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ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  

(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 

 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 Χ 

  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5  

  

 
1 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 
2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
3 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
4 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 
5 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

ΜΕΡΟΣ ΙII:  
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 «σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 

και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 

2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου» (E.E.L.188/79/12.7.2019» 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6  

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:Αιτιολογική έκθεση 

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

  
Σκοπός του Α’ κεφαλαίου, είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 «σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου» (E.E.L.188/79/12.7.2019). 
Η ρύθμιση στοχεύει στην αντιμετώπιση του ζητήματος των στερεοτύπων στα 
επαγγέλματα και τους ρόλους ανδρών και γυναικών και στην αντιμετώπιση των 
διακρίσεων. Θεσμοθετείται δια του παρόντος, ένα κατώτατο επίπεδο προστασίας 
των εργαζομένων, ενώ επιδιώκεται μεσοπρόθεσμα να ενισχυθεί η γυναικεία 
απασχόληση, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της υποεκπροσώπησης των 
γυναικών στην απασχόληση και να στηριχθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις η εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας τους, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών, ώστε να μπορούν να 
συνδυάζουν τις ευθύνες τους στην επαγγελματική και την ιδιωτική τους ζωή.  
Παράλληλα, γενικός στόχος είναι η αντιμετώπιση του ζητήματος της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
καθόσον αφορά στις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και στην ίση μεταχείριση στην 
εργασία, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε ρυθμίσεις για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, όπως σε άδειες και ευέλικτες ρυθμίσεις 
εργασίας για όλους αλλά και μέσω της δημιουργίας κινήτρων, όπως η καθιέρωση 
αμοιβής για τα μέχρι τώρα χορηγούμενα άνευ αποδοχών δικαιώματα και για την 
ενίσχυση της χρήσης τους από τους άνδρες, οι οποίοι συνήθως δεν κάνουν χρήση 
τέτοιων διευκολύνσεων. Επίσης, μέσω της παροχής ισότιμης προστασίας από την 
απόλυση για οικογενειακούς λόγους, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της άρσης των 
όποιων αντικινήτρων ή παραδοσιακών στερεοτύπων συνδέονται με τη γυναικεία 
απασχόληση.  
 
Επιπρόσθετα, εκσυγχρονίζεται το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα και 
τις διευκολύνσεις των εργαζομένων γονέων, αλλά και των προσώπων που έχουν 
ευθύνες φροντίδας προς ανιόντες ή αλλά συγγενικά πρόσωπα ή πρόσωπα με τα 
οποία συνοικούν στο πλαίσιο της ιδιωτικής τους ζωής, παρέχοντάς τους τη 
δυνατότητα να συνδυάζουν καλύτερα την εργασία τους με τα καθήκοντα παροχής 
φροντίδας.  

 
6 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  
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Στο ανωτέρω πλαίσιο διατηρείται πλήρως το κεκτημένο επίπεδο προστασίας και 
δικαιωμάτων για τα θέματα ισορροπίας επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
γονείς και φροντιστές, τα οποία ενισχύονται σε ορισμένα σημεία πολύ περισσότερο 
από τις απαιτήσεις της Οδηγίας. Επίσης, τα δικαιώματα αυτά προσαρμόζονται στις 
σύγχρονες ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων με την 
υιοθέτηση ευέλικτων  ρυθμίσεων εργασίας που παρέχουν τη δυνατότητα στους 
εργαζόμενους γονείς να ρυθμίσουν τον χρόνο εργασίας τους με τρόπο που να 
εξυπηρετεί τις οικογενειακές τους ανάγκες.  
 
 
Το Β’ Κεφάλαιο («Κωδικοποίηση Ρυθμίσεων Αδειών σχετικών με την προστασία της 
οικογένειας») έχει ως σκοπό την Κωδικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό Ρυθμίσεων 
σχετικών με Άδειες που στοχεύουν Αδειών στην προστασία της οικογένειας.   
Ειδικότερα, κωδικοποιείται η άδεια μητρότητας, συνολικής διάρκειας 17 
εβδομάδων (οι 8 εβδομάδες πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 
9 μετά τον τοκετό) και χορηγείται το μεταγενέθλιο τμήμα 9 εβδομάδων και στη 
γυναίκα που αποκτά παιδί με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας.  
Θεσμοθετείται η άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής εννέα  (9) εργασίμων ημών. 
Κωδικοποιείται και επεκτείνεται και στη γυναίκα που υιοθετεί τέκνο έως 6 ετών, η 
ειδική επιδοτούμενη από τον Ο.Α.Ε.Δ άδεια προστασίας της μητρότητας έξι (6) 
μηνών, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο 
ωράριο άδειας, εφόσον κάνει χρήση αυτής, ή και της ετήσιας κανονικής της άδειας.  
Κωδικοποιείται και επεκτείνεται, η άδεια φροντίδας τέκνου για εργαζόμενους 
φυσικούς, θετούς ή ανάδοχους γονείς και των δύο φύλων καθώς και στην  
τεκμαιρόμενη μητέρα,  για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη των 
λοιπών αδειών και δυνατότητα χορήγησής της ως μειωμένο ωράριο (αποχωρεί ή 
προσέρχεται κατά μία (1) ώρα νωρίτερα κάθε ημέρα από την εργασία.  
Κωδικοποιούνται περαιτέρω μια σειρά υφιστάμενων αδειών και ειδικότερα: η άδεια 
παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, η άδεια γάμου, η άδεια προγεννητικών 
εξετάσεων, το μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία κατά μία ώρα την 
ημέρα, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, σε επιχειρήσεις που απασχολούν 
τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα και η άδεια για τις μονογονεϊκές οικογένειες. 
Περαιτέρω, κωδικοποιούνται η ήδη προβλεπόμενη - από την καταργηθείσα οδηγία 
2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου - άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου 
μέλους, καθώς και η άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών διάρκειας δέκα 
εργασίμων ημερών κατ’ έτος, με αποδοχές, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, τα οποία 
πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή 
αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης, ή πάσχει 
από βαριά νοητική στέρηση, ή σύνδρομο Down ή αυτισμό.  
  
