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Λήμνος  03/12/2021 
 

ΠΡΟΣ: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) 

ΚΟΙΝ : ΕΣΠΕΕΛΗΜ  

 

Θέμα : Άδεια πατρότητας στο προσωπικό των ΕΔ. 

 

1.       Σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της 
κυβερνήσεως στης 19 Ιουνίου 2021 το Άρθρο 23/ Μέρος ΙΙΙ του 
παρακάτω ΦΕΚ  Άρθρο 28 όπως αναφέρει  : 

Γονική άδεια 

(Άρθρα 5 και 8 της Οδηγίας (EE) 2019/1158) 

α.      Κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική 
μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για 
την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, την 
οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι 
το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ ετών, με σκοπό την 
εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό. 
Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ 
ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην 
οικογένεια. 

β.    Για τη χορήγηση της γονικής άδειας, ο εργαζόμενος γονέας 
πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος συνεχόμενης ή με 
διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο 
εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμου, 
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διαταγμάτων, κανονισμών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 
διαιτητικών αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και 
εργαζομένων.  

Άρθρο 27 

Άδεια πατρότητας 

(Άρθρα 4 και 8 της Οδηγίας (EE) 2019/1158) 

 

 α. Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας 
δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία 
πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή 
δύναται: είτε α) να χορηγείται δύο (2) ημέρες πριν την 
αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες δώδεκα (12) 
χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω της γέννησης του 
τέκνου, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης 
είτε β) να χορηγείται μετά την ημερομηνία γέννησης. Για την 
εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, ο εργαζόμενος γνωστοποιεί 
την πιθανολογούμενη ημέρα τοκετού στον εργοδότη, προκειμένου 
ο τελευταίος να λάβει εγκαίρως γνώση. 

 

2.     Η άδεια πατρότητας χορηγείται υποχρεωτικά από τον 
εργοδότη και δεν εξαρτάται από προηγούμενη απασχόληση ή 
προϋπηρεσία ή από τη συζυγική ή οικογενειακή κατάσταση του 
εργαζόμενου.  

 

3.  Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως 
οκτώ  ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του 
παιδιού στην οικογένεια. 

 

4.  Θεωρούμε ότι από αβλεψία τόσους μήνες, η υπηρεσία  δεν 
έχει προχωρήσει στην έκδοση μίας διαταγής ώστε τα στελέχη των 
ΕΔ να μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας πατρότητας. 
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5.   Παρακαλώ για τις ενέργειές σας.  

 

                                  Με εκτίμηση 

 
                -Ο-                                                                                      -Ο- 
           Πρόεδρος                                                                     Γ. Γραμματέας 
 

ΕΠΟΠ Επχίας (ΤΘ)                                                                  ΕΠΟΠ Επχίας (ΠΒ) 
Τερτίγκας Ηλίας                                                                 Καλτσάς Βασίλειος  
    6988362476                                                                     6971592556 
 

 


