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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
Επί των τεκζντων ερωτθμάτων, από τθν Δθμοτικι Επιχείρθςθ φδρευςθσ
Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.), με το υπ’ αρίκμ. πρωτ. εισ. 2536/3-10-2019 ζγγραφο,
ωσ εξισ :
« 1) Τπάλλθλοσ που διορίςτθκε με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
αορίςτου χρόνου ωσ επιτυχοφςα προκιρυξθσ του ΑΕΠ με θμερομθνία
πίνακα διοριςτζων τθν 03/07/2019 και θμερομθνία πρόςλθψθσ τθν
01/10/2019 είναι μθτζρα πζντε (5) τζκνων. Σο 4ο τζκνο ζχει θμερομθνία
γζννθςθσ 21/03/2017 και το 5ο ζχει θμερομθνία γζννθςθσ 12/12/2018. Τπό
τα δεδομζνα αυτά, τι άδειεσ δικαιοφται θ εν λόγω υπάλλθλοσ (π.χ. άδεια
ανατροφισ εννζα μθνϊν, μειωμζνο ωράριο κλπ);
2) Τπάλλθλοσ που διορίςκθκε με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
αορίςτου χρόνου ωσ επιτυχϊν προκιρυξθσ του ΑΕΠ με θμερομθνία πίνακα
διοριςτζων τθν 03/07/2019 και θμερομθνία πρόςλθψθσ τθν 01/10/2019
είναι πατζρασ δφο τζκνων. Σο 2ο τζκνο ζχει θμερομθνία γζννθςθσ
23/08/2018. Δικαιοφται όπωσ ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ τθν άδεια
ανατροφισ εννζα μθνϊν και ςε περίπτωςθ που δικαιοφται αυτι κα είναι
αναλογικι ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία γζννθςθσ του τζκνου;
3) Τπάλλθλοσ που διορίςκθκε με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου τυγχάνει
να ζχει εκλεγεί δθμοτικόσ ςφμβουλοσ ςε άλλο διμο. Ζχει κάποια ιδιαίτερα
δικαιϊματα (π.χ. άδειεσ, απόςπαςθ ςε αντίςτοιχθ υπθρεςία ΝΠΙΔ ι
Δθμοςίου);»
1

Επί των ωσ άνω τεκζντων ερωτθμάτων αρμόηει κατά τθ γνϊμθ μου θ κάτωκι
απάντθςθ.

Επί του 1ου και 2ου ερωτιματοσ

Κατ΄ άρκρο 1 ν. 1069/1980 ορίηεται ότι:
«1. Οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.)
αποτελοφν νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου τθσ παρ. 4 του άρκρου 252
του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (ΚΔΚ), όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο
του ν. 3463/2006 (Α` 114) ζχουν κοινωφελι και μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα
και διζπονται από τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, εφόςον δεν
ορίηεται διαφορετικά από άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ του παρόντοσ, του Κϊδικα
Διμων και Κοινοτιτων και του ν. 3852/2010 (Α` 87).

2. Οι Δ.Ε.Τ.Α. καταρτίηουν κανονιςμοφσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του
άρκρου 2 του ν. 1876/1990 (Α` 27), το άρκρο 12 παράγραφοι 1,2 και 4 του ν.
1767/ 1988 (Α` 63) και το ν.δ. 3789/1957 (Α` 21). τθν τελευταία περίπτωςθ,
οι Κανονιςμοί κυρϊνονται από το ϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (.ΕΠ.Ε.),
ςφμφωνα με τθν παρ. 2 περίπτωςθ 1α` του άρκρου 2 του ν. 3996/2011 (Α`
170).»

Κατ’ άρκρ. 7 ν. 1069/1980 ορίηεται ότι:
« 1.

Δι` Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ

ςυνταςςομζνον

δι`

αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ επιχειριςεωσ, εγκρινομζνθσ
υπό του Τπουργοφ Εςωτερικϊν μετά γνϊμθν των οικείων Δθμοτικϊν ι
Κοινοτικϊν υμβουλίων, κακορίηεται θ οργάνωςισ, θ ςφνκεςισ και θ
αρμοδιότθσ των υπθρεςιϊν, ο αρικμόσ των κζςεων του πάςθσ φφςεωσ
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προςωπικοφ

αναλόγωσ

προσ τασ ανάγκασ τθσ επιχειριςεωσ, ι κατά

μιςκολογικά κλιμάκια κατανομι των κζςεων του προςωπικοφ κακ`
ομάδασ ειδικοτιτων

και

αναλόγωσ

τθσ βακμίδοσ εκπαιδεφςεωσ, αι

αποδοχαί, ωσ και ο τρόποσ προςλθψεωσ και απολφςεωσ και το αρμόδιον
προσ τοφτο όργανον.

