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ΘΔΜΑ: Άξζξν 43 ηνπ λ. 4997/2022 - Δηδηθή άδεηα πξνζηαζίαο ηεο  κεηξόηεηαο 

θαη εηήζηα άδεηα – Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 

 

Καηφπηλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Υπεξεζία καο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4997/2022 (Α΄219), «Δπέθηαζε εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο 

κεηξφηεηαο - Τξνπνπνίεζε άξζξνπ 142 λ. 3655/2008» επηζεκαίλνληαη γεληθά ηα εμήο: 

 

Α. Έλαξμε ηζρύνο -Σξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ 

Ζ εθαξκνγή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 43 ηνπ λ. 4997/2022 ζην 

θαζεζηψο ρνξήγεζεο ηεο εηδηθήο άδεηαο πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο ηνπ άξ. 142 ηνπ λ. 

3655/2008, ζχκθσλα κε ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξ. 83 ηνπ λ. 4997/2022, 

μεθηλά από ηηο 25/11/2022 θαη θαηαιακβάλεη επίζεο ηηο εξγαδφκελεο δηθαηνχρνπο πνπ, 

έζησ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, έθαλαλ ρξήζε ηεο εηδηθήο άδεηαο πξνζηαζίαο ηεο 

κεηξφηεηαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ λ. 3655/2008.  

 

Ήηνη, δηθαηνύληαη λα επσθειεζνύλ ηεο λέαο ξύζκηζεο αθόκε θαη νη εξγαδόκελεο 

πνπ ζηηο 25.11.2022 είραλ ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο σο άλσ άδεηαο, ζύκθσλα κε ην 

πξνγελέζηεξν θαζεζηώο πνπ πξνέβιεπε ηελ εμάκελε δηάξθεηά ηεο.  

 

Δηδηθφηεξα: 

Με ηελ σο άλσ ξχζκηζε απμήζεθε ε δηάξθεηα ηεο εηδηθήο άδεηαο πξνζηαζίαο ηεο 

κεηξφηεηαο απφ ηνπο έμη (6) ζηνπο ελλέα (9) κήλεο, γηα ηηο δηθαηνχρνπο πνπ εκπίπηνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ λ. 3655/2008, ζχκθσλα θαη κε ηελ σο άλσ 

έλαξμε ηζρχνο απηήο. Αληίζηνηρα, παξαηείλεηαη επίζεο ε θαηαβνιή ζηηο δηθαηνχρνπο 

ηνπ επηδφκαηνο  απφ ηε ΓΥΠΑ κε βάζε ηνλ ειάρηζην λνκνζεηεκέλν κηζζφ, ζχκθσλα 

κε ην Κεθ. Β΄ ηεο ππ’ αξ. 33891/606/2008 (Β΄833) ΥΑ, θαζψο θαη ε αζθαιηζηηθή ηνπο 

θάιπςε.  

 

Αθφκε, κε ην δέθαην εδάθην ην νπνίν πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 1 ηνπ άξ. 142 ηνπ λ. 

3655/2008 απνζαθελίδεηαη, γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ξύζκηζεο, ε έλλνηα ηεο «ένηαξηρ 
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ηος παιδιού ζηην οικογένεια» θαη ην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθώλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία πηνζεζίαο ηέθλνπ ειηθίαο έσο νθηψ (8) εηψλ, λα ιάβνπλ 

ηελ εηδηθή άδεηα πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο θαη ην επίδνκα απηήο, κε αθεηεξία ηελ 

έληαμε ηνπ παηδηνύ ζηελ νηθνγέλεηα, φπσο νη θπζηθέο θαη νη ηεθκαηξφκελεο κεηέξεο.  

