζηάζεηο θαη ηηο παξνρέο, ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νθείινληαη ζε εξγαηηθά αηπρήκαηα 

θαη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε πεξίπησζε θνηλήο 

αζζέλεηαο, κε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο θαη κεηξφηεηαο, ηα νηθνλνκηθά επηδφκαηα ιφγσ 

πξνζσξηλήο αλαπεξίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ θνηλνχο θηλδχλνπο, κεηξφηεηα ή 

παηξφηεηα, θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη θηλδχλνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαζψο θαη ηηο ζπληάμεηο». 

Γέθαηνλ έλαην. Σξνπνπνηείηαη ε έβδνκε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε σο 

αθνινχζσο: 

1. Σξνπνπνηείηαη ην ζηνηρείν α ) ηνπ δεχηεξνπ θαλφλα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο 

έβδνκεο ζπκπιεξσκαηηθήο δηάηαμεο σο αθνινχζσο: 



«α) Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηφδσλ ππνρξεσηηθήο εηζθνξάο γηα ηε 

ζεκειίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο, κφληκεο αλαπεξίαο, ζαλάηνπ θαη 

επηβίσζεο, πξνζσξηλήο αλαπεξίαο, κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο ιακβάλνληαη 

απνθιεηζηηθά ππφςε νη εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

δεδνπιεπκέλεο ψξεο θαλνληθήο εξγαζίαο ή ππεξσξίαο ππνινγίδνληαο ηελ αληηζηνηρία 

ηνπο ζε πιαζκαηηθέο εκέξεο εηζθνξψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, δηαηξείηαη ν αξηζκφο ησλ 

πξαγκαηηθά δεδνπιεπκέλσλ σξψλ δηα ηνπ πέληε πνπ είλαη ην εκεξήζην ηζνδχλακν 

ηνπ ππνινγηζκνχ  ησλ ρηιίσλ νθηαθνζίσλ εηθνζηέμη εηεζίσλ σξψλ.». 

2. Σξνπνπνηείηαη ην ζηνηρείν α) ηνπ ηξίηνπ θαλφλα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο 

έβδνκεο ζπκπιεξσκαηηθήο δηάηαμεο σο αθνινχζσο : 

«α) Η βάζε ππνινγηζκνχ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ θαη κφληκεο 

αλαπεξίαο, πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην γεληθφ θαλφλα. Γηα ηα επηδφκαηα 

κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο, ε εκεξήζηα βάζε ππνινγηζκνχ είλαη ην πειίθν ηεο 

δηαίξεζεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βάζεσλ εηζθνξψλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηελ 

επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ πξνεγήζεθε ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

απνηέιεζε ηε γελεζηνπξγφ αηηία, δηα ηνπ  365». 

Δηθνζηφ. Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 4 ηεο φγδνεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

δηάηαμεο σο αθνινχζσο: 

«4. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 134, 135, 135 α, 135 δηο θαη 166 εθαξκφδνληαη 

φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ζηα εηδηθά θαζεζηψηα ησλ  εξγαδνκέλσλ γηα ινγαξηαζκφ 

ηξίησλ. Δπηπιένλ, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 112 α θαη162.6  εθαξκφδνληαη ζηελ 

πεξίπησζε εξγαδνκέλσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ πνπ ππάγνληαη ζηα εηδηθά 

θαζεζηψηα κε εμαίξεζε φζνπο ππάγνληαη ζηα εηδηθά γεσξγηθά θαζεζηψηα θαη φζνπο  

αζθνχλ νηθηαθή εξγαζία. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 134, 135, 135 

α, 135 β  θαη 166 εθαξκφδνληαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πνπ αζθνχλ αλεμάξηεηε 

δξαζηεξηφηεηα  θαη ππάγνληαη ζηα εηδηθά θαζεζηψηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε λαπηηιία, 

ζην γεσξγηθφ ηνκέα θαη ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο». 

Δηθνζηφ πξψηνλ. Σξνπνπνηείηαη ε ελδέθαηε α’ ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε σο 

αθνινχζσο: 

«Δλδέθαηε α’ ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε. Δπηδφκαηα ιόγσ κεηξόηεηαο ή 

παηξόηεηαο ζηα Δηδηθά Καζεζηώηαs. 

i Οη εξγαδφκελνη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη νη απηνηειψο απαζρνινχκελνη πνπ 

ππάγνληαη ζηα δηάθνξα Δηδηθά Καζεζηψηα ηνπ ζπζηήκαηνο, δηθαηνχληαη ηηο 

παξνρέο πνπ ζεζπίδνληαη ζην Κεθάιαην IV α θαη ζην Κεθάιαην IV ηνπ Σίηινπ 

II ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ ίδηα έθηαζε θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γεληθνχ 

Καζεζηψηνο. 

ii ε πεξίπησζε απηνηειψο απαζρνινχκελσλ, νη πεξίνδνη θαηά ηηο νπνίεο 

δηθαηνχληαη ηα επηδφκαηα κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο, ζπκπίπηνπλ σο πξνο ηε 

δηάξθεηα θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο, κε ηηο πεξηφδνπο άδεηαο πνπ ζεζπίδνληαη γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ελψ ε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο 

παηξφηεηαο κπνξεί λα αξρίζεη απφ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, νη 



απηνηειψο απαζρνινχκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ην επίδνκα κεηξφηεηαο ή 

παηξφηεηαο ζε θαζεζηψο κεησκέλνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

iii Απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαη 

ηελ θαηαβνιή ησλ επηδνκάησλ, νη απηνηειψο απαζρνινχκελνη εξγαδφκελνη 

πνπ ππάγνληαη ζηα Δηδηθά Καζεζηψηα θαη νη εξγαδφκελνη πνπ ππάγνληαη ζηα 

Δηδηθά Καζεζηψηα Οηθηαθήο Δξγαζίαο θαη θέξνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

εηζθνξάο, λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ 

ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε». 

Δηθνζηφ δεχηεξνλ. Γηαηππψλεηαη εθ λένπ ε ελδέθαηε β’ ζπκπιεξσκαηηθή 

δηάηαμε σο αθνινχζσο: 

«Δλδέθαηε β’ ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε Γηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

επηδνκάησλ κεηξόηεηαο ή παηξόηεηαο. 

Ο αξκφδηνο θνξέαο δηαρείξηζεο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδνκάησλ κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο πνπ ζεζπίδεη ν 

παξφλ λφκνο». 

Δηθνζηφ ηξίηνλ. Πξνζηίζεηαη κηα λέα ηεζζαξαθνζηή ηέηαξηε 

ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε σο αθνινχζσο: 

«Σεζζαξαθνζηή ηέηαξηε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε . Δμνκνηνύκελεο πεξίνδνη 

εηζθνξώλ ιόγσ ηνθεηνύ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ αληαπνδνηηθψλ ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη κφληκεο 

αλαπεξίαο, ζε φια ηα ζπζηήκαηα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ππνινγίδνληαη  ππέξ ηεο 

εξγαδφκελεο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ζχληαμε, 112 νιφθιεξεο εκέξεο εηζθνξάο γηα 

θάζε απιφ ηνθεηφ θαη 14 επηπιένλ εκέξεο γηα θάζε παηδί πέξαλ ηνπ πξψηνπ ζε 

πεξίπησζε πνιιαπινχ ηνθεηνχ, εθηφο εάλ ή δεκφζηα ππάιιεινο ήηαλ εξγαδφκελε 

ηελ ψξα ηνπ ηνθεηνχ θαη είρε θαηαβάιεη ηηο εηζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεθαέμη 

εβδνκάδσλ ή ηνπ αληίζηνηρνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζε πεξίπησζε πνιιαπινχ 

ηνθεηνχ». 