*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: φμφωνα με τθν παρ.14 άρκρ.6 Ν.2307/1995 (Α 113), όπου
ςτθν άνω παρ.1 αναφζρεται θ λζξθ "Νομάρχθσ" εφεξισ νοείται ο "Περιφερειακόσ
Διευκυντισ".

2. Σο κατά τθν προθγουμζνθν παράγραφον προςωπικόν τθσ
επιχειριςεωσ ςυνδζεται μετ` αυτισ δια ςυμβάςεωσ εργαςίασ Ιδιωτικοφ
δικαίου, επιφυλαςςομζνθσ τθσ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ παραγράφου 3 του
παρόντοσ άρκρου...».

φμφωνα με τον ιςχφοντα Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςία (ΦΕΚ ) τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. ορίηεται, αναφορικά με τισ άδειεσ του προςωπικοφ, ότι :

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ
ΑΔΕΙΕ ΑΠΟΤΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Άρκρο 62ο
Είδθ αδειϊν
Οι άδειεσ απουςίασ διακρίνονται ςε:
1. Κανονικζσ
2. Για λόγουσ υγείασ – εγκυμοςφνθσ
3. Χωρίσ αποδοχζσ
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4. Ειδικζσ
5. Γονικζσ
6. Ολιγόωρθσ απουςίασ

Άρκρο 63ο
Κανονικζσ Άδειεσ
Οι κανονικζσ άδειεσ χορθγοφνται ςτουσ εργαηόμενουσ όπωσ κακορίηεται
κάκε φορά από τθ ςχετικι νομοκεςία και τισ αποφάςεισ του Τπουργείου
Εργαςίασ, με τρόπο που να επιτρζπει τθν κανονικι και εφρυκμθ λειτουργία
τθσ επιχείρθςθσ.

Άρκρο 64ο
Άδειεσ για λόγουσ υγείασ - εγκυμοςφνθσ
1. ε κάκε εργαηόμενο χορθγείται άδεια απουςίασ για λόγουσ υγείασ εφόςον
προκφπτει από γραπτι γνωμάτευςθ του αρμόδιου ιατροφ ι επιτροπισ του
ΙΚΑ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τθν εργατικι νομοκεςία.
2. τισ ζγκυεσ εργαηόμενεσ ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. χορθγείται άδεια ςφμφωνα με τα
οριηόμενα από τθν εργατικι νομοκεςία, φςτερα από τθν προςκόμιςθ του
πιςτοποιθτικοφ εγκυμοςφνθσ από τον αρμόδιο ιατρό του ΙΚΑ.
3. τισ μθτζρεσ εργαηόμενεσ χορθγείται μειωμζνο ωράριο εργαςίασ ςφμφωνα
με τα οριηόμενα από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία.
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Άρκρο 65ο
Άδειεσ χωρίσ αποδοχζσ
Κάκε εργαηόμενοσ ζχει το δικαίωμα, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ ετιςιασ
κανονικισ του άδειασ να λάβει άδεια απουςίασ χωρίσ αποδοχζσ για
πραγματικά ςοβαροφσ λόγουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν κάκε φορά
ιςχφουςα νομοκεςία.

Άρκρο 66ο
Ειδικζσ άδειεσ
1. τα ςυνδικαλιςτικά όργανα του Νόμιμου ωματείου τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
χορθγείται ςυνδικαλιςτικι άδεια, όπωσ αυτι ορίηεται από τθν εκάςτοτε
ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία.
2. τουσ εργαηόμενουσ χορθγείται κάκε ειδικι άδεια, όπωσ αυτι
προβλζπεται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία.

