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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0610/2012, της Cristina Di Marco, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την αρωγή στην απασχόληση των γονέων που συνοδεύουν παιδιά τα οποία 
νοσηλεύονται σε νοσοκομειακά ιδρύματα για μεγάλες χρονικές περιόδους

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα προτείνει να δρομολογηθεί νομοθετικό μέτρο για την προστασία, από πλευράς 
απασχόλησης, των γονέων που πρέπει να βρίσκονται κοντά σε παιδιά τους τα οποία 
νοσηλεύονται σε νοσοκομειακά ιδρύματα για μεγάλες χρονικές περιόδους, μέσω της 
πρόβλεψης, για παράδειγμα, άδειας μετ’ αποδοχών για την περίοδο ανάρρωσης, της μείωσης
του ωραρίου εργασίας κατά τη μετά τη νοσηλεία περίοδο, κ.λπ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Η αναφέρουσα προτείνει να θεσπιστούν διατάξεις μέσω της νομοθεσίας της ΕΕ, οι οποίες να 
παρέχουν στους γονείς με παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομειακά ιδρύματα για μεγάλες 
χρονικές περιόδους, το δικαίωμα: 1) να διατηρούν τη δουλειά τους, μέσω της θέσπισης ενός 
ειδικού προσωρινού μέτρου προστασίας (π.χ. να απαγορεύεται η απόλυσή τους για 12 μήνες 
μετά το συμβάν)· 2) να έχουν πρόσβαση σε ειδικές παροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
νοσοκομειακής περίθαλψης· 3) σε μειωμένο ωράριο εργασίας μετά την παραμονή στο 
νοσοκομείο, το οποίο θα πρέπει να εκτιμάται σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη γνώμη του 
νοσοκομείου και την απόφαση μιας αμερόληπτης επιτροπής· 4) σε παρατεταμένη 
υποχρεωτική άδεια μητρότητας για την περίοδο της παραμονής στο νοσοκομείο στην 
περίπτωση νεογέννητων παιδιών με γενετικές ανωμαλίες που πρέπει να διορθωθούν 
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χειρουργικά κατά το πρώτο έτος της ζωής του παιδιού.

Εις ό,τι αφορά το αίτημα για δικαίωμα των γονέων με παιδιά που νοσηλεύονται σε 
νοσοκομειακά ιδρύματα για μεγάλες χρονικές περιόδους  να διατηρούν τη δουλειά τους, μέσω 
της θέσπισης ενός ειδικού προσωρινού μέτρου προστασίας (π.χ. να απαγορεύεται η απόλυσή 
τους για 12 μήνες μετά το συμβάν):

Η αναθεωρημένη οδηγία για τη γονική άδεια (2010/18/ΕΕ) προβλέπει ήδη το ατομικό 
δικαίωμα των εργαζόμενων γονέων να λαμβάνουν γονική άδεια 4 μηνών  για λόγους 
γέννησης ή υιοθεσίας ενός παιδιού μέχρι την ηλικία που καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 

Όπως επίσης ορίζει η οδηγία, στο άρθρο 3(2) του Παραρτήματος, «Τα κράτη μέλη και / ή οι 
κοινωνικοί εταίροι αξιολογούν την ανάγκη της προσαρμογής των προϋποθέσεων πρόσβασης 
και των τρόπων εφαρμογής της γονικής άδειας στις ανάγκες των γονέων με παιδιά με 
αναπηρία ή μακροχρόνια ασθένεια», οπότε η προσαρμογή αυτή πραγματοποιείται ρητώς σε 
εθνικό επίπεδο. 

Στο άρθρο 5(4), η οδηγία ορίζει ότι οι εργαζόμενοι γονείς προστατεύονται έναντι απόλυσης ή 
άλλης λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης, με το αιτιολογικό ότι υποβάλλουν αίτηση για γονική 
άδεια.

Τέλος, η οδηγία (στο άρθρο 7) δίνει το δικαίωμα στους εργαζομένους να απουσιάζουν από 
την εργασία λόγω ανωτέρας βίας που συνδέεται με επείγοντες οικογενειακούς λόγους σε 
περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος και καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του 
εργαζομένου. Και πάλι, οι λεπτομερείς κανόνες θα πρέπει να καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χορήγησης ορισμένου (μέγιστου) χρονικού διαστήματος 
ανά έτος και / ή κατά περίπτωση. 

Η οδηγία θέτει σε εφαρμογή μια συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων της Ευρώπης.. 
Δεν προβλέπεται προς το παρόν αναθεώρηση της συμφωνίας συμφωνίες μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων και της οδηγίας.  

Εις ό,τι αφορά την πρόσβαση σε ειδικές παροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσοκομειακής 
περίθαλψης, καθώς και το δικαίωμα ενός γονέα σε μειωμένο ωράριο εργασίας μετά την 
παραμονή στο νοσοκομείο (το οποίο θα πρέπει να εκτιμάται σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη 
γνώμη του νοσοκομείου και την απόφαση μιας αμερόληπτης επιτροπής):

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα ως άνω θέματα 
ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους μέλους, εν προκειμένω της 
Ιταλίας, και εμπίπτουν στο εθνικό νομικό πλαίσιο.  

Εις ό,τι αφορά το αίτημα για παρατεταμένη άδεια μητρότητας για την περίοδο της παραμονής 
στο νοσοκομείο στην περίπτωση νεογέννητων παιδιών με γενετικές ανωμαλίες που πρέπει να 
διορθωθούν χειρουργικά κατά το πρώτο έτος της ζωής του παιδιού:

το 2008, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για τροποποίηση της οδηγίας 92/85(ΕΟΚ), η οποία 
περιλαμβάνει παράταση της άδειας μητρότητας όταν το παιδί παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα 
υγείας κατά τον τοκετό. Σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 4 της πρότασης, τα κράτη 
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μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι χορηγείται πρόσθετη άδεια σε περίπτωση πρόωρου 
τοκετού, νοσηλείας νεογνού, γέννησης νεογνού με αναπηρίες και πολλαπλού τοκετού. Η 
διάρκεια της πρόσθετης άδειας πρέπει να είναι αναλογική και να εξυπηρετεί τις ειδικές 
ανάγκες μητέρας και τέκνου/τέκνων. Η πρόταση βρίσκεται υπό εξέταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Συμπεράσματα

Υπό το φως των ανωτέρω παρατηρήσεων, η Επιτροπή δεν προτίθεται επί του παρόντος να 
προτείνει νέα νομοθεσία της ΕΕ ή να αναθεωρήσει το ισχύον νομικό πλαίσιο σχετικά με τα 
θέματα που ανακινεί η αναφέρουσα.