Το Γ’ κεφάλαιο «Γενικές διατάξεις για άδειες» θεσπίζει κοινές διατάξεις τόσο για τις 
άδειες του Κεφαλαίου Α που προβλέπονται στο πλαίσιο ενσωμάτωσης της 
Κοινοτικής Οδηγίας 2019/1158 όσο και για τις άδειες του Κεφαλαίου Β που 
αποτελούν άδειες της εθνικής νομοθεσίας.  
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Με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Γ προβλέπεται ότι τα κεκτημένα και υπό κτήση 
δικαιώματα διατηρούνται μετά τη λήξη των εν λόγω αδειών, ότι, οι ρυθμίσεις αυτές 
αποτελούντα ελάχιστα όρια προστασίας των εργαζομένων και δεν θίγουν ή 
καταργούν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, με στόχο την πραγμάτωση της αρχής της 
εύνοιας υπέρ του μισθωτού, ενώ, απαγορεύονται οι διακρίσεις μεταξύ των 
εργαζομένων, επειδή ζήτησαν ή έλαβαν άδεια ή ευέλικτη ρύθμιση ή επειδή 
άσκησαν τα δικαιώματα καθώς και κάθε δυσμενής σε βάρος τους συνέπεια, επειδή 
υπέβαλαν καταγγελία εντός της επιχείρησης ή τυχόν κίνησαν νομική διαδικασία, με 
σκοπό να επιβληθεί η συμμόρφωση με τα δικαιώματα αυτά. Ρυθμίζεται περαιτέρω 
και επεκτείνεται η προστασία από απόλυση εργαζομένων, οι οποίοι  ζήτησαν ή 
έλαβαν άδεια ή απουσία από την εργασία ή επειδή άσκησαν τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στο παρόν, αλλά και εκπροσώπων τους οι οποίοι παρενέβησαν υπέρ 
τους σε σχέση με τα θέματα αυτά,  προβλέποντας ακόμη και την ακυρότητα της 
καταγγελίας της σύμβασής τους η οποία έγινε για τους ανωτέρω λόγους. Επιπλέον, 
αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης και επαφίεται στον εργοδότη να αποδείξει ότι η 
απόλυση έγινε για άλλους λόγους. Επίσης, επεκτείνεται η υφιστάμενη απαγόρευση 
της απόλυσης για τις εργαζόμενες μητέρες για  χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) 
μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω 
ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, και στους εργαζόμενους 
πατέρες, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη γέννηση κάθε τέκνου. Ως 
σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση 
της απόδοσης στην εργασία της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη ή στις 
οικογενειακές υποχρεώσεις της εργαζόμενης. Το δε Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
“ypergasias.gov.gr” πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στο παρόν Μέρος και οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιούν 
με κάθε πρόσφορο μέσο στο προσωπικό τους κάθε πληροφορία σχετική με τις 
ανωτέρω άδειες και τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας των γονέων. 
 
 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Ως προς το Α΄ Κεφάλαιο : 
Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής παραμένει σοβαρή 
πρόκληση για πολλούς γονείς, καθώς και για εργαζόμενους που έχουν ευθύνες 
φροντίδας, ιδίως λόγω του επεκτεινόμενου φαινομένου των παρατεταμένων 
ωραρίων λειτουργίας και των μεταβλητών ωραρίων εργασίας, που επηρεάζει 
αρνητικά την απασχόληση των γυναικών. Ένας σημαντικός παράγοντας που 
συμβάλλει στην υποεκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι η 
δυσκολία εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικών και οικογενειακών 
υποχρεώσεων. Οι γυναίκες, όταν αποκτούν παιδιά, τείνουν να εργάζονται λιγότερες 
ώρες σε αμειβόμενη δραστηριότητα και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε μη 
αμειβόμενες ευθύνες φροντίδας. Η παροχή φροντίδας σε άρρωστο ή εξαρτώμενο 
συγγενή έχει επίσης αποδειχθεί ότι επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση των 
γυναικών και έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες γυναίκες να αποχωρούν εντελώς από 
την αγορά εργασίας. Το ισχύον νομικό πλαίσιο,  παρέχει περιορισμένα κίνητρα 
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στους άνδρες για να αναλάβουν ίσο μερίδιο ευθυνών φροντίδας. Το γεγονός ότι δεν 
προβλεπόταν, αμειβόμενη άδεια πατρότητας και γονική άδεια συμβάλλει στα 
χαμηλά ποσοστά λήψης άδειας από τους πατέρες. Ο ανισομερής - για γυναίκες και 
άνδρες - σχεδιασμός των πολιτικών που στοχεύουν στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής εντείνει τα έμφυλα στερεότυπα και τις διαφορές 
μεταξύ εργασίας και φροντίδας της οικογένειας. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι, όταν 
οι πατέρες κάνουν χρήση των ρυθμίσεων για που στοχεύουν στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, όπως αδειών ή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας, 
μειώνεται η μη αμειβόμενη οικογενειακή εργασία που εκτελείται από γυναίκες, 
δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για αμειβόμενη απασχόληση. 
 
Ως προς το Β΄ Κεφάλαιο: 
 
Ενόψει της υφιστάμενης πολυνομίας και της ύπαρξης διατάξεων για οικογενειακές 
άδειες με διαφορετική πηγή προέλευσης, όπως νόμοι, κανονιστικές πράξεις, εθνικές 
γενικές συλλογικές συμβάσεις, ήταν επιβεβλημένο να  λάβει χώρα κωδικοποίηση 
και εκσυγχρονισμός της ήδη ισχύουσας νομοθεσίας για τα θέματα ισορροπίας 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, στα σημεία που αυτή υπολείπεται των 
απαιτήσεων της Οδηγίας, υιοθετώντας μάλιστα, σε πολλά σημεία, μέτρα 
ευνοϊκότερα των ενωσιακών απαιτήσεων, παρέχοντας ατομικά, αμεταβίβαστα και 
στην πλειονότητά τους αμειβόμενα δικαιώματα και διευκολύνσεις σε κάθε γονέα ή 
φροντιστή, ανεξαρτήτως του φύλου ή της οικογενειακής του κατάστασης, τα οποία 
ευθυγραμμιζονται με τις ρυθμίσεις του ν. 3896/2010 (Α΄207) και τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2006/54/ΕΚ, καθώς και με το πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες ανδρών και 
γυναικών στην εργασία και απασχόληση. 
Θεσμοθετείται δε, άδεια επτά ημερών και στον ιδιωτικό τομέα για την υποβολή 
εργαζομένων γυναικών σε άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δίδοντας λύση 
σε ένα σύγχρονο πρόβλημα, με στόχο την εξισορρόπηση επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής. 
Προς τον σκοπό αυτό, κωδικοποιούνται ως προς το περιεχόμενο οι διατάξεις του 
Κεφαλαίου  ΣΤ΄ του Ν. 4075/2012 καθώς και οι διατάξεις των ΕΓΣΣΕ για την άδεια 
πατρότητας και την άδεια μονογονέων. 
 
Κεφάλαιο Γ’ : 
 
Η ενάσκηση δικαιωμάτων που αφορούν στη λήψη αδειών που κατατείνουν στην 
προστασία της οικογενειακής ζωής, παραμένει σοβαρό ζήτημα για τους 
εργαζόμενους γονείς, υπό το πρίσμα της διατήρησης της θέσης εργασίας τους 
καθώς και του συνόλου των εργασιακών δικαιωμάτων τους. Με τις ρυθμίσεις αυτές 
διασφαλίζεται ένα κατώτατο επίπεδο προστασίας, θεσμοθετείται η απαγόρευση 
των διακρίσεων επειδή κάποιος εργαζόμενος αιτήθηκε ή έλαβε άδεια καθώς επίσης 
και η απαγόρευση από την απόλυση. 
 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 
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 Κεφάλαιο Α: 
Οι  διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους εργαζόμενους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στους 
εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου 
στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
 
Κεφάλαιο Β’: 
 
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται στους εργαζόμενους με 
σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε 
επιχειρήσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα. 
 
 
Κεφάλαιο Γ: 
Οι  διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους εργαζόμενους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στους 
εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου 
στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ     Χ            ΟΧΙ      

 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

  
Κεφάλαιο Α:  Ν.4075/2012 ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία 2010/18ΕΕ  
 
Κεφάλαιο Β:  
Άρθρα 1,2,3,4,5,6,7,8 Α.Ν. 539/6-9-1945, άρθρο 44 παρ.2  Ν.4488/2017, άρθρο 142 
ν. 3655/2008, Απόφαση Υπ. Εργασίας 33891/606/2008, άρθρο 38 παρ.1 
ν.4342/2015, άρθρο 9 του ν. 1483/984, άρθρο 12 ν.3227/2004 Κύρωση διατάξεων 
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της Εθνικής Γενικής Συλλογικής  Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.E) με αριθμό 
19/29.4.2002. 
 