Άρκρο 67ο
Γονικι Άδεια
ε κάκε εργαηόμενο χορθγείται γονικι άδεια όπωσ αυτι ορίηεται από τθν
εκάςτοτε ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία.
Άρκρο 68ο
Άδειεσ ολιγόωρθσ απουςίασ
τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ ο Γενικόσ Διευκυντισ ι οι Διευκυντζσ Τπθρεςιϊν
δφνανται να χορθγοφν ολιγόωρθ άδεια απουςίασ ςτον εργαηόμενο για
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ςοβαροφσ κατά τθν κρίςθ του λόγουσ και μζχρι ςυνολικά 8 ϊρεσ τον χρόνο. Οι
πάνω των 8 ωρϊν ολιγόωρεσ άδειεσ αφαιροφνται από τθν κανονικι άδεια.»
Από τισ ωσ άνω διαλαμβανόμενεσ διατάξεισ ςυνάγεται ότι όςο αφορά ςτθ
χοριγθςθ γονικισ άδειασ ςε εργαηόμενο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. εφαρμόηονται ανάλογα
οι διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ εργατικισ νομοκεςίασ.
Κρίςιμεσ είναι οι διατάξεισ του άρκρ. 6 τθσ υνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ, όπωσ διαμορφϊκθκε με τθ ςυνκικθ τθσ Λιςαβόνασ τθσ 13.12.2007, θ
οποία κυρϊκθκε με τον ν. 3671/2001 (Α’ 129) και ιςχφει από 01/12/2009, και
των άρκρ. 20, 24 παρ. 2 και 33 παρ 1 και 2 του Χάρτθ Θεμελιωδϊν
Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Χριηουν αναφοράσ και το παράγωγο δίκαιο τθσ ΕΕ (Οδθγίεσ 96/34/ΕΚ,
97/75/ΕΚ και ιδθ 2010/18/ΕΕ) και τα εκνικά κείμενα μεταφορά τουσ.
υγκεκριμζνα, με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 96/34/ΕΚ του υμβουλίου τθσ
03/06/1996 (L 145/19.06.1996) αναφορικά με τθν υλοποίθςθ τθσ ςυμφωνίασπλαιςίου για τθ γονικι άδεια, θ οποία ςυνιφκθ ςτισ 14/12/1995 από τισ
διεπαγγελματικζσ οργανϊςεισ γενικοφ χαρακτιρα (UNICE, CEEOA, CES) ,
όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 97/75/ΕΚ του υμβουλίου τθσ
15.12.1997 (L 10/16.01.1998) κακιερϊκθκε ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. θ αρχι
τθσ εναρμόνιςθσ τθσ επαγγελματικισ