  

Γέθαηε έλαηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ  λόκνπ ησλ Μέηξσλ 

γηα ηε Μεηαξξύζκηζε ηνπ Γεκνζηνππαιιειηθνύ Κιάδνπ 

Σξνπνπνηνχληαη νη αθφινπζεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 30/1984, ηεο 2αο 

Απγνχζηνπ ησλ Μέηξσλ γηα ηε Μεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκνζηνυπαιιειηθνχ Κψδηθα: 

Πξψηνλ. Σξνπνπνηείηαη ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 29.4, σο αθνινχζσο: 

«Δπηπιένλ, νη δεκφζηνη ππάιιεινη έρνπλ δηθαίσκα  άδεηαο δηάξθεηαο φρη 

κεγαιχηεξεο ησλ ηξηψλ εηψλ γηα ηε θξνληίδα εμαξηψκελνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπο, κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο ην νπνίν ιφγσ 

ειηθίαο, αηπρήκαηνο ή αλαπεξίαο δε κπνξεί λα απηνεμππεξεηεζεί θαη δελ αζθεί  

ακεηβφκελε δξαζηεξηφηεηα ».  



Γεχηεξνλ. Σξνπνπνηείηαη ην πέκπην εδάθην ηνπ άξζξνπ 29.4, σο αθνινχζσο: 

 «Η πεξίνδνο παξακνλήο ζηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ηξηεηηψλ, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ππεξεζηαθνχ βαζκνχ θαη ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ.  

Οη δεκφζηνη ππάιιεινη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο 

πνπ δηνξγαλψλεη ε Γηνίθεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ εηψλ, έρνπλ 

δηθαίσκα λα επηζηξέςνπλ ζηε ζέζε πνπ θαηείραλ πξνεγνπκέλσο. Μεηά ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο, επηζηξέθνπλ ζε ζέζε αλάινγνπ βαζκνχ θαη 

απνδνρψλ ζηνλ ίδην ηφπν». 

Σξίηνλ. Γηαγξάθεηαη ην έθην εδάθην ηνπ άξζξνπ 29.4. 

Σέηαξηνλ. Σξνπνπνηείηαη ε νλνκαζία ηνπ άξζξνπ 29.8 σο αθνινχζσο: 

«Άδεηα γηα ιφγνπο βίαο ιφγσ θχινπ ελαληίνλ δεκνζίαο ππαιιήινπ». 

Πέκπηνλ. Πξνζηίζεηαη έλα εδάθην ζε ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ  

άξζξνπ 29.8, κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ κελψλ ηεο άδεηαο 

απηήο, ε δεκφζηα ππάιιεινο έρεη ην δηθαίσκα λα εηζπξάηηεη αθέξαηεο ηηο απνδνρέο 

ηεο θαη φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα εμαξηψκελσλ 

ηέθλσλ». 

 Έθηνλ. Σξνπνπνηείηαη ην ζηνηρείν α) ηνπ άξζξνπ 30.1, σο αθνινχζσο: 

«1. Θεσξνχληαη άδεηεο ιφγσ ησλ αθφινπζσλ βάζηκσλ ιφγσλ: 

α) Γηα ηε γέλλεζε, αλαδνρή, ή πηνζεζία παηδηνχ δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο γέλλεζεο, ηεο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ αλαδνρή ή 

ηεο δηθαζηηθήο πξάμεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο πηνζεζίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνλ παηέξα».  

Έβδνκνλ. Πξνζηίζεηαη λέν ζηνηρείν  α δηο), ζην άξζξν 30.1, κε ηελ αθφινπζε 

δηαηχπσζε: 

«α δηο) Λφγσ ζαλάηνπ, αηπρήκαηνο ή ζνβαξήο αζζέλεηαο ζπγγελνχο πξψηνπ 

βαζκνχ ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο, ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο φηαλ ην γεγνλφο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη πέληε εξγάζηκεο εκέξεο φηαλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιε πεξηνρή. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζάλαην, αηχρεκα ή ζνβαξή 

αζζέλεηα ζπγγελνχο δεχηεξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο, ρνξεγείηαη άδεηα δχν 

εξγάζηκσλ εκεξψλ φηαλ ην ζπκβάλ έιαβε ρψξα ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη ηεζζάξσλ 

εξγαζίκσλ εκεξψλ φηαλ ζπλέβε ζε άιιε πεξηνρή». 

Όγδνν. Σξνπνπνηείηαη ην ζηνηρείν ζη) ηνπ άξζξνπ 30.1 θαη πξνζηίζεληαη δχν 

εδάθηα ζην ζηνηρείν απηφ κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε. 

«ε πεξίπησζε ζειαζκνχ ηέθλνπ κηθξφηεξνπ ησλ δψδεθα κελψλ ε δεκφζηα 

ππάιιεινο δηθαηνχηαη κηα ψξα απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία πνπ κπνξεί λα ηε δηαηξεί ζε 



δχν ηκήκαηα. Σν δηθαίσκα απηφ είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζεί γηα ηνλ ίδην ζθνπφ 

απφ κεησκέλν σξάξην θαηά κηζή ψξα ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο εκέξαο. ε 

πεξίπησζε πνπ εξγάδνληαη θαη νη δχν γνλείο, ην δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα αζθεζεί 

αδηαθξίησο απφ ηνλ έλα εθ ησλ δχν. 

Δπηπιένλ, ε δεκφζηα ππάιιεινο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ζειαζκνχ κε ηζφρξνλε ζπλερή άδεηα κε απνδνρέο.  

Η άδεηα απηή απμάλεηαη αλαινγηθά ζε πεξίπησζε πνιιαπινχ ηνθεηνχ».  

Έλαην. Σξνπνπνηείηαη ην  πξψην εδάθην ηνπ ζηνηρείνπ ζη α) ηνπ άξζξνπ 30.1 

σο αθνινχζσο: 

«ζη α) ε πεξίπησζε πξφσξνπ ηνθεηνχ ή αλάγθεο λνζειείαο ηνπ βξέθνπο 

κεηά ηνλ ηνθεηφ, ε γπλαίθα ή ν άλδξαο δεκφζηνο ππάιιεινο έρνπλ δηθαίσκα 

απνπζίαο κε πιήξεηο απνδνρέο απφ ηε εξγαζία έσο δχν ψξεο. Δπίζεο, δηθαηνχληαη 

κείσζε έσο δχν σξψλ ηνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ ηνπο, κε αληίζηνηρε κείσζε ησλ 

απνδνρψλ ηνπο». 

Γέθαηνλ. Σξνπνπνηείηαη ε πξψηε παξάγξαθνο ηνπ ζηνηρείνπ δ) ηνπ άξζξνπ 

30.1,σο αθνινχζσο: 

«δ) Γηθαηνχηαη κεησκέλν εκεξήζην σξάξην εξγαζίαο ν δεκφζηνο ππάιιεινο 

πνπ έρεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, σο άκεζα εμαξηψκελν κέινο, αλήιηθν θάησ ησλ 

δψδεθα εηψλ, ελήιηθν πνπ ρξεηάδεηαη εηδηθή θξνληίδα ή άηνκν κε αλαπεξία πνπ δελ 

αζθεί ακεηβφκελε εξγαζία.». 