  
 
 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

 
 
Πρόκειται για διατάξεις που θέτουν πρωτογενώς το 
εξουσιοδοτικό πλαίσιο για κανονιστικές ρυθμίσεις. 
 

ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

 
Διευρύνεται το προστατευτικό πλαίσιο και ο κύκλος 
δικαιούμενων προσώπων, τόσο στο πλαίσιο 
ενσωμάτωσης κοινοτικής οδηγίας όσο και 
εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων διατάξεων περί 
αδειών   
 
 
 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ     Χ            ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

i)   σε άλλη/ες 
χώρα/ες της Ε.Ε. ή 
του ΟΟΣΑ: 
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Κεφάλαιο Α: πρόκειται περί ενσωμάτωσης κοινοτικής 
οδηγίας. 
 
 
 
 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 

 
 
 
 
 
 
 
 

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 

 
 



ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

 
 
Κεφάλαιο Α: 
 
Η αντιμετώπιση του ζητήματος των 
στερεοτύπων στα επαγγέλματα και τους 
ρόλους ανδρών και γυναικών και  
αντιμετώπιση των διακρίσεων. Θεσμοθετείται 
δια του παρόντος, ένα κατώτατο επίπεδο 
προστασίας των εργαζομένων, ενώ 
επιδιώκεται μεσοπρόθεσμα να ενισχυθεί η 
γυναικεία απασχόληση 
 
Κεφάλαιο Β: 
Εκσυγχρονισμός αδειών εργαζομένων και 
διεύρυνση δικαιωμάτων στο πνεύμα και της 
κοινοτικής οδηγίας 1158/2019 
 
 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

 
Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, η 
μείωση της ανεργίας, η αντιμετώπιση του 
δημογραφικού προβλήματος, 
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9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 

 
➢ Εκπαίδευση - Πολιτισμός: 

 
7 Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 

(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ         

Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας 
εκπαίδευσης που βρίσκουν 
εργασία στον τομέα των σπουδών 
τους εντός 6 μηνών από την έναρξη 
αναζήτησης 

       

Αριθμός πιστοποιημένων 
Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)  

       

Αριθμός συμμετοχών σε 
προγράμματα Έρευνας, 
Τεχνολογίας & Καινοτομίας (διεθνή 
& εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή 
Σχολή  

       

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν 
ανατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα, 
ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική 
Σχολή  

       

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ 

       

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του 
ενεργού πληθυσμού) που 
συμμετέχουν σε προγράμματα δια 
βίου εκπαίδευσης  

       

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / 
Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

       

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο 
πληθυσμού 

       

Αριθμός ατόμων που 
εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την 
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ 
βάθμιας εκπαίδευσης / έτος  

       

Αριθμός δια-πολιτισμικών 
σχολείων ανά Περιφέρεια 
(ποσοστό μαθητών στο σύνολο των 
μαθητών) που φοιτούν σε 
διαπολιτισμικά σχολεία 

       

https://data.oecd.org/Greece.htm
http://www.statistics.gr/
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, 
κατά είδος και αποτελέσματα, και 
αριθμός ευρημάτων 

       

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, 
κατά φορέα, και ποσά που 
διατέθηκαν 

       

Πιστώσεις για ανασκαφές, που 
διατέθηκαν σε Εφορείες 
Αρχαιοτήτων 

       

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, 
μνημείων, παραδοσιακών και 
ιστορικών οικισμών 

       

Πραγματοποιηθείσες 
απαλλοτριώσεις και 
καταβληθείσες αποζημιώσεις, για 
ακίνητα αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος 

       

Δαπάνες έργων που έχουν 
εκτελεσθεί σε μνημεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, και 
δαπάνες έργων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη 

       

Δαπάνες έργων που έχουν 
εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά 
κτίρια και δαπάνες έργων που 
βρίσκονται σε εξέλιξη 

       

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική 
μορφή και είδος βιβλιοθήκης, 
ανάλογα με το θέμα, κατά 
γεωγραφικό διαμέρισμα 

       

 

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο 
σύνολο (των μαθητών) – Κατανομή 
ανά περιφέρεια 

       

Αριθμός ολοήμερων / 
απογευματινών σχολείων και 
αριθμός μαθητών που φοιτούν σε 
αυτά 

       

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο 
μαθητών  

       

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών         

Αριθμός μαθητών που 
επωφελούνται από προγράμματα 
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος  

       

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα 
(Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης  
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➢ Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική: 

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του επισπεύδοντος 
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται 
δείκτες στην Ανάλυση. 
 
➢ Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε 
αγοραίες τιμές (δισ.) 

              

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε 
σταθερές τιμές 

              

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
(% ΑΕΠ) 

              

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης 
(χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ) 

              

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά 
Μάαστριχτ, % ΑΕΠ) 

              

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % 
ΑΕΠ) 

              

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή 

              

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό 
του ΑΕΠ 

       

Αναλογία άμεσης και έμμεσης 
φορολογίας 

       

Ποσά που εισπράττονται μέχρι 
σήμερα από τον φόρο ή τους 
φόρους στους οποίους αφορούν οι 
διατάξεις του νομοσχεδίου.  

       

Ποσά που εισπράχθηκαν από 
φορολογικούς ελέγχους 

       

Ποσοστό πράξεων διοικητικού 
προσδιορισμού φόρου ή επιβολής 
προστίμων που ακυρώθηκαν εν 
μέρει ή εν όλω από τα δικαστήρια 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών 
και ομοιοεπαγγελματικών 
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν 
συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) και 
αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που 
καλύπτονται από αυτές.  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που 
συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που 
συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαιτησία  

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης 
διαδικασίας μεσολάβησης  

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης 
διαδικασίας διαιτησίας   

       

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. 
(προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα 
αλλά και πραγματική με την έννοια 
της παράτασης μετά τη συμβατική 
τους λήξη) 

       

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, 
εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας  
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➢ Κοινωνική πολιτική: 
 
 

 
 

Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών 
(που δηλώθηκαν) ανά εργαζόμενο 
και κλάδο οικονομίας  

       

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο 
οικονομίας και αριθμός/ποσοστό  
ατυχημάτων που προκάλεσαν 
θάνατο ή αναπηρία 

       

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό ανεργίας         

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων         

Ποσοστό ανεργίας νέων        

Ποσοστό ανεργίας γυναικών        

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική 
περιφέρεια 

       

Ποσοστό ανεργίας βάσει 
μορφωτικού επιπέδου 

       

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης 
ωρών εργασίας / Δείκτης αμοιβών 
(ανά βασικό τομέα της οικονομίας 
π.χ. μεταποίηση, κατασκευές κ.λπ.) 