και

οικογενειακισ

ηωισ, ωσ

ςυμπλιρωμα τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν.
Θ ςυμφωνία πλαίςιο για τθ γονικι άδεια αποτελεί δζςμευςθ των κοινωνικϊν
εταίρων να λάβουν, διαμορφϊνοντασ ζνα βαςικό πλαίςιο κανόνων, μζτρα
που προάγουν τθν ιςότθτα ευκαιριϊν και μεταχειρίςεωσ ανδρϊν – γυναικϊν
προςφζροντασ τουσ τθ δυνατότθτα να ςυνδυάςουν τισ επαγγελματικζσ με τι
οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ τουσ. (βλ. ΔΕΕ απόφαςθ 16/09/2010, υπόκεςθ C149/10, Ηωι Χατηι κατά Τπ. Οικονομικϊν).
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Ειδικότερα, με τθ ριτρα 2.1 τθσ ωσ άνω ςυμφωνίασ – πλαιςίου για τθ γονικι
άδεια, θ οποία περιζχεται ςτο Παράρτθμα τθσ ωσ άνω Οδθγίασ και
προςζλαβε κατ’ αυτόν τον τρόπο ιςχφ παραγϊγου κοινοτικοφ δικαίου (τΕ
3311/2007), παραςχζκθκε ατομικό δικαίωμα γονικισ άδειασ ςτουσ
εργαηόμενουσ άνδρεσ και γυναίκεσ, λόγω γζννθςθσ ι υιοκεςίασ παιδιοφ,
προκειμζνου να μπορζςουν να αςχολθκοφν με το τζκνο για τουλάχιςτον τρεισ
μινεσ (τθ ςε μεταφορά τθσ εν λόγω οδθγίασ διάταξθ του άρκρ. 5 παρ. 1ν.
1483/1984, για άδεια αποδοχϊν μζχρι 3 ½ μθνϊν, όπωσ αντικαταςτάκθκε με
το άρκ. 25 ν. 2639/1998).
τθ ςυνζχεια θ ωσ άνω ςυμφωνία πλαίςιο του 1995 για τθ χοριγθςθ γονικισ
άδειασ ανακεωρικθκε πλιρωσ. Ειδικότερα, οι τρεισ γενικζσ διακλαδικζσ
οργανϊςεισ κοινωνικϊν εταίρων (ETUC, CEEP, και BUSINESSEUROPE, πρϊθν
UNICE) και θ ευρωπαϊκι διακλαδικι οργάνωςθ κοινωνικϊν εταίρων που
εκπροςωπεί οριςμζνθ κατθγορία επιχειριςεων (UEAPME) υπζγραψαν τθν
νζα ανακεωρθμζνθ ςυμφωνία – πλαίςιο για τθ χοριγθςθ γονικισ άδειασ, θ
οποία τζκθκε ςε ιςχφ το 2010 με τθν Οδθγία 2010/18/ΕΕ του υμβουλίου τθσ
8.03.2010. Με το άρκρο 4 τθσ εν λόγω οδθγίασ καταργικθκε θ παλαιότερθ
οδθγία 96/34/ΕΚ, ορίςτθκε δε ότι «οι αναφορζσ ςτθν οδθγία 96/34/ΕΚ
νοοφνται ωσ αναφορζσ ςτθν παροφςα οδθγία».
Η οδθγία αυτι (ιδ. άρκρ. 15-16 και 18-20 και τισ 1,2,3,5 και 8 ριτρεσ)
ενςωματώκθκε ςτο εκνικό δίκαιο με τισ διατάξεισ των άρκρων
48,49,50,51,52,53 και 54 ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α’ 89).
Κατ’ άρκρο 50 ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α’ 89) «Θζματα Κανονιςμοφ Αςφάλιςθσ
ΙΚΑ - ΕΣΑΜ, Αςφαλιςτικϊν Φορζων/Γονικζσ άδειεσ κλπ» ορίηεται ότι:
«Άρκρο 50
(ριτρεσ 2 ζωσ 4 τθσ ςυμφωνίασ - πλαιςίου
Παράρτθμα τθσ Οδθγίασ)
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Γονικι άδεια ανατροφισ - Δικαιοφχοι
Όροι και προχποκζςεισ

1. Ο εργαηόμενοσ γονζασ ζχει δικαίωμα γονικισ άδειασ ανατροφισ του
παιδιοφ μζχρισ ότου ςυμπλθρϊςει τθν θλικία των ζξι (6) ετϊν, με ςκοπό τθν
εκπλιρωςθ των ελάχιςτων υποχρεϊςεων ανατροφισ προσ αυτό.

2. Για τθ χοριγθςθ τθσ γονικισ άδειασ ανατροφισ οι εργαηόμενοι πρζπει να
ζχουν ςυμπλθρϊςει ζνα (1) χρόνο ςυνεχόμενθσ ι διακεκομμζνθσ εργαςίασ
ςτον ίδιο εργοδότθ, εκτόσ αν ορίηεται ευνοϊκότερα από ειδικι διάταξθ νόμων,
διαταγμάτων, κανονιςμϊν, υλλογικϊν υμβάςεων Εργαςίασ, Διαιτθτικϊν
Αποφάςεων ι ςυμφωνιϊν εργοδοτϊν και εργαηομζνων.

3. Η γονικι άδεια ανατροφισ είναι άνευ αποδοχϊν, χορθγείται εγγράφωσ για
περίοδο τουλάχιςτον τεςςάρων (4) μθνϊν και αποτελεί ατομικό δικαίωμα
κάκε γονζα, χωρίσ δυνατότθτα μεταβίβαςθσ.

4. Η γονικι άδεια ανατροφισ χορθγείται εφάπαξ ι τμθματικά, με βάςθ
ςχετικι αίτθςθ του εργαηόμενου, όπου διευκρινίηεται θ ζναρξθ και θ λιξθ
τθσ. Η γονικι άδεια ανατροφισ χορθγείται από τον εργοδότθ με βάςθ τθ
ςειρά προτεραιότθτασ των απαςχολοφμενων ςτθν επιχείρθςθ για κάκε
θμερολογιακό ζτοσ. Αιτιςεισ χοριγθςθσ γονικισ άδειασ γονζων παιδιϊν με
αναπθρία, με μακροχρόνια ι αιφνίδια αςκζνεια και μόνων γονζων λόγω
κανάτου γονζα, ολικισ αφαίρεςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ ι μθ αναγνϊριςθσ
τζκνων, χορθγοφνται με απόλυτθ προτεραιότθτα.

