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ΘΕΜΑ: Δημόσια Πρόσκληση 2/2015 Κοινωφελούς Εργασίας 
 
 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος περί Κοινωφελούς εργασίας, της Δημόσιας 
Πρόσκλησης 2/2015 και σε συνέχεια της εγκυκλίου 414/ 9-9-2015 και της επιστολής 
5.25552/5.19913/ 16-10-2015 της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Ουρανίας Αντωνοπούλου διευκρινίζουμε ότι: 

 
 

α) Οι εργαζο ́μενες έχουν δικαι ́ωμα στις άδειες κυοφορι ́ας / λοχείας, υπό τους όρους του π.δ. 

176/97, με το οποι ́ο ενσωματω ́θηκε στο εσωτερικο ́ δίκαιο η Οδηγία 92/85. Το πεδι ́ο εφαρμογη ́ς 

των κανο ́νων αυτω ́ν είναι καθολικη ́ς εμβέλειας. Περιορισμοι ́ προκύπτουν ωστόσο ως προς τη 

διατη ́ρηση του δικαιώματος στον μισθο ́ κατα ́ τη διάρκεια της α ́δειας μητρότητας, πε ́ραν του μισού 

μήνα (που κατοχυρώνεται απο ́ το άρθρο 658 Α.Κ.), απο ́ το α ́ρθρο 11 του π.δ. 176/97 (α ́ρθρο 11 

της Οδηγίας 92/85).   

 

β) Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στις διευκολυ ́νσεις εργαζομένων με οικογενειακε ́ς 

υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται από την εσωτερική νομοθεσία (α ́ρθρο 7 παρ. Β ν. 

3144/2003).   

 

γ) Οι εργαζο ́μενοι έχουν δικαι ́ωμα σε κανονικη ́ α ́δεια μετ’ αποδοχω ́ν, σύμφωνα με το α ́ρθρο 7 της 

Οδηγίας 2003/88, διάταξη απο ́ την οποία δεν επιτρέπεται καμι ́α παρε ́κκλιση, και το α ́ρθρο 6 του 

ν. 3144/2003.   

 

δ) Οι εργαζόμενοι έχουν δικαι ́ωμα στις αναρρωτικε ́ς α ́δειες, υπο ́ τους όρους των γενικω ́ν και των 

τυχόν ειδικότερων διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας.   

 

ε) Όσον αφορά την ασφαλιστικη ́ κάλυψη των εργαζομε ́νων στα προγρα ́μματα, οι οποι ́οι, ορθά, 

ασφαλι ́ζονται ως μισθωτοι ́ (πακε ́το κάλυψης 101), εφαρμόζεται  πλη ́ρως η κοινωνικοασφαλιστική 



 

νομοθεσία, ως προς τα δικαιω ́ματα σε κοινωνικοασφαλιστικε ́ς παροχές σε είδος και σε χρη ́μα, 

λαμβα ́νοντας υπ’ όψιν και την αυξημε ́νη προστασία θυμάτων εργατικω ́ν ατυχημάτων, η οποία 

αποτελεί και διεθνή υποχρέωση της χώρας (υπ’ αρ. 17 ∆.Σ.Ε.).» 
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