Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγοσς Ανωτέρας Βίας Νόμος τοσ 2002 (Ν.69(Ι)/2002)

Με βάζη ηον Νόμο παρέχονηαι ηα πιο κάηω δικαιώμαηα:
Γονική Άδεια

Σπλνιηθήο Δηάξθεηαο 13 εβδνκάδσλ γηα θάζε γνλέα (κεηέξα /
παηέξα)

Πόηε Παρέτεηαι ηο Γικαίφμα

Μεηά ηελ ιήμε ηεο άδεηαο κεηξόηεηαο κέρξη θαη ηε ζπκπιήξσζε
ηνπ 6νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνύ.
ή
Σε πεξίπησζε πηνζεζίαο, κέζα ζε 6 ρξόληα από ηελ εκεξνκελία
πηνζεζίαο, θαη όρη αξγόηεξα από ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 12νπ
έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνύ.

Δηήζιο Γικαίφμα Λήυης Γονικής Άδειας

Ειάρηζηε δηάξθεηα - 1 εβδνκάδα
Μέγηζηε δηάξθεηα - 4 εβδνκάδεο

Ο εξγνδνηνύκελνο ζα πξέπεη λα δώζεη γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ζηνλ
εξγνδόηε ηνπιάρηζηνλ πέληε εβδνκάδεο πξηλ ηελ αηηνύκελε
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο γνληθήο άδεηαο.
O εξγνδόηεο δηθαηνύηαη, κεηά από δηαβνύιεπζε κε ηνλ επεξεαδόκελν
εξγνδνηνύκελν, λα κεηαζέζεη ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο γνληθήο
άδεηαο γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο, όπσο όηαλ ε εξγαζία είλαη επνρηαθνύ ραξαθηήξα, όηαλ
δελ κπνξεί λα βξεζεί αλαπιεξσηήο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ πξνεηδνπνίεζε, όηαλ ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ εξγαηηθνύ
δπλακηθνύ δεηά γνληθή άδεηα ζπγρξόλσο ή όηαλ ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα έρνπλ ζηξαηεγηθή ζεκαζία:
Σύκθσλα κε ηα πην πάλσ ν εξγνδόηεο εληόο δύν εβδνκάδσλ από ηεο
ππνβνιήο ηεο πξνεηδνπνίεζεο από ηνλ εξγνδνηνύκελν γηα ιήςε
γνληθήο άδεηαο, ππνρξενύηαη λα δώζεη γξαπηώο ζηνλ εξγνδνηνύκελν
ηνπο ιόγνπο ηεο κεηάζεζεο ηεο εκεξνκελίαο ρνξήγεζεο ηεο γνληθήο
άδεηαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο από ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαβνιήο.
Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΓΔΙΑ ΔΙΝΑΙ ΑΝΔΤ ΑΠΟΛΑΒΩΝ
Άδεια για Λόγοσς Ανφηέρας Βίας

7 εκέξεο αλά έηνο

Λόγοι Ανφηέρας Βίας

Η άδεηα απηή παξέρεηαη γηα ιόγνπο πνπ αθνξνύλ αζζέλεηα ή
αηύρεκα εμαξησκέλσλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ
εξγνδνηνπκέλνπ θαη θαζηζηνύλ απαξαίηεηε ηελ άκεζε παξνπζία
ηνπ. Η άδεηα ρνξεγείηαη κία θνξά ή ηκεκαηηθά. Σε πεξηπηώζεηο
πνπ νη δηθαηνύρνη είλαη ζύδπγνη, απηή ε άδεηα κπνξεί λα
ρνξεγεζεί ζηνλ θάζε έλα από απηνύο μερσξηζηά.

Η ΑΓΔΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ ΔΙΝΑΙ ΑΝΔΤ
ΑΠΟΛΑΒΩΝ