Δλδέθαην. Πξνζηίζεηαη λέν ζηνηρείν δ α) ζην άξζξν 30.1 κε ηελ αθφινπζε 

δηαηχπσζε: 

«δα) Ο δεκφζηνο ππάιιεινο, γηα ηε θξνληίδα ζπγγελνχο πξψηνπ βαζκνχ, 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη κείσζε ηνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο κε κείσζε ησλ 

απνδνρψλ έσο 50 ηνηο εθαηφ, ζε πεξίπησζε πνιχ ζνβαξήο αζζέλεηαο θαη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα έσο θαη έλα κήλα. Δάλ νη δηθαηνχρνη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ απφ ηελ ίδηα 

αηηία είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ν ρξφλνο ρνξήγεζεο ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ 

κνηξάδεηαη θαη’ αλαινγία ζηνπο δχν δηθαηνχρνπο ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη ην 

κέγηζην φξην ηνπ ελφο κελφο». 

Γσδέθαην. Πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ 30.2 : 

«... θαη ιφγσ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκθηιίσζε ηεο 

εξγαζίαο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή». 

Γέθαηνλ ηξίηνλ. Σξνπνπνηείηαη ην άξζξν 30.3, σο αθνινχζσο: 

«ε πεξίπησζε ηνθεηνχ, ε δηάξθεηα ηεο άδεηαο είλαη δεθαέμη ζπλερείο 

εβδνκάδεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα άιιεο δχν εβδνκάδεο γηα θάζε επηπιένλ 

παηδί πέξαλ ηνπ πξψηνπ ζε πεξίπησζε πνιιαπινχ ηνθεηνχ. Η άδεηα θαηαλέκεηαη κε 

επηινγή ηεο ππαιιήινπ εθφζνλ ηνπιάρηζηνλ έμη εβδνκάδεο ιακβάλνληαη ακέζσο 



κεηά ηνλ ηνθεηφ. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο κεηέξαο, ν άιινο γνλέαο δηθαηνχηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχλνιν ηεο άδεηαο ή ην κέξνο πνπ ππνιείπεηαη θαηά πεξίπησζε.  

Παξά ηα παξαπάλσ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηφδνπ άδεηαο 

ηεο κεηέξαο γηα έμη εβδνκάδεο ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ, ζε πεξίπησζε πνπ 

εξγάδνληαη θαη νη δχν γνλείο, ε κεηέξα κε ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ άδεηαο ιφγσ 

κεηξφηεηαο κπνξεί λα επηιέμεη λα ιάβεη θαη ν άιινο γνλέαο έλα ζπγθεθξηκέλν θαη 

ζπλερφκελν ηκήκα ηεο πεξηφδνπ άδεηαο κεηά ηνλ ηνθεηφ είηε ηαπηφρξνλα είηε 

δηαδνρηθά κε ηε κεηέξα. Ο άιινο γνλέαο κπνξεί λα εμαθνινπζήζεη λα βξίζθεηαη ζηελ 

άδεηα κεηξφηεηαο πνπ εθρσξήζεθε αξρηθά αθφκα θαη φηαλ ηε ζηηγκή επηζηξνθήο ηεο 

ζηελ εξγαζία, ε κεηέξα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πξνζσξηλήο αλαπεξίαο.  

ε πεξίπησζε πξφσξνπ ηνθεηνχ ή ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηαδήπνηε άιιε 

αηηία ην λενγλφ πξέπεη λα παξακείλεη ζην λνζνθνκείν κεηά ην πέξαο ηνπ ηνθεηνχ, ε 

πεξίνδνο άδεηαο παξαηείλεηαη γηα ηηο εκέξεο λνζειείαο ηνπ λενγλνχ κε κέγηζην φξην 

δεθαηξείο επηπιένλ εβδνκάδεο.  

ε πεξίπησζε πηνζεζίαο, ή αλαδνρήο, είηε κε ζθνπφ ηελ πηνζεζία, είηε 

κφληκεο ή απιήο, ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα ή ηελ νηθεία αζηηθή λνκνζεζία 

ησλ Απηφλνκσλ Κνηλνηήησλ , εθφζνλ ε απιή αλαδνρή δελ είλαη κηθξφηεξεο 

δηάξθεηαο απφ έλα έηνο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπ αλειίθνπ, ε άδεηα έρεη 

δηάξθεηα δεθαηξείο ζπλερείο εβδνκάδεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, ζε πεξίπησζε 

πνιιαπιήο πηνζεζίαο ή αλαδνρήο, θαηά δχν εβδνκάδεο γηα θάζε παηδί πέξαλ ηνπ 

πξψηνπ, πνπ ρνξεγνχληαη κε επηινγή ηνπ δεκφζηνπ ππαιιήινπ κεηά απφ ηελ 

δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή απφθαζε αλαδνρήο ή απφ ηε δηθαζηηθή πξάμε ζχζηαζεο ηεο 

πηνζεζίαο ρσξίο λα είλαη δπλαηφλ ζε θακηά πεξίπησζε ε άδεηα απηή λα δνζεί γηα ηνλ 

ίδην αλήιηθν ζε δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. ε πεξίπησζε πνπ εξγάδνληαη θαη νη 

δχν γνλείο, ε άδεηα θαηαλέκεηαη κε επηινγή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ηε 

ιάβνπλ ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά πάληα φκσο ζε ζπλερή ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

ε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ, ηνπ πηνζεηεκέλνπ αλήιηθνπ ή ηνπ 

αλήιηθνπ αλαδνρήο, ε άδεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην παξφλ εδάθην παξαηείλεηαη γηα δχν 

επηπιένλ εβδνκάδεο. ε πεξίπησζε πνπ εξγάδνληαη θαη νη δχν γνλείο ε επηπιένλ απηή 

άδεηα  θαηαλέκεηαη κε επηινγή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ηε ιάβνπλ 

ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά πάληα φκσο ζε ζπλερή ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο ρνξήγεζεο ησλ πεξηφδσλ αδείαο, ην άζξνηζκά 

ηνπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαέμη εβδνκάδεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο  

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ή ην δηάζηεκα πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνιιαπινχ ηνθεηνχ, πηνζεζίαο ή αλαδνρήο θαη αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ, ηνπ 

πηνζεηεκέλνπ αλειίθνπ ή ηνπ αλειίθνπ αλαδνρήο .  

Οη άδεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, κπνξνχλ λα 

ρνξεγνχληαη σο νιφθιεξεο εκέξεο άδεηαο ή σο κεησκέλν σξάξην κεηά απφ αίηεζε 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ,εάλ ην επηηξέπνπλ νη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο.  

ε πεξίπησζε δηεζλνχο πηνζεζίαο, φηαλ απαηηείηαη πξνεγνχκελε κεηάβαζε 

ησλ γνλέσλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ πηνζεηνχκελνπ, ν δεκφζηνο ππάιιεινο 



δηθαηνχηαη άδεηα δηάξθεηαο κέρξη δχν κελψλ θαηά ηελ νπνία  θαηαβάιιεηαη κφλν ν 

βαζηθφο κηζζφο.  

Αλεμάξηεηα απφ ηε άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην απηφ, ε άδεηα ιφγσ πηνζεζίαο ή αλαδνρήο είηε 

κε ζθνπφ ηελ πηνζεζία, είηε κφληκεο ή απιήο, ζχκθσλα κε ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ή ηελ 

νηθεία αζηηθή λνκνζεζία ησλ Απηφλνκσλ Κνηλνηήησλ, εθφζνλ ε απιή αλαδνρή δε 

δηαξθεί ιηγφηεξν απφ έλα έηνο, κπνξεί λα ρνξεγεζεί έσο ηέζζεξεηο εβδνκάδεο πξηλ 

ηελ πξάμε κε ηελ νπνία γίλεηαη ε ζχζηαζε ηεο πηνζεζίαο.  