5. Αν υπάρχουν περιςςότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονζων είναι
αυτοτελζσ για το κακζνα από αυτά, εφόςον από τθ λιξθ τθσ άδειασ που
δόκθκε για το προθγοφμενο παιδί μεςολάβθςε ζνασ (1) χρόνοσ πραγματικισ
8

απαςχόλθςθσ ςτον ίδιο εργοδότθ, εκτόσ αν ορίηεται ευνοϊκότερα από ειδικι
διάταξθ νόμων, διαταγμάτων, κανονιςμϊν, υλλογικϊν υμβάςεων Εργαςίασ,
Διαιτθτικϊν Αποφάςεων ι ςυμφωνιϊν εργοδοτϊν και εργαηομζνων.

6. Αν και οι δφο γονείσ απαςχολοφνται ςτον ίδιο εργοδότθ, αποφαςίηουν με
κοινι διλωςθ τουσ, κάκε φορά, ποιοσ από τουσ δφο κα κάνει πρϊτοσ χριςθ
αυτοφ του δικαιϊματοσ και για πόςο χρονικό διάςτθμα.

7. ε περίπτωςθ κανάτου γονζα, ολικισ αφαίρεςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ ι
μθ αναγνϊριςθσ τζκνου, θ γονικι άδεια ανατροφισ τθσ παραγράφου 3 του
παρόντοσ άρκρου χορθγείται ςτο διπλάςιο ςτον άλλο γονζα. ε περίπτωςθ
διάςταςθσ ι διαηυγίου το δικαίωμα είναι αυτοτελζσ για κάκε γονζα.

8. Σθ γονικι άδεια ανατροφισ δικαιοφται και ο εργαηόμενοσ ο οποίοσ
υιοκετεί ι αναδζχεται τζκνο θλικίασ ζωσ ζξι (6) ετϊν. Η άδεια χορθγείται μετά
τθν περαίωςθ τθσ διαδικαςίασ υιοκεςίασ ι αναδοχισ, ενϊ τμιμα αυτισ
μπορεί να χορθγείται, με αίτθςθ του εργαηόμενου και ςτο προ τθσ
ολοκλιρωςθσ των ωσ άνω διαδικαςιϊν διάςτθμα. Σο ανωτζρω δικαίωμα
ιςχφει μζχρι τα οκτϊ (8) ζτθ του παιδιοφ, ςε περίπτωςθ που θ διαδικαςία
υιοκεςίασ ι αναδοχισ δεν ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τθν θλικία των ζξι (6) ετϊν
αυτοφ.»

τθν από το ζτοσ 2009 Κλαδικι φμβαςθ Εργαςίασ, ορίηεται ότι:
«ΑΡΘΡΟ 6 Άδειεσ
τουσ εργαηομζνουσ που υπάγονται ςτθν παροφςα χορθγοφνται άδειεσ όπωσ
κακορίηεται κάκε φορά από τθ ςχετικι νομοκεςία και τισ αποφάςεισ του
Τπουργείου Απαςχόλθςθσ, με τρόπο που να επιτρζπει τθν κανονικι και
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εφρυκμθ

λειτουργία

τθσ

επιχείρθςθσ.

τουσ

εργαηόμενουσ

επίςθσ

χορθγοφνται οι παρακάτω άδειεσ:
1. Άδεια δφο (2) εργάςιμων θμερϊν κατά τον τοκετό τθσ ςυηφγου.
2. Άδεια δφο (2) εργάςιμων θμερϊν λόγω κανάτου ςυηφγου, τζκνων, γονζων
και αδελφϊν.
3. Άδεια αιμοδοςίασ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν.
4. Άδεια πζντε (5) επιπλζον εργάςιμων θμερϊν κάκε ζτοσ με αποδοχζσ για
όςουσ εργάηονται αναλογικά με τισ θμζρεσ εργαςίασ ςτουσ βιολογικοφσ
κακαριςμοφσ