       

Μερική απασχόληση ως ποσοστό 
της συνολικής απασχόλησης (στο 
σύνολο του πληθυσμού και 
ειδικότερα για νέους) 

       

Ποσοστό απασχολουμένων με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο 
σύνολο του πληθυσμού και 
ειδικότερα για νέους) 

       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά 
ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του 
ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι 
υπάλληλοι, επαγγελματίες και 
έμποροι, αγρότες) και ανά έτη 
συνολικής ασφάλισης και 
αντίστοιχες δαπάνες  

       

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά 
ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του 
ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι 
υπάλληλοι, επαγγελματίες και 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς 
φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή σε 
κοινωνικό αποκλεισμό 

       

Ποσοστό υλικής στέρησης σε 
τέσσερα ή περισσότερα βασικά 
αγαθά ή υπηρεσίες 

       

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο 
του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν 
δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών 

       

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει 
επιδόματα και η αντίστοιχη κρατική 
δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα) 

       

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία        

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που 
σιτίζονται από δήμους και άλλες 
υπηρεσίες 

       

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε 
προσωρινή μορφή κατοικίας λόγω 
κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά) 

       

Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα 
φροντίδας (μητρότητας, δυσκολίες 
μάθησης κλπ)  

       

 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα 
έσοδα του ΕΦΚΑ 

Ηλικία (πραγματική) 
συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή 
ομάδα και έτη συνολικής ασφάλισης 

       

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης        

Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης 
επί του ΑΕΠ 

       

Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την 
απονομή σύνταξης που γίνονται εν 
μέρει ή εν όλω δεκτές 

       



ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών 
ασθενών ανά έτος 

       

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας        

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά 
κεφαλή  

       

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή         

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους        

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 
1000 κατοίκους  

       

Μέση διάρκεια επείγουσας 
νοσηλείας  

       

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: 
εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος 
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), 
μέση παραμονή, περίθαλψη 
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά 
ιατρεία και επείγοντα περιστατικά) 

       

Αριθμός ασθενών που περιμένουν 
για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν (για 
μη επείγουσα νοσηλεία, ή για 
μονομερή περίθαλψη ή για την 
πρώτη εξέταση) 

       

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 
κατοίκους  

       

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική 
υπηρεσία 

       

 

 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο   

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο  

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά 
φύλο 

       

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά 
φύλο 

       

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, 
περιφερειακών και δημοτικών 
συμβουλίων ανά φύλο 

       



ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό 
αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης 
αποφάσεων 

       

Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη 
εισόδου/χώρα προέλευσης/ 
ηλικιακή ομάδα/φύλο 

       

Αριθμός απελάσεων ανά χώρα 
προέλευσης των 
απελαυνομένων/αιτία απέλασης 

       

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών 
(σχέση δυναμικότητας και 
πραγματικού αριθμού 
φιλοξενουμένων) 

       

Περιστατικά και είδος 
παραβατικότητας ανά μονάδα 
φιλοξενίας               

 
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους 
αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες (απασχόληση, εκπαίδευση, 
παραβατικότητα κ.λπ.) 

 
 
 
 
 
➢ Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη: 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων        

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ 
β) ιδοχ και γ) μετακλητών 
υπαλλήλων 

       

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, 
διεύθυνση, γενική διεύθυνση 

       

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση 
στο INTERNET  

       

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική 
δικτύωση (intranet)  

       

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας         

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων 
υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο 
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων  

       

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης 
πολιτών, σε κεντρικό, περιφερειακό, 
νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο 
καθώς και σε επίπεδο νομικών 
προσώπων, οργανισμών κλπ 
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Αριθμός ατόμων που 
εξυπηρετούνται από τις δημόσιες 
υπηρεσίες ανά έτος και ανά 
υπηρεσία  

       

Κόστος προσωπικού (δαπάνες 
μισθοδοσίας και πρόσθετες δαπάνες 
ως ποσοστό επί της συνολικής 
δαπάνης ανά υπουργείο) 

       

Κόστος διαχείρισης θεμάτων 
προσωπικού: δαπάνες μονάδων 
προσωπικού ως ποσοστό της 
συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο 

       

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες 
αδικημάτων και αναλογία ανά 
100.000 κατοίκους 

       

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά 
κατηγορίες και κατά γεωγραφική 
περιοχή 

       

Διαπραχθέντα αδικήματα και 
θεωρούμενοι ως δράστες αυτών 
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις 
ηλικιών 

       

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των 
αδικημάτων και αξιόποινων 
συμπεριφορών που προκαλούν το 
κοινό αίσθημα (ανθρωποκτονίες, 
ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)  

       

Αδικήματα που αφορούν στην 
παράνομη είσοδο και παραμονή στη 
χώρα 

       

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο 
εγκλήματος 

       

Ποσοστό εγκληματικών 
περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο 
σύνολο των εγκλημάτων  

       

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια 
ασφάλεια  

       

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, 
ανά αστυνομικό τμήμα και ανά 
περιοχή αστυνόμευσης  

       

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 
κατοίκους – αναλογία κατοίκων ανά 
αστυνομικό τμήμα και περιοχή 
αστυνόμευσης 

       

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για 
αστυνομικές υπηρεσίες  
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Κατανομή πόρων για την 
αντιμετώπιση της παραβατικής 
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. 
εγκλήματα βίας, οικονομικά 
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, 
κλοπές, τρομοκρατία)  

       

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, 
εργατικών και εμπορικών διαφορών 

       

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών 
περιπτώσεων 

       

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για 
την επίλυση αστικών, εμπορικών, 
εργατικών, διοικητικών και άλλων 
υποθέσεων 

       

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών 
αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, 
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος 
Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας) 

       

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά 
δικαστή (ποινικά, πολιτικά και 
διοικητικά δικαστήρια)  

       

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων 
που ακυρώνονται μετά από έφεση ή 
αναίρεση 

       

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται 
με το σύστημα του εξωδικαστικού 
συμβιβασμού 

       

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων 
επίλυσης διαφορών, πχ. 
διαμεσολάβηση 

       

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν 
προστασίας αλλά δεν διαθέτουν 
πόρους (νομική προστασία) 

       

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη        

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής 
δικογράφων 

       

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ 
έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε 
ετήσια και συνολική βάση 
εκκρεμοτήτων)  

       

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε 
ετήσια βάση, για τις οποίες 
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες 
σε χρήμα 

       

Μέσο κόστος σωφρονιστικού 
συστήματος ανά κρατούμενο  
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Αναλογία προσωπικού φύλαξης 
(φυλάκων) ανά κρατούμενο  

       

 
➢ Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα: 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Δείκτης παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας 

       

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν 
ανά κλάδο και περιφέρεια και 
αντίστοιχος αριθμός 
απασχολουμένων σε αυτές 

       

Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν 
ανά κλάδο και περιφέρεια και 
αντίστοιχος αριθμός 
απασχολουμένων σε αυτές 

       

Διοικητικό κόστος σύστασης 
επιχειρήσεων 

       

Μέσος χρόνος σύστασης 
επιχειρήσεων 

       

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά 
κεφαλή 

       

Ποσοστό του πληθυσμού που 
εξυπηρετείται από βιολογικούς 
καθαρισμούς  

       

Ποσοστό των ακτών που κρίνονται 
κατάλληλες για κολύμβηση σε σχέση 
με το σύνολο των δυνάμενων να 
χρησιμοποιηθούν ακτών  

       

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας 
δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος  

       

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών 
απορριμμάτων που διατέθηκαν σε 
άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, 
παραγωγή ενέργειας, 
λιπασματοποίηση)  

       

Ποσοστό διατιθέμενων 
απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ 

       

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που 
καταστράφηκαν από πυρκαγιά / 
σύνολο δασικών εκτάσεων  
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Ποσοστό αναδασωθεισών (με 
φυσικό ή τεχνητό τρόπο) εκτάσεων 
/σύνολο κατεστραμμένων δασών 
από πυρκαγιές  

       

Ποσοστό προστατευόμενων 
περιοχών σε σχέση με την συνολική 
έκταση της χώρας  

       

Ποσοστό του προϋπολογισμού που 
διατίθεται για θέματα προστασίας 
περιβάλλοντος 

       

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή        

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή 
ενέργειας 

       

Κατανάλωση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 
κεφαλή 

       

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου ανά τριετία 

       

 

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:         
ΑΜΕΣΗ           ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 
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ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 
 
 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     
  ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

 
 
 
 
 
 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 
άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 
 
 
 
 
 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. 
Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  

Άρθρο Στόχος 

 24 Στο άρθρο 24 ορίζεται ο σκοπός του Μέρους ΙΙΙ, ο οποίος είναι η 
προσαρμογή της εθνικής μας νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας αλλά και η επίτευξη της ισότητας μεταχείρισης και 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία και 
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απασχόληση, μέσω των παρεχόμενων διευκολύνσεων και 
προστασίας σε γονείς και φροντιστές.  
 