Καηά ηε  δηάξθεηα ρξήζεο ησλ αδεηψλ πνπ ζεζπίδνληαη ζηελ παξνχζα 

παξάγξαθν, νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο πνπ 

νξγαλψλεη ε Γηνίθεζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ν ρξφλνο πνπ 

δηαλχεηαη σο άδεηα ηνθεηνχ ή κεηξφηεηαο, ππνινγίδεηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο 

ππεξεζίαο γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο θαη  εμαζθαιίδνληαη  ηα πιήξε νηθνλνκηθά 

δηθαηψκαηα ηεο ππαιιήινπ ή ηνπ άιινπ γνλέα δεκνζίνπ ππαιιήινπ, φπνπ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε, γηα φιν ην δηάζηεκα δηάξθεηαο ηεο άδεηαο θαη φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε 

θαηά ηηο κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο, εάλ ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνζηέα λνκνζεζία ην 

δηθαίσκα θαηαβνιήο κηζζνινγηθνχ νθέινπο πξνζδηνξίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

πεξίνδν ρξήζεο ηεο άδεηαο. 

Οη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο άδεηαο ιφγσ ηνθεηνχ ή 

κεηξφηεηαο δηθαηνχληαη κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ άδεηαο λα επηζηξέςνπλ ζηε ζέζε 

εξγαζίαο ηνπο κε ηηο ίδηεο  πξνυπνζέζεηο θαη ζπλζήθεο θαη λα σθειεζνχλ απφ θάζε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηελ νπνία ζα είραλ δηθαίσκα θαηά ηελ απνπζία 

ηνπο».  

 

Δηθνζηή Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λόκνπ γηα ην Καηαζηαηηθό 

ηνπ Πξνζσπηθνύ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ  

Ο λφκνο 17/1999, ηεο 18
εο

 Μαΐνπ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Πξνζσπηθνχ ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

Πξψηνλ. Γηαηππψλεηαη εθ λένπ ην άξζξν108.2: 

«2. Με θαλνληζηηθέο πξάμεηο πξνζδηνξίδεηαη ε ζχλζεζε, ην αζπκβίβαζην θαη 

νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε θαηά ην 

δπλαηφλ, ηελ αξρή ηεο ηζφξξνπεο εθπξνζψπεζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ 

ζεζπίδνληαη ζηνλ νξγαληθφ λφκν πεξί νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ .ε 

θάζε πεξίπησζε, απνηεινχληαη απφ ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ 

απφ ηνπο αμηνινγνχκελνπο». 

Γεχηεξνλ. Πξνζηίζεηαη κηα λέα ηέηαξηε παξάγξαθνο ζην άξζξν 112, σο 

αθνινχζσο: 



«4. Παξέρεηαη  ηδηαίηεξε πξνζηαζία ζηηο γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο, ηνθεηνχ ή ινρείαο θαηά ηελ εμέηαζε ησλ πξνυπνζέζεσλ  

αλφδνπ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο». 

Σξίηνλ. Γηαηππψλεηαη εθ λένπ ην άξζξν 132, ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζε 

δηαηχπσζε: 

«Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγθπκνζχλεο θαη κεηά απφ ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε , νη γπλαίθεο κφληκνη ζηξαηησηηθνί κπνξνχλ λα κεηαηεζνχλ ζε  άιιε 

νξγαληθή ζέζε ή λα αζθνχλ δηαθνξεηηθά θαζήθνληα κε ηξφπν πνπ λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε θαηάζηαζή ηνπο. 

ε πεξίπησζε ηνθεηνχ ή πηνζεζίαο δηαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα άδεηαο 

κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ην πξνζσπηθφ 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

Η εθαξκνγή απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ δε ζπλεπάγεηαη απψιεηα ζέζεο». 

Σέηαξηνλ. Γηαηππψλεηαη εθ λένπ ην άξζξν 141.1.ε), σο αθνινχζσο: 

«ε) Πνπ δεηείηαη γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο παηδηνχ ή ζε πεξίπησζε αλαδνρήο,  

είηε κε ζθνπφ ηελ πηνζεζία, είηε κφληκεο ή απιήο, ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα ή 

ηελ νηθεία αζηηθή λνκνζεζία ησλ Απηφλνκσλ Κνηλνηήησλ, εθφζνλ ε δηάξθεηα ηεο 

δελ είλαη κηθξφηεξε ηνπ ελφο έηνπο, αθφκα θαη αλ είλαη πξνζσξηλή, αλειίθσλ έσο έμη 

εηψλ ή αλειίθσλ κεγαιχηεξσλ ησλ έμη εηψλ κε πξνβιήκαηα αλαπεξίαο ή ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο έληαμεο ζηελ θνηλσλία ή ηελ νηθνγέλεηα δεφλησο δηαπηζηεπκέλσλ απφ ηηο 

αξκφδηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ιφγσ πξνζσπηθψλ ζπλζεθψλ ή εκπεηξηψλ ή 

αιινδαπήο θαηαγσγήο. 

Δπηπιένλ, παξέρεηαη δηθαίσκα άδεηαο έσο έλα έηνο γηα ηε θξνληίδα ελφο 

άκεζνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο , έσο θαη δεχηεξνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή 

αγρηζηείαο, ην νπνίν ιφγσ ειηθίαο, αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο δε κπνξεί λα 

απηνεμππεξεηεζεί θαη δελ αζθεί ακεηβφκελε δξαζηεξηφηεηα . 

Γε κπνξεί λα ρνξεγεζεί άδεηα γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο κε βάζε ηηο παξαπάλσ 

αηηίεο, φηαλ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηνλ ζχδπγν ή ζε άηνκν αλάινγεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζρέζεο ή ζε άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζηξαηησηηθνχ, ηα δηθαηψκαηα πνπ 

πεγάδνπλ απφ απηή ηελ δηνηθεηηθή θαηάζηαζε θαη γηα ηελ ίδηα γελεζηνπξγφ αηηία. 

Δπίζεο ρνξεγείηαη άδεηα γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο ιφγσ επαλαζχλδεζεο ηεο 

νηθνγέλεηαο, φηαλ ν ζχδπγνο δηακέλεη ζε έλα άιιν δήκν επεηδή απέθηεζε κφληκε ζέζε 

ζε δεκφζηα ππεξεζία ή κεηάζεζε ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν126». 

Πέκπηνλ. Πξνζηίζεηαη έλα λέν εδάθην 6 ζην άξζξν 148, κε ηελ αθφινπζε 

δηαηχπσζε: 

«6. Οη έθεδξνη ζηξαηησηηθνί θαζψο θαη νη κφληκνη ζηξαηησηηθνί φισλ ησλ 

ζσκάησλ, πνπ ηε ζηηγκή πνπ έιεμε ε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο  κε ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο 

βξίζθνληαλ ζε θαηάζηαζε πξνζσξηλήο αλαπεξίαο ιφγσ αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο ελ 



ππεξεζία ή ζε θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο, ηνθεηνχ ή ινρείαο, δελ απνρσξνχλ απφ ηηο 

Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη παξαηείλεηαη ε ζεηεία ηνπο κέρξη ην πέξαο ησλ θαηαζηάζεσλ 

απηψλ».  