 

Πεξαηηέξσ, κε ηε λέα παξ. 2 ε νπνία πξνζηέζεθε ζην άξ. 142 λ. 3655/2008 κε ην άξ. 43 

ηνπ λ. 4997/2022, ζεζπίζζεθε δηθαίσκα γηα ηε κεηέξα λα κεηαβηβάδεη ηκήκα ηεο σο 

άλσ άδεηαο, έσο επηά κελψλ, ζηνλ παηέξα ηνπ παηδηνχ. ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

σο άλσ δηθαηώκαηνο, απφ ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

πξνβιέπεηαη φηη νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε 

κεηαβίβαζε ηεο εηδηθήο άδεηαο πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ παξνρψλ θαη ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ παηέξα απφ ηε 

ΓΥΠΑ, ζα ξπζκηζηνύλ κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 

Τπνζέζεσλ.  

 

Β. ΔΣΖΗΑ ΑΓΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΜΖΣΡΟΣΖΣΑ  

 

ρεηηθά κε ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ θαη ηε ρνξήγεζε ηπρόλ ππνινίπσλ 

εηήζηαο άδεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ σο άλσ παξάηαζε ηεο 

εηδηθήο άδεηαο πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο, αιιά θαη γεληθόηεξα αλαθνξηθά κε 

ηελ αιιεινπρία ησλ δύν δηθαησκάησλ, επηζεκαίλνπκε ηα αθόινπζα:  

 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο εηήζηαο άδεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3302/2004, ηεο αξ. πξση. 3392/01-03-2005 εγθπθιίνπ ηνπ Υπνπξγνχ 

Απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.4808/21, απφ ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη 

ξεηά φηη ε δηθαηνύκελε, θαη’ έηνο, άδεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα εμαληιείηαη 

κέρξη ην πξώην ηξίκελν ηνπ επόκελνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο. 
 

Απφ ηελ παξ. 2 ηνπ Κεθ. Α΄ ηεο ΤΑ 33891/606/07.05.2008 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ άξ. 142 ηνπ λ. 3655/2008 έρεη ιεθζεί κέξηκλα πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη 

απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εηήζηα άδεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νξίδνληαη ηα εμήο: 

«2. Η άδεηα απηή ρνξεγείηαη κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο κεηξόηεηαο (ηνθεηνύ θαη 

ινρείαο) ή θαη ηεο ηζόρξνλεο πξνο ην κεησκέλν σξάξην αδείαο, σο ηζρύνπλ θάζε 

θνξά θαζώο επίζεο θαη ζηηο εξγαδόκελεο πνπ ακέζσο κεηά ηα αλσηέξσ δηαζηήκαηα 

θάλνπλ ρξήζε εηήζηαο θαλνληθήο αδείαο, εθόζον αςηό είναι απαπαίηηηο με βάζη 

ηηρ εηήζιερ πποθεζμίερ για ηη σοπήγηζή ηηρ.» 

 

Απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξ. 3 ηνπ λ. 3896/2010 νξίδεηαη φηη:  

«4. Σπληζηά επίζεο δηάθξηζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξόληνο λόκνπ ε ιηγόηεξν 

επλντθή κεηαρείξηζε γπλαηθώλ ιόγσ εγθπκνζύλεο ή κεηξόηεηαο, ζηηο πεξηπηώζεηο 

ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ 176/1997 (ΦΕΚ 150 Α΄), 41/2003 (ΦΕΚ 44 Α΄) θαη 

ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄).».  

 

Απφ ην άξ. 16 ηνπ λ. 3896/2010 νξίδεηαη φηη: 

 «Η εξγαδόκελε πνπ έρεη ιάβεη ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα άδεηα κεηξόηεηαο ή ηελ 

εηδηθή άδεηα ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄) δηθαηνύηαη, κεηά ην 

πέξαο ησλ αδεηώλ απηώλ, λα επηζηξέςεη ζηε ζέζε εξγαζίαο ηεο ή ζε ηζνδύλακε 

ζέζε, με όσι λιγόηεπο εςνοϊκούρ επαγγελμαηικούρ όποςρ και ζςνθήκερ και να 
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επωθεληθεί από οποιαδήποηε βεληίωζη ηων ζςνθηκών επγαζίαρ, ηην οποία θα 

εδικαιούηο καηά ηην αποςζία ηηρ.» 
 