25 Με το άρθρο 25 καθορίζεται το ειδικό πεδίο εφαρμογής, το οποίο 
αφορά στους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς θετούς και 
ανάδοχους καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 
1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία 
της παρένθετης μητρότητας, όπως επίσης και στους φροντιστές, 
οι οποίοι εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αλλά 
και έμμισθης εντολής, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο 
τομέα, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
και οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διαταξεις των Κωδίκων για την 
κατάσταση των Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων, (Ν. 3528/2007 Α΄26, Ν. 3584/2007 Α΄143), ή σε άλλη 
ευνοϊκότερη των οριζομένων στο Μέρος ΙΙ ειδική ρύθμιση.  
 
 
 

26 
 

Με το άρθρο 26 εισάγονται οι ορισμοί της άδειας πατρότητας, 
της άδειας φροντιστή, της γονικής άδειας ανατροφής, του 
συγγενούς, των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας και του 
φροντιστή, για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των νέων 
δικαιωμάτων που εισάγει η Οδηγία. 
 
 
  

27 Με το άρθρο 27 ενισχύεται το δικαίωμα του πατέρα να λάβει 
άδεια λόγω της γέννησης του τέκνου του, από τις δύο ημέρες, 
που ήδη ισχύουν, σε 14 ημέρες, ήτοι πέραν των 10 ημερών που 
θέτει ως ελάχιστη υποχρέωση η Οδηγία. Περαιτέρω, 
προβλέπεται ότι οι ημέρες άδειας χορηγούνται χωρίς καμία 
προϋπόθεση και μπορούν να κατανέμονται με ευέλικτο τρόπο, 
προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες του εργαζόμενου τόσο 
κατά τη διάρκεια του τοκετού όσο και κατά τον πρώτο μήνα μετά 
τη γέννηση του τέκνου, με σκοπό να προαχθεί από νωρίς αφενός 
η ισότιμη κατανομή των ευθυνών φροντίδας του παιδιού μεταξύ 
των γονέων και αφετέρου να διευκολυνθεί εξαρχής η δημιουργία 
συναισθηματικού δεσμού μεταξύ πατέρα και παιδιού. 
Λαμβάνονται επίσης ισότιμα υπόψη οι ανάγκες των πατέρων σε 
περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως 8 ετών. Η 
άδεια πατρότητας  παρέχει δυνατότητα απουσίας από την 
εργασία κατά τον τοκετό που αποτελεί μία περίοδο αυξημένων 
οικογενειακών υποχρεώσεων. 

28  
Με το άρθρο 28 περί γονικής άδειας, παρέχεται η δυνατότητα 
άδειας για 4 μήνες, εκ των οποίων οι δύο επιδοτούνται από τον 
ΟΑΕΔ, η οποία κατατείνει στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων και δίνει 
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κίνητρα ιδίως στους άνδρες για να αναλάβουν ίσο μερίδιο 
ευθυνών φροντίδας με αποτέλεσμα να μειώνεται η μη 
αμειβόμενη οικογενειακή εργασία που εκτελείται από γυναίκες, 
δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για αμειβόμενη απασχόληση. 
Πιο συγκεκριμένα, καταργείται και αντικαθίσταται η ήδη 
ισχύουσα άδεια ανατροφής τέκνου του άρθρου 50 του ν. 
4075/2012 (σύμφωνα και με την καταργούμενη Οδηγία 
2010/18/ΕΕ, την οποία μετέφερε στο εθνικό δίκαιο), 
προκειμένου να ενισχυθεί, με την καταβολή επιδότησης από τον 
ΟΑΕΔ και να διευκολυνθεί η αύξηση της χρήσης της από τους 
δικαιούχους εργαζόμενους και εργαζόμενες και κυρίως από τους 
άνδρες. Εισάγονται επίσης ιδιαίτερες ρυθμίσεις που λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία και τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
οικογενειών, σε περίπτωση πολλαπλών γεννήσεων αλλά και 
ειδικών κατηγοριών μονογονέων. 
 
Η διάρκεια της άδειας παραμένει στους τέσσερις μήνες, οι οποίοι 
θα μπορούν να χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά ανάλογα με 
τις ανάγκες του εργαζόμενου, σύμφωνα με την αίτησή του. Τόσο 
η άδεια όσο και η επιδότησή της χορηγούνται ως ατομικά και 
αμεταβίβαστα δικαιώματα των γονέων, φυσικών θετών και 
ανάδοχων, για την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων 
ανατροφής των παιδιών. 
 
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο ΟΑΕΔ καταβάλλει επιδότηση για 
τους 2 πρώτους μήνες της άδειας, με βαση τον κατώτατο 
νομοθετημένο μισθό, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, 
καθώς και αναλογίες επιδομάτος αδείας και δώρων εορτών. 
Επίσης, διευκρινίζεται ότι εξασφαλίζεται από τον ΟΑΕΔ η 
καταβολή επιδότησης και αναλογιών επιδομάτος αδείας και 
δώρων εορτών και στην περίπτωση που το επιδοτούμενο τμήμα 
της άδειας χορηγείται στον εργαζόμενο με άλλο ευέλικτο τρόπο. 
Επιπρόσθετα, ευνοϊκότερα αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις των 
γονέων διδύμων, τριδύμων ή περισσότερων πολύδυμων τέκνων 
αλλά και των μόνων γονέων λόγω θανάτου του άλλου γονέα, 
λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας και λόγω μη 
αναγνώρισης του τέκνου, ως προς τη διάρκεια της άδειας, τις 
προϋποθέσεις αλλά και ως προς την επιδότηση  αυτής. 
 