 

Δηθνζηή πξώηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ 

Γεκνζηνϋπαιιειηθνύ Κώδηθα 

Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ δηαηαθηηθνχ ηνπ Γεκνζηνυπαιιειηθνχ 

θψδηθα πνπ εγθξίζεθε κε ην Γηάηαγκα  315/1964, ηεο 7
εο

 Φεβξνπαξίνπ δηαηππψλεηαη 

σο αθνινχζσο: 

«3. Όηαλ νη ζπλζήθεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 

λφκνπ 31/1995, ηεο 8
εο

 Ννεκβξίνπ γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Δξγαηηθψλ Κηλδχλσλ, 

αθνξνχλ δεκφζηα ππάιιειν πνπ ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο  ηνπ θαζεζηψηνο 

αζθάιηζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγεζεί άδεηα ιφγσ 

θηλδχλνπ θαηά ηελ εγθπκνζχλε ή θηλδχλνπ θαηά ηελ γαινπρία ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ ζεκεία».  

 

Δηθνζηή δεύηεξε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνίεζε ηνπ Νόκνπ 55/2003,ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ Πιαηζίνπ ηνπ Μόληκνπ Πξνζσπηθνύ ησλ Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

Πξψηνλ. Σξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο  3 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λφκνπ 55/2003, 

ηνπ Καηαζηαηηθνχ Πιαηζίνπ ηνπ Μφληκνπ Πξνζσπηθνχ ησλ Τγεηνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ, κε ην αθφινπζν θείκελν: 

«3. Σα εηδηθά κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν δελ αθνξνχλ ην 

πξνζσπηθφ πνπ βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο άδεηαο κεηξφηεηαο ή άδεηαο ιφγσ θηλδχλνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ή θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεηξηθνχ 

ζειαζκνχ». 

Γεχηεξνλ. Σξνπνπνηείηαη ε  παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λφκνπ 55/2003, 

ηνπ Καηαζηαηηθνχ Πιαηζίνπ ηνπ Μφληκνπ Πξνζσπηθνχ ησλ Τγεηνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ  σο αθνινχζσο: 

«2. Σν κφληκν πξνζσπηθφ ππάγεηαη ζην θαζεζηψο αδεηψλ θαη απνπζηψλ απφ 

ηελ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο άδεηαο ιφγσ θηλδχλνπ θαηά ηελ εγθπκνζχλε, 

πνπ ζεζπίδεηαη γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο κε ην λφκν 39/1999, ηεο 5
εο

 

Ννεκβξίνπ γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηνλ νξγαληθφ λφκν γηα ηελ νπζηαζηηθή ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ».  

 

 



Δηθνζηή Τξίηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. 

Σξνπνπνηνχληαη ηα άξζξα 22 θαη12.β) ηνπ λφκνπ γηα ηελ Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ ηνπ Κξάηνπο, πνπ εγθξίζεθε κε ην βαζηιηθφ 

Γηάηαγκα 4/2000, ηεο 23
εο

 Ινπλίνπ σο αθνινχζσο: 

«Άξζξν 22. Πεξηπηώζεηο θηλδύλνπ θαηά ηε δηάξθεηα  ηεο εγθπκνζύλεο ή ηεο 

γαινπρίαο. 

Η πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρνξεγείηαη ζηε δεκφζηα ππάιιειν άδεηα ιφγσ 

θηλδχλνπ θαηά ηελ εγθπκνζχλε ή θηλδχλνπ θαηά ην κεηξηθφ ζειαζκφ  παηδηψλ  

ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ ελλέα κελψλ, ζεσξείηαη ηζνδχλακε θαη έρεη ην ίδην 

απνηέιεζκα κε ηελ άδεηα ιφγσ πξνζσξηλήο αλαπεξίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ  69 ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα ηνπ θξάηνπο».  

     «’Αξζξν 12. Παξνρέο. 

β) Δπηδφκαηα ιφγσ πξνζσξηλήο αλαπεξίαο, θηλδχλνπ θαηά ηελ εγθπκνζχλε ή 

θηλδχλνπ θαηά ην κεηξηθφ ζειαζκφ».  

 

Δηθνζηή ηέηαξηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λόκνπ γηα ην 

Καζεζηώο ηνπ Πξνζσπηθνύ ηνπ ζώκαηνο ηεο Guardia Civil 

Ο λφκνο 42/1999, ηεο 25
εο

 Ννεκβξίνπ , ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο 

Guardia Civil, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Πξψηνλ. Γηαηππψλεηαη εθ λένπ ην άξζξν 56.2: 

«2. Με θαλνληζηηθφ ηξφπν πξνζδηνξίδεηαη ε ζχλζεζε, νη πεξηπηψζεηο 

αζπκβίβαζηνπ θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο, εθαξκφδνληαο 

ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ, ηελ αξρή ηεο ηζφξξνπεο εθπξνζψπεζεο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληθνχ Νφκνπ γηα ηελ νπζηαζηηθή ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ. ε θάζε πεξίπησζε, απαξηίδνληαη απφ κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ψκαηνο 

ηεο Guardia Civil  κεγαιχηεξνπ βαζκνχ θαη αξραηφηεηαο απφ ηνπο 

αμηνινγνχκελνπο». 

Γεχηεξνλ. Πξνζηίζεηαη κηα λέα παξάγξαθνο έμη ζην άξζξν 60, κε ηελ 

αθφινπζε δηαηχπσζε: 

«6. Παξέρεηαη ηδηαίηεξε πξνζηαζία ζηηο γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο, ηνθεηνχ ή ινρείαο ζρεηηθά κε ηελ εθπιήξσζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άλνδν ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ ψκαηνο ηεο Guardia Civil». 

Σξίηνλ. Γηαηππψλεηαη εθ λένπ ην άξζξν 75: 

«Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγθπκνζχλεο θαη κεηά απφ ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε, νη γπλαίθεο κέιε ηεο Guardia Civil κπνξνχλ λα κεηαηεζνχλ ζε  άιιε 



νξγαληθή ζέζε ή λα αζθνχλ δηαθνξεηηθά θαζήθνληα ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

θαηάζηαζή ηνπο. ε πεξίπησζε ηνθεηνχ ή πηνζεζίαο δηαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα 

άδεηαο κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ην 

πξνζσπηθφ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Η εθαξκνγή απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ δε 

ζπλεπάγεηαη απψιεηα ζέζεο». 

Σέηαξηνλ. Γηαηππψλεηαη εθ λένπ ην άξζξν 83.1 ε), σο αθνινχζσο: 

«ε) Πνπ δεηείηαη γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο παηδηνχ ή ζε πεξίπησζε αλαδνρήο,  

είηε κε ζθνπφ ηελ πηνζεζία, είηε κφληκεο ή απιήο, ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα ή 

ηελ νηθεία αζηηθή λνκνζεζία ησλ Απηφλνκσλ Κνηλνηήησλ, εθφζνλ ε δηάξθεηα ηεο 

δελ είλαη κηθξφηεξε ηνπ ελφο έηνπο, αθφκα θαη αλ είλαη πξνζσξηλή, αλειίθσλ έσο έμη 

εηψλ ή αλειίθσλ κεγαιχηεξσλ ησλ έμη εηψλ φηαλ πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα αλαπεξίαο ή ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο έληαμεο ζηελ θνηλσλία 

ή ηελ νηθνγέλεηα δεφλησο δηαπηζηεπκέλσλ απφ ηηο αξκφδηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

ιφγσ πξνζσπηθψλ ζπλζεθψλ ή εκπεηξηψλ ή αιινδαπήο θαηαγσγήο. 