Απφ ηελ ππ’ αξ. 124/2018 Γλσκνδόηεζε ηνπ Σ΄ Σκήκαηνο ηνπ ΝΚ, ε νπνία έρεη 

γίλεη απνδεθηή απφ ηελ νηθεία Υπνπξγφ, απνζαθελίδεηαη ζχκθσλα θαη κε ζρεηηθή 

λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ φηη ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εηδηθή άδεηα πξνζηαζίαο ηεο 

κεηξφηεηαο δελ πξέπεη λα επεξεάδεη δπζκελψο νχηε λα πεξηθφπηεη άιια δηθαηψκαηα 

ηεο εξγαδφκελεο πνπ ρνξεγνχληαη γηα άιιν ζθνπφ.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ζαθψο φηη ε παξ. 2 ηνπ Κεθ. Α΄ ηεο ΥΑ 

33891/606/07.05.2008 ζθνπό έρεη λα δηαζθαιίζεη όηη ε εξγαδόκελε, θαηά ηελ 

ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο ζηελ εηδηθή παξνρή πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο ηνπ άξ. 

142 ηνπ λ. 3655/2008, δελ ζα απνιέζεη ην δηθαίσκα ηεο ζηελ εηήζηα άδεηα ε νπνία 

ρνξεγείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πιαίζην θαη πξέπεη λα εμαληιείηαη εληφο ηνπ 

πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο.  

 

ην αλσηέξσ πιαίζην, δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο; 

 

1. Γεληθόηεξα, ηπρόλ ρνξήγεζε ηεο εηήζηαο άδεηαο πξηλ ηελ εηδηθή παξνρή 

πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο, ζπλερόκελα κε ηελ άδεηα κεηξόηεηαο ή ηελ ηζόρξνλε 

άδεηα θξνληίδαο παηδηνύ, αθόκε θαη αλ κε βάζε ηηο εηήζηεο πξνζεζκίεο δελ 

θηλδπλεύεη  λα ραζεί, είλαη ζπκβαηή κε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο πνπ ζθνπό έρνπλ ηελ 

πξνζηαζία ηεο κεηξόηεηαο θαη δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα νδεγεί ζε 

απώιεηα ηνπ επηδόκαηνο ηεο εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο από ηε 

ΓΤΠΑ. Ωο εθ ηνύηνπ νη αξκόδηεο Τπεξεζίεο ηεο ΓΤΠΑ ζα πξέπεη λα 

θάλνπλ δεθηέο ηηο αηηήζεηο επηδόηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο.   

 

2. ε ζρέζε κε ηελ πξώηε εθαξκνγή ηεο παξάηαζεο ηεο άδεηαο, από έμη ζε ελλέα 

κήλεο, ηελ νπνία δηθαηνύληαη νη εξγαδόκελεο ζύκθσλα κε ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε 

σο αλαιπηηθά πξναλαθέξεηαη: 

 

α) ε πεξίπησζε πνπ νη εξγαδόκελεο έρνπλ ππόινηπν εηήζηαο άδεηαο ηνπ έηνπο 2022 

ην νπνίν, θάλνληαο ρξήζε ηεο παξάηαζεο απηήο, δελ δύλαηαη λα ρνξεγεζεί 

εκπξόζεζκα πξηλ ηηο 31/03/2023 ή ζε πεξίπησζε πνπ ε εηήζηα άδεηά ηνπο είρε ήδε 

πξνγξακκαηηζζεί λα ρνξεγεζεί κεηά ηελ εμάκελε άδεηα, ηόηε ε εηήζηα άδεηα ζα 

πξέπεη λα παξεκβιεζεί, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο εμάκελεο άδεηαο πξνζηαζίαο ηεο 

κεηξόηεηαο σο ίζρπε κέρξη πξόηηλνο, θαη ηεο ηξίκελεο παξάηαζήο ηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη απώιεηα θαλελόο δηθαηώκαηνο.  

