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Ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα:  
α. λόγω νόσησης από COVID-19, β. Λόγω νόσησης των τέκνων 
τους από κορωνοϊό 
 

 
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το νόμο 4886/2022 (ΦΕΚ 12/τΑ/24-1-
2022), άρθρα 61 και 62, έχουν προκύψει οι εξής ρυθμίσεις σε σχέση με τις 
άδειες νόσησης COVID-19 και τις άδειες εργαζομένων λόγω νόσησης των 
τέκνων τους. 

 
Α. Ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων στο ιδιωτικό 
τομέα λόγω νόσησης από COVID (άρθρο 62) 
 

1. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19, δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ 
αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για χρονικό διάστημα 
έως (5) πέντε εργάσιμων ημερών. Εφόσον η παροχή εξ 
αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, δικαιούνται, για το ίδιο 
χρονικό διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθενείας 
λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19. Για την παροχή εξ 
αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας,  αρκεί η 
απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε 
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν απαιτείται ιατρική 
γνωμάτευση. 
Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που 
αφορούν σε ασθένεια υπαλλήλου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται 
όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο 
εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια. 

2. Η άδεια της παρ.1 δύναται να παρατείνεται σύφμωνα με τα εκάστοτε 
ισχύονται υγειονομικά πρωτόκολλα. 

3. Η άδεια της παρ.1 συνιστά άδεια ασθενείας και εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον 
εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα.  
……………………………………………………………………………………… 
 

4. Το παρόν ισχύει έως τις 15.4.2022. Η ισχύς του  δύναται να 
παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. 
……………………………………………………………………………………… 

 
Β. Διευκολύνσεις για τους γονείς εργαζομένους στον 
ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον 
κορωνοϊό Covid-19 – αντικατάσταση του άρθρου 16 ν. 
4722/2020 (άρθρο 61) 
Το άρθρο 16 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) αντικαθίσταται ως εξής: 
 

1. Οι γονείς εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από 
κορωνοϊό COVID-19 των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και 
νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , 
που φοιτούν μέχρι και την Γ’ τάξη του Γυμνασίου, καθώς και τέκνων 
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που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με 
αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι 
σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με 
αναπηρία, δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ 
αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών. 
Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι 
εφικτή, δικαιούνται, για το ίδιο χρονικό διάστημα, να κάνουν 
χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από 
κορωνοϊό COVID-19 που χορηγείται, για τις τέσσερις (4) πρώτες 
ημέρες απουσίας ενώ την πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας δύνανται 
να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας . 
Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής 
άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με 
τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. 
Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν 
στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να 
χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον 
ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια. 

2. Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας  της παρ.1 λόγω 
νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν, για τις τρείς (3) πρώτες 
ημέρες το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους, το 
οποίο καταβάλλεται από τον εργοδότη, και για την τέταρτη (4η) 
ημέρα λαμβάνουν το εκατό τοις εκατό (100%) των αποδοχών τους 
από τον τακτικό προϋπολογισμό.  

3. Η άδεια της παρ.1 χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων 
που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων 
δεν εργάζεται, ο έτερος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της 
άδειας, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για 
οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία 
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω […]. Εφόσον ένας εκ των δύο 
γονέων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο 
γονέα, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό 
τομέα […] 
……………………………………………………………………………………… 
 

4. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφορικό Σύστημα  
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας  της παρ.1, καθώς 
και τη διάρκεια αυτής.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος 
χορήγησης της άδειας της παρ.1, τα δικαιολογητικά που 
προσκομίζονται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην 
εφαρμογή του παρόντος. 

6. Το παρόν ισχύει έως τις 15.04.2022. Η ισχύς του δύναται να 
παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. 

7. Αποδοχές, για ημέρες άδειας νόσησης τέκνου, η οποία έχει χορηγηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4722/2020 πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, καταβάλλονται και πληρωμές διενεργούνται 
σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. 