Δπηπιένλ, παξέρεηαη δηθαίσκα άδεηαο έσο έλα έηνο γηα ηε θξνληίδα ελφο 

άκεζνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο , έσο δεχηεξνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή 

αγρηζηείαο, ην νπνίν ιφγσ ειηθίαο, αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο δε κπνξεί λα 

απηνεμππεξεηεζεί θαη δελ αζθεί ακεηβφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

Σα δηθαηψκαηα απηά δε κπνξνχλ λα παξαρσξεζνχλ ηαπηφρξνλα θαη γηα ηνλ 

ίδην ιφγν ζε δχν ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο Guardia Civil ».  

 

Δηθνζηή Πέκπηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε . Σξνπνπνίεζε ηνπ Γεληθνύ Νόκνπ γηα 

ηελ Πξνζηαζία ησλ Καηαλαισηώλ θαη ησλ  Υξεζηώλ 

Πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Γεληθνχ Νφκνπ 

26/1984,ηεο 19
εο

 Ινπιίνπ, γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Καηαλαισηψλ θαη ησλ Υξεζηψλ,  

θαη ε πθηζηάκελε παξάγξαθνο 10 αλαξηζκείηαη ζε παξάγξαθν 11: 

«10. Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθαινχλ δηαθξίζεηο θαηά ηελ πξφζβαζε ζε 

αγαζά θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα νη πξνβιεπφκελεο ζηνλ Οξγαληθφ 

Νφκν γηα ηελ νπζηαζηηθή ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ».  

 

Δηθνζηή έθηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ πεξί Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ  

Σξνπνπνηείηαη ε έλαηε έλδεημε ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ λφκνπ πεξί Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ, ζην Αλαζεσξεκέλν Κείκελν πνπ εγθξίζεθε κε ην Βαζηιηθφ Ννκνζεηηθφ 

Γηάηαγκα 1564/1989, ηεο  22αο Γεθεκβξίνπ σο αθνινχζσο: 

«Ο κέζνο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

αλά θαηεγνξία θαζψο θαη ηα έμνδα πξνζσπηθνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε απηή 



θαηαλεκεκέλα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 189, εδάθηνA.3, φηαλ δελ 

εγγξάθνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

Η αλάιπζε αλά θχιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, 

κε επηκεξηζκφ ζε ηθαλφ αξηζκφ θαηεγνξηψλ θαη ζέζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο 

πςειέο δηεπζπληηθέο ζέζεηο θαη ηηο ζέζεηο ζπκβνχισλ».  

 

Δηθνζηή  έβδνκε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λόκνπ πεξί 

Γεκηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ ηεο Γπλαίθαο 

Πξνζηίζεηαη έλα λέν άξζξν  2 α’ ζην λφκν 16/1983, ηεο  24εο Οθησβξίνπ, 

πεξί Γεκηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ηεο Γπλαίθαο σο αθνινχζσο: 

«Άξζξν 2 α’. Πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζην πξνεγνχκελν 

άξζξν θαη ηηο ινηπέο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο, ην Ιλζηηηνχην ηεο Γπλαίθαο ζα αζθεί θαη 

ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

i Παξνρή ζπλδξνκήο ζηα ζχκαηα δηαθξίζεσλ θαηά ηελ άζθεζε πξνζθπγήο, 

ii Δθπφλεζε κειεηψλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηαθξίζεσλ,  

iii Γεκνζίεπζε εθζέζεσλ θαη ππνβνιή ζπζηάζεσλ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ δηαθξίζεηο».  

 

Δηθνζηή όγδνε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε . Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ  ζην Ιλζηηηνύην 

ηεο Γπλαίθαο  

Σν Ιλζηηηνχην ηεο Γπλαίθαο είλαη ν αξκφδηνο νξγαληζκφο ζην Βαζίιεην ηεο 

Ιζπαλίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 α’ ηεο νδεγίαο 76/207, ηεο 

9
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1976, πνπ ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ  νδεγία 2002/73, ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23 επηεκβξίνπ 2002, ζρεηηθά 

κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε 

ν,ηη αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

εμέιημε θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηνπ άξζξνπ 12 ηεο νδεγίαο 2004/113, 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13
εο

 Γεθεκβξίνπ 2004, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαηά ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη 

ππεξεζίεο θαζψο θαη ηελ παξνρή απηψλ. 

 

Δηθνζηή έλαηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. 

Πξνζηίζεηαη κηα λέα ηξίηε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ζην λφκν 5/1984, ηεο 

26
εο

 Μαξηίνπ, γηα ηε Ρχζκηζε ηνπ Γηθαηψκαηνο Αζχινπ θαη ηεο Ιδηφηεηαο ηνπ 

Πξφζθπγα ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

«Σξίηε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε. 



Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, εθαξκφδνληαη ζηηο αιινδαπέο 

πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ιφγσ ηνπ βάζηκνπ θφβνπ ηνπο φηη ζα 

πθίζηαλην δηψμεηο ιφγσ θχινπ».  

 

Τξηαθνζηή Σπκπιεξωκαηηθή δηάηαμε. Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λόκνπ γηα ηε Γηάξζξσζε 

ησλ Δηδηθώλ σθξνληζηηθώλ σκάησλ θαη γηα ηε Γεκηνπξγία ηνπ ώκαηνο Βνεζώλ 

σθξνληζηηθώλ Καηαζηεκάησλ 

Ο λφκνο 36/1977, ηεο 23
εο

 Μαΐνπ γηα  ηε Γηάξζξσζε ησλ Δηδηθψλ 

σθξνληζηηθψλ σκάησλ θαη γηα ηε Γεκηνπξγία ηνπ ψκαηνο Βνεζψλ 

σθξνληζηηθψλ Καηαζηεκάησλ ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Πξψηνλ. Γηαηππψλεηαη εθ λένπ ην άξζξν σο εμήο: 

«Σν ψκα ησλ Βνεζψλ ησλ σθξνληζηηθψλ Καηαζηεκάησλ απνηειείηαη απφ 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Καηά ηελ έληαμε ηνπο ζην ψκα δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Οξγαληθνχ Νφκνπ γηα ηελ νπζηαζηηθή ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ 

θαη αλδξψλ». 

Γεχηεξνλ. Γηαηππψλεηαη εθ λένπ ε πξψηε κεηαβαηηθή δηάηαμε: 

 «Καηαξγνχληαη νη πθηζηάκελεο θαηεγνξίεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ηνπ 

ψκαηνο ησλ Βνεζψλ ησλ σθξνληζηηθψλ Καηαζηεκάησλ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο 

εληάζζεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ην ψκα Βνεζψλ σθξνληζηηθψλ Καηαζηεκάησλ ».  

 

Τξηαθνζηή πξώηε Σπκπιεξωκαηηθή Γηάηαμε. Γηεύξπλζε ζε άιιεο νκάδεο 

εξγαδνκέλσλ 

Δγθξίλνληαη νη αλαγθαίεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζεζπηδφκελσλ ζηελ 

ελδέθαηε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε, ζην ζεκείν δέθα, ζρεηηθά κε ηνπο πξφσξνπο 

ηνθεηνχο θαη ζηηο νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ. 

 

Πξώηε κεηαβαηηθή Γηάηαμε . Μεηαβαηηθή δηάηαμε πεξί δηνξηζκώλ 

Οη θαλφλεο γηα ηελ ηζφξξνπε ζχλζεζε θαη εθπξνζψπεζε πνπ ζεζπίδνληαη 

ζηνλ παξφληα λφκν, εθαξκφδνληαη ζηνπο δηνξηζκνχο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ θαη δελ αθνξνχλ ηνπο δηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί . 