 

β) ε πεξίπησζε πνπ εξγαδόκελε ε νπνία εκπίπηεη ζηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξ. 83 ηνπ λ. 4799/2022 θαη δηθαηνύηαη λα επεξγεηεζεί ηεο ηξίκελεο 

παξάηαζεο, κεηά ην ηέινο ηεο εμάκελεο άδεηαο, σο ίζρπε κε ηελ πξνεγνύκελε 

κνξθή ηνπ άξ. 142 ηνπ λ. 3655/2008, έρεη επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία ηεο, ιόγσ 

ειιείκκαηνο ελεκέξσζεο (δηθό ηεο, ηνπ εξγνδόηε ή ησλ αξκόδησλ Τπεξεζηώλ) 

σζηόζν ζηε ζπλέρεηα, έρνληαο ιάβεη ζρεηηθή ελεκέξσζε, επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε 

ηεο ζρεηηθήο παξάηαζεο ηεο άδεηαο/επηδόκαηνο από ηε ΓΤΠΑ, ζα κπνξεί λα θάλεη 

ρξήζε απηήο, ρσξίο θώιπκα από ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο ή από ηνλ εξγνδόηε.  
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Σέινο, νη απνδέθηεο ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, ηεο Γεκόζηαο Τπεξεζίαο 

Απαζρόιεζεο θαη ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο παξαθαινύληαη λα 

δηαβηβάζνπλ ηελ παξνύζα ζηηο Τπεξεζίεο πνπ επνπηεύνπλ γηα ηελ ελεκέξσζή 

ηνπο. 

 

 

Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΡΓΑΗΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ 

 

ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΗΝΑΚΖ 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
1. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή  Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο  

2. Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Σπληνληζκνχ Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Σρέζεσλ ηεο  

Κ.Υ. ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο   

3. Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ  

     Γεληθή Γξακκαηεία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκφζηνπ Τνκέα  

     Γεληθή Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκφζηνπ Τνκέα  

     Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ  

     Τκήκα Πεηζαξρηθήο Δπζχλεο θαη Γενληνινγίαο 

4. ΓΥΠΑ – Γηνίθεζε 

- Γξαθ. θ. Αλ. Πξντζηακέλνπ ηεο Γελ. Γ/λζεο Πνιηηηθψλ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ  

- Γ/λζε Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ  

5. Γελ. Γ/λζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  

- Γξαθ. θαο Πξντζηάκελεο Γελ. Γ/λζεο  

- Γ/λζε Δηδηθφηεξσλ Θεκάησλ Αζθάιηζεο θαη Παξνρψλ, Τκήκα ΙΙΙ 

6. Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε,  

Κχθινο Ίζεο Μεηαρείξηζεο,  

Υπφςε θαο Λπθνβαξδή 

 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ  

2. Γξαθείν Υθππνπξγνχ θαο Σπξεγγέια 

3. Γξαθείν Υθππνπξγνχ θαο Μηραειίδνπ  

4. Γξαθείν Υθππνπξγνχ θ. Τζαθιφγινπ 

5. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Δξγαζηαθψλ Σρέζεσλ 

6. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο ΓΟΠΙΦ 

7. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ  

8. Γξαθείν θαο Υπεξεζηαθήο Γξακκαηέσο 

9. Γξαθείν θ. Πξντζηακέλνπ Γελ. Γ/λζεο Δξγαζηαθψλ Σρέζεσλ, Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ 

Δξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ Δξγαζία 

10. Γξαθείν θ. Πξντζηακέλεο Γελ. Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

11. Γξαθείν θαο Ννκηθήο Σπκβνχινπ  

12. Γ7/Γ΄ 

13. Γ7/ΚΦ 
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