Καθιερώνεται επίσης διαδικασία για την ενημέρωση του 
εργοδότη από τον εργαζόμενο,  με την υποβολή αιτήματος, ένα 
μήνα πριν την έναρξη της άδειας, εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων που η ανάγκη χορήγησης της άδειας προκύπτει 
από έκτακτες και επείγουσες συνθήκες εξ΄αιτίας των οποίων δεν 
καθίσταται δυνατός ο προγραμματισμός της και η έγκαιρη 
ενημέρωση του εργοδότη, αλλά αντιθέτως καθιστούν απολύτως 
αναγκαία για τον εργαζόμενο την άμεση χρήση της άδειας, 
καθώς και για την υποχρέωση του εργοδότη να εξετάσει το 
αίτημα και να απαντήσει άμεσα στον εργαζόμενο, κατ’ ανώτατο 
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εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Ο εργοδότης υποχρεούται 
να χορηγήσει την άδεια στον αιτούμενο χρονο, εκτός εάν αυτό 
θα διατάρασσε σοβαρά τη λειτουργία της επιχείρησης. Σε αυτήν 
την περίπτωση, υποχρεούται να τεκμηριώσει εγγράφως τον λόγο 
αυτό προς τον εργαζόμενο και να προτείνει εύλογη αναβολή της 
χορήγησης της άδειας ή άλλους ευέλικτους τρόπους χορήγησής 
της.  Εφόσον δεν προκύψει άλλη σχετική συμφωνία, ο εργοδότης 
υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια το αργότερο εντός 2 μηνών 
από την ημερομηνία που την αιτείται ο εργαζόμενος, εκτός εάν 
υπαναχωρήσει ο εργαζόμενος, επειδή λόγω της αναβολής αυτής 
έχουν πάψει πλέον να συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους την 
αιτήθηκε αρχικά. Σε κάθε περίπτωση τυχόν αναβολή χορήγησης 
της άδειας που αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου αυτού 
ελέγχεται περί καταχρηστικότητας με βάση το άρθρο 281 του 
Αστικού Κώδικα. Προβλέπεται επίσης ότι ο εργαζόμενος μπορεί 
να αιτηθεί να λάβει την άδεια με ευέλικτο τρόπο, είτε με τη 
μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου είτε και σε ημέρες άδειας 
οι οποίες θα κατανέμονται σε εβδομαδιαία ή και σε μηνιαία 
βάση, χωρίς να χάσει το δικαίωμά του σε επιδότηση από τον 
ΟΑΕΔ, για το διάστημα που τη δικαιούται.  
 

29 Με το άρθρο 29 θεσμοθετείται η άδεια φροντιστή, η οποία 
ενισχύει την κατάργηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας 
καθώς, δίνει τη δυνατότητα  παροχής φροντίδας σε άρρωστο ή 
εξαρτώμενο συγγενή, διασφαλίζοντας ότι δεν θα εξωθούνται 
στην αποχώρηση από την αγορά εργασίας, εργαζόμενοι με 
αυξημένα οικογενειακά βάρη. Η εν λόγω άδεια είναι διάρκειας 5 
ημερών κατ’ έτος, για τις οποίες προβλέπεται, πέραν των 
ελάχιστων απαιτήσεων της Οδηγίας, η καταβολή αποδοχών. Η 
νέα αυτή άδεια στοχεύει στη υποστήριξη του εργαζόμενου- 
φροντιστή για την κάλυψη των σημαντικών αναγκών φροντίδας 
ή υποστήριξης, συγγενούς ή άλλου προσώπου για σοβαρό 
ιατρικό λόγο.  
  

30 Με το άρθρο 30 θεσμοθετείται άδεια για λόγους ανωτέρας βίας, 
η οποία δίνει τη δυνατότητα απουσίας του εργαζομένου σε 
έκτακτες περιπτώσεις που συνδέονται με επείγοντα 
οικογενειακά ζητήματα, σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος 
που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζομένου, 
χωρίς να διακυβεύεται η θέση εργασίας του. Η εν λόγω άδεια 
είναι διάρκειας έως 2 ημερών κατ’ έτος και έως μία ημέρα κάθε 
φορά, για την οποία επίσης προβλέπεται η καταβολή αποδοχών, 
πέραν των απαιτήσεων της Οδηγίας. Η άδεια αυτή χορηγείται 
επιπροσθέτως άλλων απουσιών του εργαζόμενου λόγω 
ανυπαιτίου κωλύματος με βάση τις διατάξεις των άρθρων 657 
και 658 του Αστικού Κώδικα.  
 

 
31 

Με το άρθρο 31 δίδεται το δικαίωμα στον εργαζόμενο γονέα, να 
ζητά ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας όπως ιδίως, τηλεργασία, 
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ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση, για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα και να επανέρχεται στην ίδια 
θέση και μορφή εργασίας με τη λήξη της περιόδου αυτής, για 
λόγους φροντίδας τέκνου με σκοπό την εξισορρόπηση, μεταξύ 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. 
Αντίστοιχα προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη να 
ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις 
ανάγκες του ιδίου όσο και του εργαζόμενου. Διασφαλίζεται 
επίσης το δικαίωμα του εργαζόμενου να επιστρέψει στη ίδια ή σε 
ισοδύναμη θέση εργασίας, ακόμη και νωρίτερα από την 
ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί, με την έγκριση του εργοδότη 
στην περίπτωση αυτή. 

 
32 

Με το άρθρο 32, η αρμοδιότητα των περί διακρίσεων ζητημάτων 
ανατίθεται στην Ανεξαρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, ο 
οποίος είναι ,ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την 
παρακολούθηση και την προώθηση της εφαρμογής της αρχής 
των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3896/2010 (Α΄207).  

33 Με το άρθρο 33 ορίζεται ότι, οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β 
εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, 
θετούς, ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του 
άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη 
διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι οποίοι 
απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. 

34 Με το άρθρο 34 προβλέπεται η υφιστάμενη άδεια μητρότητας 
και υλοποείται στην πράξη η πρόνοια του άρθρου 21 παρ. 1 και 
5 του Συντάγματος για την προστασία και την ενίσχυση της 
εργαζόμενης μητέρας, περιλαμβανομένης και της τεκμαιρόμενης 
μητέρας, καθώς επίσης, επεκτείνεται και στην οικογένεια που 
υιοθετεί τέκνο. Ειδικότερα, θεσπίζεται το δικαίωμα της 
εργαζόμενης που υιοθετεί τέκνο να λάβει το  μεταγενέθλιο 
τμήμα της άδειας μητρότητας όπως και η φυσική μητέρα, καθώς 
και τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται 
με αυτήν, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις 
επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής της.  
Αποσαφηνίζεται επίσης ότι το δικαίωμα γεννάται και μπορεί να 
γίνει χρήση αυτού από την τοποθέτηση του παιδιού στην 
οικογένεια, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία 
συναισθηματικού δεσμού μεταξύ του παιδιού και της νέας 
μητέρας αλλά και προκειμένου να αντιμετωπιστούν στην πράξη 
οι ανάγκες φροντίδας του παιδιού. Η ρύθμιση του άρθρου αυτού 
βρίσκεται σε συμφωνία με τη ρύθμιση του άρθρου 27 του 
παρόντος νόμου, σύμφωνα με την οποία η άδεια πατρότητας 
χορηγείται επί ίσοις όροις με τους φυσικούς πατέρες και στους 
εργαζόμενους που υιοθετούν τέκνο.  
 

35 Με το άρθρο 35 εκσυγχρονίζεται το δίκαιο των αδειών και 
προσαρμόζεται στην τρέχουσα συγκυρία, καθόσον θεσπίζεται το 
δικαίωμα της εργαζόμενης που υποβάλλεται σε μεθόδους 
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ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ν. 3305/2005 (Α΄ 
17), να λάβει άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, 
ύστερα από σχετική βεβαίωση του θεράποντος ιατρού. Η άδεια 
χορηγείται για τη διευκόλυνση της επιτυχούς έκβασης της 
σχετικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της υποστήριξης της 
δημιουργίας οικογένειας και της αντιμετώπισης του 
δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας. Η εισηγούμενη 
ρύθμιση βρίσκεται σε αρμονία με την πρόνοια του άρθρου 21, 
παρ. 1 και 5 του Συντάγματος αλλά και με τις ρυθμίσεις που ήδη 
ισχύουν για τον δημόσιο τομέα.  
 