Γεύηεξε κεηαβαηηθή Γηάηαμε. Καλνληζηηθή ξύζκηζε ηνπ κεηαβαηηθνύ ραξαθηήξα 

ζρεηηθά κε ηελ επηβξάβεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα ηζόηεηαο  



Γηα ην ζθνπφ ηελ απνλνκή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηάθξηζεο ζε ζέκαηα ηζφηεηαο 

πνπ ζεζπίδεηαη ζην θεθάιαην IV ηνπ ηίηινπ IV ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνζδηνξίδνληαη 

κε θαλνληζηηθέο πξάμεηο νη ζπλζήθεο αμηνιφγεζεο  ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο. 

Τξίηε  κεηαβαηηθή Γηάηαμε. Μεηαβαηηθό θαζεζηώο ζρεηηθά κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη 

δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο 

Ο παξφλ λφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ έρνπλ μεθηλήζεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη δηαδηθαζίεο 

απηέο ππάγνληαη ζηελ πξνεγνχκελε λνκνζεζία. 

Τέηαξηε κεηαβαηηθή Γηάηαμε. Καζεζηώο εθαξκνγήο ηεο ππνρξέσζεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ζε ζέκαηα ηζόηεηαο 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ησλ Δξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε 

ζέκαηα ηζφηεηαο, ζχκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδνληαη ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ έπνληαη ηεο πξψηεο θαηαγγειίαο ζχκβαζεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

Πέκπηε κεηαβαηηθή Γηάηαμε. Πίλαθεο ζλεζηκόηεηαο θαη επηβίσζεο 

Γηα φζν δηάζηεκα δελ έρνπλ εγθξηζεί νη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 71.1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη 

αζθαιηζηηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνπλ ηνπο πίλαθεο 

ζλεζηκφηεηαο θαη επηβίσζεο θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ βάζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα θαη φπνπ ην θχιν απνηειεί απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο 

παξάγνληα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ κε βάζε αμηφπηζηα θαη θαηάιιεια γηα 

ην ζθνπφ απηφ αλαινγηζηηθά θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. 

Έθηε κεηαβαηηθή Γηάηαμε. Αλαδξνκηθή ηζρύο ησλ κέηξσλ ζπκθηιίσζεο   

Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 30/1984, ηεο 2αο Απγνχζηνπ, ησλ Μέηξσλ γηα ηε 

Μεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηα Γηνίθεζεο πνπ ηξνπνπνηνχληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν, 

έρνπλ αλαδξνκηθφ ραξαθηήξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε γελεζηνπξγφο αηηία επήιζε θαη 

ήηαλ ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2006 ζηα πιαίζηα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ 

Κξάηνπο. 

Έβδνκε κεηαβαηηθή Γηάηαμε. Μεηαβαηηθό θαζεζηώο γηα ηα λέα δηθαηώκαηα ζε 

ζέκαηα κεηξόηεηαο, παηξόηεηαο, θηλδύλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο θαζώο 

θαη ζεώξεζε όηη έρνπλ θαηαβιεζεί νη εηζθνξέο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθώλ πεξηόδσλ  

i Η ξχζκηζε πνπ εηζάγεη ν παξφλ λφκνο ζε ζέκαηα δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο 

ιφγσ κεηξφηεηαο ή παηξφηεηαο εθαξκφδεηαη ζηηο γελλήζεηο, πηνζεζίεο θαη 

αλαδνρέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ.   

ii Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ εηζάγεη ν παξφλ λφκνο ζε ζέκαηα θηλδχλνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο  εγθπκνζχλεο, ζα εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαθνπήο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ιφγσ ηεο παξαπάλσ αηηίαο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ. 



iii Η ζεψξεζε φηη έρνπλ θαηαβιεζεί νη εηζθνξέο γηα  ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 124 θαη ζηελ ηεζζαξαθνζηή 

ηέηαξηε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Κεηκέλνπ ηνπ Γεληθνχ 

Νφκνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ εγθξίζεθε κε ην Βαζηιηθφ Ννκνζεηηθφ 

Γηάηαγκα 1/1994, ηεο 20
εο

 Ινπλίνπ, αθνξά ηηο παξνρέο πνπ ρνξεγνχληαη  απφ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Απηφ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ζεψξεζεο φηη θαηαβιήζεθαλ νη εηζθνξέο γηα ην δηεπξπκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηεο  παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 180  θαζψο θαη φηη θαηαβιήζεθαλ ζην 100 

ηνηο 100 νη εηζθνξέο γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

Όγδνε Μεηαβαηηθή Γηάηαμε. Μεηαβαηηθό θαζεζηώο επηδόκαηνο αλεξγίαο 

Σν χςνο ηνπ επηδφκαηνο  αλεξγίαο πνπ ζεζπίδεηαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 217 ηνπ Γεληθνχ λφκνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζχκθσλα 

κε ηε δηαηχπσζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηζρχεη γηα ηα δηθαηψκαηα επηδφκαηνο αλεξγίαο 

πνπ ζεκειηψλνληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Έλαηε Μεηαβαηηθή Γηάηαμε. Γηεχξπλζε ηεο δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

Η Κπβέξλεζε δηεπξχλεη πξννδεπηηθά θαη ζηαδηαθά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο 

ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ιφγσ παηξφηεηαο, πνπ ζεζπίδεηαη ζηελ ελδέθαηε 

ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ζηελ  ελδέθαηε παξάγξαθν θαη ζηε δέθαηε έλαηε 

ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ζηελ  έθηε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο λφκνπ, κέρξη ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ησλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ άδεηαο παηξφηεηαο κέζα ζε 6 ρξφληα 

απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Γέθαηε Μεηαβαηηθή Γηάηαμε. Δθπφλεζε ηεο έθζεζεο αληίθηππνπ ζην θχιν 

Η Κπβέξλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2007, ζα εθαξκφζεη κε 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο ην λφκν πεξί ηνπ αληίθηππνπ ζην θχιν, πξνζδηνξίδνληαο ηνπο 

δείθηεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ. 

Δλδέθαηε Μεηαβαηηθή Γηάηαμε . 

Η Κπβέξλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2007, ζα ηδξχζεη ην 

Σακείν Δγγπήζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε κφλε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ηνπ 

λφκνπ15/2005, ηεο 8
εο

 Ινπιίνπ πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα θαη ηνλ Κψδηθα 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο ζε ζέκαηα ρσξηζκνχ ή δηαδπγίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη 

πξνηθνδνηήζεθε αξρηθά απφ ηελ  πεληεθνζηή ηξίηε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ηνπ 

λφκνπ 42/2006, ηεο 28
εο

 Γεθεκβξίνπ ηνπ Γεληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο γηα 

ην έηνο 2007. 

Γηάηαμε κόλε πεξί θαηαξγνύκελωλ θαλόλωλ. 

Καηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηεξαξρηθά  ηζνδχλακνπ ή θαηψηεξνπ επηπέδνπ πνπ 

αληηβαίλνπλ πιήξσο ή ελ κέξεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 



 

Πξώηε Τειηθή Γηάηαμε. πληαγκαηηθή ζεκειίσζε  

i Οη δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Πξνθαηαξθηηθφ Σίηιν, ζηνλ Σίηιν I, ζην 

Κεθάιαην I ηνπ Σίηινπ II, ζηα άξζξα  28 έσο 31 θαη ζηελ πξψηε 

ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ηνπ παξφληνο λφκνπ απνηεινχλ ξχζκηζε ησλ 

ζεκειησδψλ φξσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ ηζφηεηα φισλ ησλ ηζπαλψλ θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν  ηνπ πληάγκαηνο. 

ii Σα άξζξα 23 έσο 25 ηνπ παξφληνο λφκνπ έρνπλ ζεκειηψδε ραξαθηήξα 

ζχκθσλα κε ην άξζξν  ηνπ πληάγκαηνο. Σν άξζξν 27 θαη ε φγδνε 

θαη έλαηε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ηνπ παξφληνο λφκνπ έρνπλ ζεκειηψδε 

ραξαθηήξα πληάγκαηνο. Σα άξζξα 36, 

39 θαη 40 ηνπ παξφληνο λφκνπ έρνπλ ζεκειηψδε ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ην 

 33, 35 θαη 51, ε παξάγξαθνο  

έμη ηεο δέθαηεο έλαηεο ζπκπιεξσκαηηθήο δηάηαμεο, ην ηέηαξην, έβδνκν, 

φγδνν θαη έλαην εδάθην ηνπ θεηκέλνπ ηεο παξαγξάθνπ δεθαηξία ηεο αλσηέξσ 

δέθαηεο έλαηεο ζπκπιεξσκαηηθήο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο λφκνπ έρνπλ 

ζεκειηψδε ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 1

δέθαηε πέκπηε, ε δέθαηε έθηε θαη ε δέθαηε φγδνε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε 

ζπληζηνχλ ζεκειηψδε λνκνζεζία ζε ζέκαηα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζχκθσλα 

κε ην άξ  

iii Οη δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Σίηιν IV θαη ζηελ ελδέθαηε, δσδέθαηε, 

δέθαηε ηέηαξηε θαη δέθαηε έβδνκε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ζπληζηνχλ 

εξγαηηθή λνκνζεζία πνπ εθαξκφδεηαη ζε νιφθιεξν ην θξάηνο ζχκθσλα κε ην 

 

Σν άξζξν 41, νη δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο Σίηινπο VI θαη VII , ε 

εηθνζηή πέκπηε θαη ε εηθνζηή έθηε ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ηνπ παξφληνο 

λφκνπ ζπληζηνχλ πνπ εθαξκφδεηαη άκεζα ζε νιφθιεξν ην θξάηνο ζχκθσλα 

θαη  Οη ζπκπιεξσκαηηθέο 

δηαηάμεηο απφ ηελ ηξίηε έσο ηελ έβδνκε θαη ε δέθαηε ηξίηε εθδίδνληαη βάζεη 

εμνπζηψλ  θαηά ην δηθνλνκηθφ δίθαην ζχκθσλα κε ην 

πληάγκαηνο. 

iv Οη ππφινηπεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ αθνξνχλ ηηο Γηνηθεηηθέο 

Τπεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο. 

Γεύηεξε Τειηθή Γηάηαμε. Φύζε  ηνπ λόκνπ  

Οη θαλφλεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξψηε, ηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε 

ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ηνπ παξφληνο λφκνπ αθνξνχλ φξγαλα ηνπ θξάηνπο. Οη 

ππφινηπεο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ παξφληα λφκν δελ έρνπλ απηφ ην 

ραξαθηήξα. 

 



 

Τξίηε Τειηθή Γηάηαμε  Ννκνζεηηθή εμνπζηνδόηεζε 

i Η Κπβέξλεζε έρεη ην δηθαίσκα λα εθδίδεη ηηο δηαηάμεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο 

γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζε ηνκείο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ θξάηνπο. 

ii Με θαλνληζηηθέο πξάμεηο, ζε δηάζηεκα έμη κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ: 

Θα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο γηα ηελ επηβξάβεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ζέκαηα ηζφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ IV ηνπ Σίηινπ IV 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Θα ελζσκαησζεί ην πεξηερφκελν ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο νδεγίαο 92/85, ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ηεο 19
εο

 Οθησβξίνπ 1992, γηα ηελ εθαξκνγή 

κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο  θαηά 

ηελ εξγαζία  ησλ εγθχσλ, ιερψλσλ θαη γαινπρνπζψλ εξγαδνκέλσλ. Σν 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ζα επεμεξγαζηεί ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ κέζα ζε δηάζηεκα 

έμη κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο. 

iii Η Κπβέξλεζε κπνξεί λα θαζνξίζεη κε Βαζηιηθφ Γηάηαγκα θαη πξηλ απφ ηελ 

21
ε
 Γεθεκβξίνπ 2007, ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην δεχηεξν 

εδάθην ηνπ άξζξνπ 71.1 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Τέηαξηε Τειηθή Γηάηαμε . Δλζσκάησζε ησλ Οδεγηώλ. 

Ο παξφλ λφκνο ελζσκαηψλεη ζην εζληθφ δίθαην ηελ νδεγία 2002/73, ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23
εο

 επηεκβξίνπ 2002, πνπ 

ηξνπνπνίεζε ηελ νδεγία 76/207, ηεο 9
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1976, ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ηελ θαηάξηηζε, ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ νδεγία 2004/113, ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13
εο

 Γεθεκβξίνπ 

2004, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ θαηά ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ηελ παξνρή απηψλ . 

Ο παξφλ λφκνο ελζσκαηψλεη επίζεο ζην λφκν1/2000, ηεο 7
εο

 Ιαλνπαξίνπ ηεο 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη ζην λφκνπ 29/1998, ηεο 13
εο

 Ινπιίνπ πνπ ξπζκίδεη ηε 

δηαδηθαζία  επίιπζεο δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ, ηελ νδεγία 97/80/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 15
εο

 Γεθεκβξίνπ 1997, ζρεηηθά κε ην βάξνο ηεο απνδείμεσο ζηηο πεξηπηψζεηο 

δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ . 

Πέκπηε Τειηθή Γηάηαμε. ρέδηα ηζόηεηαο θαη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο 

Μεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, ε Κπβέξλεζε, απφ θνηλνχ κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηηο ελψζεηο 

εξγνδνηψλ, ζα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζπιινγηθψλ 



δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζέκαηα ηζφηεηαο θαη φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ζηε κειέηε 

ησλ κέηξσλ πνπ θξίλνληαη αλαγθαία. 

Έκτη Τελική Διάταξη. Θέζπηζε από ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ Κξάηνπο. 

πξνιεπηηθώλ κέηξσλ θαηά ηεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο θαη ηεο παξελόριεζεο ιόγσ 

θύινπ  

Η εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ δξάζεο πνπ πεξηέρεη κέηξα γηα ηελ πεξίπησζε 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ή ηεο παξελφριεζεο ιφγσ θχινπ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα έμη κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο έγθξηζήο 

ηνπ. 

Έβδνκε Τειηθή Γηάηαμε. Μέηξα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηώλ κεηξόηεηαο θαη παηξόηεηαο 

ζε άηνκα πνπ θαηέρνπλ αηξεηό αμίσκα   

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε Κπβέξλεζε πξνσζεί ηελ 

επίηεπμε ηεο αλαγθαίαο ζπκθσλίαο γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηξνπνπνίεζεο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο κε ζηφρν ηε ρνξήγεζε αδεηψλ κεηξφηεηαο θαη παηξφηεηαο ζε 

άηνκα πνπ θαηέρνπλ αηξεηφ αμίσκα. 

Όγδνε Τειηθή Γηάηαμε. Έλαξμε Ιζρχνο 

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ 

ζηελ  «Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο», κε εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

71.2 πνπ ζα ηζρχζνπλ απφ ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 