36 Με το άρθρο 36 κωδικοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 142 
του ν. 3655/2008, ως ισχύουν, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 
36 του ν. 3996/2011 (Α΄170). Επίσης, το παρόν άρθρο 
ενσωματώνει και δίνει νομοθετική ισχύ στην Γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 124/2018 με την 
οποία γίνεται σαφές ότι η άδεια φροντίδας παιδιού χορηγείται 
στο ακέραιο και ανεξάρτητα από τη χορήγηση ή μη της ειδικής 
παροχής προστασίας της μητρότητας. Τέλος, καθιερώνεται το 
δικαιώμα της εργαζόμενης που υιοθετεί τέκνο ηλικίας έως έξι 
ετών να λάβει την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, με 
αφετηρία του δικαιώματος την τοποθέτηση του παιδιού στην 
οικογένεια.  
 

37 Με το άρθρο 37 κωδικοποιούνται οι ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις για 
την άδεια φροντίδας τέκνου του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, του 
άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003, το οποίο κυρώθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3144/03, των άρθρων 8 & 9 της 
ΕΓΣΣΕ 2004-2005, του άρθρου 2 της ΕΓΣΣΕ 2014 και του άρθρου 
38 του ν. 4342/2015, για την προστασία και την ενίσχυση της 
εργαζόμενης μητέρας, περιλαμβανομένης και της οικογένειας 
που υιοθετεί τέκνο, αλλά επεκτείνεται και στην τεκμαιρόμενη 
μητέρα. Επίσης, σε συμφωνία και με τις διατάξεις για την ειδική 
παροχή προστασίας μητρότητας, ενσωματώνει και δίνει 
νομοθετική ισχύ στην Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους με αριθμό 124/2018, με την οποία γίνεται σαφές ότι 
η άδεια φροντίδας παιδιού χορηγείται στο ακέραιο και 
ανεξάρτητα από τη χορήγηση ή μη της ειδικής παροχής 
προστασίας της μητρότητας, καθώς και της γονικής άδειας 
ανατροφής τέκνου. Ακόμη, αναφέρονται ενδεικτικά εναλλακτικοί 
τρόποι χορήγησης του δικαιώματος της άδειας φροντίδας 
παιδιού έπειτα από συμφωνία των μερών. 

38 Με το άρθρο 38 κωδικοποιούνται οι ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις 
του άρθρου 9 του N. 1483/84 (η οποία καταργείται), του άρθρου 
4 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε  2008-2009 και της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 
3896/2010 για την άδεια παρακολούθησης της σχολικής 
επίδοσης των παιδιών. Επίσης, επεκτείνεται το δικαίωμα των 
γονέων στην άδεια αυτή μέχρι το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας του 
παιδιού αντί του δέκατου έκτου που ισχύει μέχρι τώρα 
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39 Με το άρθρο 39 επαναλαμβάνονται και κωδικοποιούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 και  του άρθρου 
10 της ΕΓΣΣΕ του 2000-01, για την άδεια γάμου. Ορίζεται ότι η 
άδεια γάμου χορηγείται με αποδοχές και ότι η διάρκειά της 
χορηγείται με βάση την μία πλήρη εργάσιμη εβδομάδα, πέντε 
μέρες για την πενθήμερη εργασία και έξι ημέρες για την 
εξαήμερη εργασία. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι η άδεια 
χορηγείται και στην περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης 
το οποίο εξομοιώνεται πλήρως με τον γάμο.  
 

40 Με το άρθρο 40 επαναλαμβάνονται και κωδικοποιούνται 
ρυθμίσεις του Π.Δ. υ του Π.Δ. 176/1997  για την άδεια των εργαζομένων γυναικών, 
προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου χωρίς περικοπή 
αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο. 

41 Με το άρθρο 41 επαναλαμβάνονται και κωδικοποιούνται οι 
διατάξεις του αρ.8 του Ν.1483/1984 περί μειωμένου ωραρίου 
κατά 1 ώρα την ημέρα, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών των 
εργαζομένων που είναι γονείς παιδιών με πνευματική, ψυχική ή 
σωματική αναπηρία που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με 
πάνω από 50 άτομα προσωπικό. 
 

42 Με το άρθρο 42 κωδικοποιείται η ρύθμιση του αρ.7 ν.1483/1984  
περί λήψης άδειας άνευ αποδοχών έως έξι (6) εργάσιμες ημέρες  
κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων 
παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας, η οποία αυξάνεται σε 
οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο 
παιδιά και σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει 
περισσότερα από δύο. 
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, η άδεια αυτή 
χορηγείται στον καθένα από αυτούς χωριστά. 
 

43 Με το άρθρο 43 επαναλαμβάνονται και κωδικοποιούνται οι 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012 για 
την άδεια 10 ημερών με αποδοχές λόγω σοβαρών νοσημάτων 
των παιδιών, η οποία ενισχύεται με την κατάργηση του ορίου του 
18ου έτους ηλικίας των παιδιών και στο εξής προβλέπεται ότι θα 
χορηγούνται ανεξαρτήτως της ηλικίας αυτών.  
 
 

44 Με το άρθρο 44 επαναλαμβάνονται και κωδικοποιούνται οι 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012 για 
την άδεια έως 30 ημέρες κατ’ έτος άνευ αποδοχών, λόγω 
νοσηλείας των παιδιών, οι οποίες ενισχύονται με την κατάργηση 
του ορίου του 18ου έτους ηλικίας των παιδιών και στο εξής θα 
χορηγούνται ως αναλυτικά αναφέρεται, ανεξαρτήτως της ηλικίας 
αυτών.  
 

 45 Με το άρθρο 45 κωδικοποείται και αποκτά νομοθετική ισχύ το 
άρθρο 7 της απο 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ, με το οποίο χορηγείται στους 
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εργαζόμενους/ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα 
που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού ηλικίας μέχρι 
δώδεκα (12) ετών, άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με 
αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούται από άλλες 
διατάξεις.  Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται 
άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως. 
 

46 Με το άρθρο 46 διασφαλίζεται ότι, τα κεκτημένα και υπό κτήση 
δικαιώματα διατηρούνται μετά τη λήξη των εν λόγω αδειών και 
ότι οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν τα ελάχιστα όρια προστασίας 
των εργαζομένων, δεν θίγουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις και δεν 
καταργούν άλλες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, με στόχο την 
πραγμάτωση της αρχής της εύνοιας υπέρ του μισθωτού. 

47 Με το άρθρο 47 πραγματώνεται ο στόχος της απαγόρευσης των 
διακρίσεων μεταξύ των εργαζομένων, επειδή ζήτησαν ή έλαβαν 
άδεια ή ευέλικτη ρύθμιση ή επειδή άσκησαν τα δικαιώματα 
καθώς και κάθε δυσμενής σε βάρος τους συνέπεια, επειδή 
υπέβαλαν καταγγελία εντός της επιχείρησης ή τυχόν κίνησαν 
νομική διαδικασία, με σκοπό να επιβληθεί η συμμόρφωση με τα 
δικαιώματα αυτά. 

48 Με το άρθρο 48 ρυθμίζονται τα θέματα προστασίας από 
απόλυση εργαζομένων, οι οποίοι  ζήτησαν ή έλαβαν άδεια ή 
απουσία από την εργασία ή επειδή άσκησαν τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στο παρόν, αλλά και εκπροσώπων τους οι οποίοι 
παρενέβησαν υπέρ τους σε σχέση με τα θέματα αυτά,  
προβλέποντας ακόμη και την ακυρότητα της καταγγελίας της 
σύμβασής τους, η οποία έγινε για τους ανωτέρω λόγους. 
Ρυθμίζεται επίσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης 
εργασίας εργαζομένου, ο οποίος ζήτησε ή έλαβε άδεια ή 
ευέλικτη ρύθμιση, το δικαίωμα του προσώπου που θεωρεί ότι 
θίγεται να ζητά από τον εργοδότη του να αιτιολογήσει δεόντως 
και γραπτώς τους λόγους απόλυσής του, ενώ καθιερώνεται 
επίσης και  η υποχρέωση του εργοδότη να ικανοποιήσει την 
αίτηση αυτή  εντός δέκα (10) ημερών. Ορίζεται επίσης ότι τυχόν 
παραβίαση αυτής της υποχρέωσής του συνιστά πλέον μαχητό 
τεκμήριο υπέρ του εργαζόμενου σε περίπτωση προσφυγής του 
στις αρμόδιες διοικητικές ή και δικαστικές αρχές.  
 
Επιπρόσθετα στην παρ. 3 περιλαμβάνεται διάταξη σχετικά με την 
αντιστροφή του βάρους αποδείξεως, σε περίπτωση που ο 
εργαζόμενος ή ο εκπρόσωπος του θεωρεί ότι απολύθηκε κατά 
παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού και ο οποίος 
τεκμηριώνει ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής 
πραγματικά περιστατικά ικανά να στηρίξουν την πεποίθησή του 
αυτή. Εναπόκειται δε στον εργοδότη να αποδείξει ότι η απόλυση 
έγινε για  άλλους λόγους.  Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει στην 
ποινική δίκη. 
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Παράλληλα, με την παρ. 4, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 15 
του ν. 1483/1984 (Α΄ 153), ως ισχύει, περί προστασίας από την 
καταγγελία γυναικών λόγω εγκυμοσύνης και μητρότητας 
προκειμένου να εντάξει σε όμοιο καθεστώς προστασίας και τους 
πατέρες για χρονικό διάστημα 6 μηνών από τη γέννηση κάθε 
τέκνου. Η ρύθμιση αυτή προωθείται προκειμένου να αντιστρέψει 
τα στερεότυπα που συνδέονται με τη γυναικεία απασχόληση και 
τη μητρότητα και για λόγους προστασίας της οικογένειας. 
 

49 
 

Με το άρθρο 49 ρυθμίζεται το πλαίσιο της έννομης προστασίας 
των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, οι οποίοι θεωρούν 
ότι θίγονται από παραβίαση των δικαιωμάτων που τους 
παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος Μέρους ΙΙ και οι οποίοι 
έχουν δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες διοικητικές και 
δικαστικές αρχές.  
 
 

50 Με το άρθρo 50 ρυθμίζεται το είδος των κυρώσεων, οι οποίες 
επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του 
παρόντος Μέρους. Συγκεκριμένα στον εργοδότη που παραβιάζει 
τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ επιβάλλονται οι διοικητικές ή 
ποινικές κυρώσεις του άρθρου  24 του Ν. 3996/2011, όπως 
ισχύουν. H παραβίαση της κατά το παρόν Μέρος αρχής της 
απαγόρευσης των διακρίσεων γεννά, εκτός των άλλων, και 
αξίωση προς πλήρη αποζημίωση του θύματος, η οποία θα 
καλύπτει τη θετική και την αποθετική ζημία, καθώς και την ηθική 
βλάβη 
 

51  Με το άρθρo 51 ορίζεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα του “ypergasias.gov.gr” πληροφοριακό υλικό, 
σχετικό με τα δικαιώματα που προβλέπονται στο παρόν Μέρος 
και οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιούν με κάθε 
πρόσφορο μέσο, στο προσωπικό τους κάθε πληροφορία σχετική 
με τις  ανωτέρω άδειες και τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας των 
γονέων. 

 
 
 
 

ENOTHTA Δ: Έκθεση γενικών συνεπειών 

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων      Χ      

Μείωση δαπανών     Χ      

Εξοικονόμηση 
χρόνου 

    Χ      

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
    Χ      

Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
     Χ     

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

     Χ     

Αυξημένη 
αξιοπιστία / 

διαφάνεια θεσμών 
     Χ     

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στοχεύουν στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, 
στην καταπολέμηση της υποεκπροσώπησης των γυναικών στην εργασία, στην αύξηση της απασχόλησης και 
στην ισότιμη συμμετοχή των εργαζόμενων ανδρών στις οικογενειακές υποχρεώσεις. 
 
 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
          

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

    Χ      

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
Ανακύπτει κόστος από τη συμμετοχή του ΟΑΕΔ στην επιδότηση της γονικής άδειας κατ επιταγή της 
κοινοτικής οδηγίας. 
 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 
κινδύνου 

          

Διαπίστωση 
συνεπειών 
κινδύνων 

στους στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 
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αντιστάθμισης 
κινδύνων 

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη 
καλών 

πρακτικών 
κατά την 

υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
Δεν διαπιστώνονται κίνδυνοι. 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 
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ΕNOTHTA E:Έκθεση διαβούλευσης 

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

 
 
 
 
 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Διεθνής διαβούλευση 
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ENOTHTA ΣT:Έκθεση νομιμότητας 

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 

 

Άρθρο 4 του Συντάγματος  

 

 

25. Ενωσιακό δίκαιο :  

 

 

 

 
 
 

Κανονισμός 

 

 
 
Χ 

Οδηγία 

Το κεφάλαιο Α΄ αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 «σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση 
της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου» 
(E.E.L.188/79/12.7.2019. 
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Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

 
 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 

Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
 

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

 
 
 

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
 

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

 
 

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 
 

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 
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Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων 

 

29. 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης             Ισχύουσα νομοθεσία  
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30. 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που προβλέπουν κατάργηση 

Καταργούνται: 
α. τα άρθρα 48 έως 54 του ν. 4075/2012 (Α 89)  
β. το  άρθρο 11 του ν.2874/2000 (Α 289)  
γ. το άρθρο 44 παρ. 2 του ν.4488/2017 (A 137)  
δ. οι παρ.2 και 3 του άρθρου 36 του ν.3996/2011  
ε. η παρ.1 του άρθρου 38 του ν.4342/2015 
στ. τα άρθρα 7 έως 9 ν.1483/1984 (Α 153)  
ζ. η παρ.5 του άρθρου 20 του ν.3896/2010 
η. το άρθρο 2 του ν. 1346/1983 (Α 46)  
θ. το άρθρο 9 του  Π.Δ. 176/1997 (Α 150)  

 

 

 

 

 

 
 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης 
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31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

 
Κεφάλαιο Α’  

Υπουργείο Εσωτερικών  Ρυθμίζονται άδειες του 
στενού και ευρύτερου 
δημόσιου τομέα 

 
Κεφάλαιο Γ’  

Υπουργείο Εσωτερικών Ρυθμίζονται άδειες του 
στενού και ευρύτερου 
δημόσιου τομέα 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη 

Είδος 
πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

 
Με απόφαση 
του Υπουργού 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Υποθέσεων 
δύναται να 
ρυθμίζονται η 
διαδικασία, ο 
τρόπος και οι 
λοιπές 
προϋποθέσεις 
εφαρμογής των 
διατάξεων του 
άρθρου 36, 
καθώς και κάθε 
αναγκαία 
λεπτομέρεια. 

 
 
 

ΥΑ Υπουργείο 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Υποθέσεων  

Ειδική 
προστασία 
μητρότητας 
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Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 
υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

  
 
 
 
 
 
 
 

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 
ρύθμισης; 

  
 
 
 
 
 
 
 

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 
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36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 
οργάνου;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
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40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 
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