(εκτόσ

των

υπάλλθλων

γραφείου),

τα

αντλιοςτάςια

αποχζτευςθσ και τα αποφρακτικά μθχανιματα.
5. τισ μθτζρεσ εργαηόμενεσ χορθγείται μειωμζνο ωράριο εργαςίασ δυο
ωρών ανά θμζρα για τα πρώτα δυο ζτθ μετά τθν άδεια τοκετοφ και λοχείασ
και μιασ ώρασ ανά θμζρα για τα επόμενα δφο ζτθ με αποδοχζσ. Η μθτζρα
εργαηόμενθ μπορεί να επιλζξει, αντί του μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ,
άδεια για τθν ανατροφι του παιδιοφ εννζα (9) θμερολογιακών μθνών μετά
τθν άδεια τοκετοφ και λοχίασ, με αποδοχζσ.
6. Μειωμζνο ωράριο εργαςίασ κατά μία (1) ϊρα τθν θμζρα, χωρίσ ανάλογθ
περικοπι των αποδοχϊν, για εργαηόμενουσ-εσ που ζχουν παιδιά με
πνευματικι, ψυχικι ι ςωματικι αναπθρία 67% και άνω ι ςφηυγο με
αναπθρία 100 %, εφόςον προςκομίςουν γνωμάτευςθ των κατά το νόμο
1648/1986 υγειονομικϊν επιτροπϊν. Θ παραπάνω ρφκμιςθ για μειωμζνο
ωράριο εργαςίασ ιςχφει και για τουσ τυφλοφσ και παραπλθγικοφστετραπλθγικοφσ και ςτουσ ζχοντεσ κινθτικι αναπθρία – ςπαςτικότθτα –
φωκομελεία και ακρωτθριαςμό.
7. τα ςυνδικαλιςτικά όργανα του νομίμου ςωματείου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. κακϊσ και
ςτα μζλθ του Δ.. τθσ Π.Ο.Ε. - Δ.Ε.Τ.Α. χορθγείται ςυνδικαλιςτικι άδεια, όπωσ
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αυτι ορίηεται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία, με πλιρεισ
αποδοχζσ. τουσ εργαηόμενουσ των Δ.Ε.Τ.Α. που είναι εκλεγμζνοι
Αντιπρόεδροι ι Γενικοί Γραμματείσ Εργατικϊν Κζντρων, θ ςυνδικαλιςτικι
άδεια μζχρι 5 θμζρεσ τo μινα κα χορθγείται με πλιρεισ αποδοχζσ.
8. Σισ αποδοχζσ για τισ τρεισ πρϊτεσ θμζρεσ άδειασ αςκζνειασ κάκε ζτουσ κα
τισ καταβάλλουν εξ' ολοκλιρου οι Δ.Ε.Τ.Α.
9. α) τουσ υπαλλιλουσ που είναι μακθτζσ, ςπουδαςτζσ ι φοιτθτζσ,
προπτυχιακοί ι μεταπτυχιακοί, ςε ςχολεία και ιδρφματα και των τριϊν
βακμίδων εκπαίδευςθσ, χορθγείται άδεια εξετάςεων με αποδοχζσ. β) Θ
άδεια εξετάςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ
κάκε ζτοσ και χορθγείται ςυνεχϊσ θ τμθματικϊσ κατά τθν εξεταςτικι περίοδο
που ηθτά ο ενδιαφερόμενοσ. Οι άδειεσ εξετάςεων χορθγοφνται για το χρόνο
φοίτθςθσ και μζχρι δφο το πολφ εξάμθνα μετά τθ λιξθ του, εφόςον ο
υπάλλθλοσ εξακολουκεί να φοιτά. Για κάκε θμζρα εξετάςεων χορθγείται
άδεια δφο (2) θμερϊν.»
Με τθν από το ζτοσ 2012 Κλαδικι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ ορίηεται ‘ότι:
“ΑΡΘΡΟ 2 Άδειεσ
1.Οι νεφροπακείσ τελικοφ ςταδίου κα ζχουν μειωμζνο ωράριο εργαςίασ κατά
μία (1) ϊρα τθν θμζρα, χωρίσ ανάλογθ περικοπι αποδοχϊν.
2.Η κανονικι άδεια δφναται να χορθγείται ςτουσ εργαηόμενουσ τμθματικά,
μετά από αίτθςθ τουσ.
3.Δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ εργαηόμενουσ να λαμβάνουν ολιγόωρεσ άδειεσ
μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ (5) θμερϊν τθσ κανονικισ τουσ άδειασ.
4.Η παράγραφοσ 5 του άρκρου 6 τθσ κλαδικισ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ
εργαςίασ του ζτουσ 2009 αντικακίςταται ωσ εξισ: τον εργαηόμενο γονζα,
μθτζρα ι πατζρα, χορθγείται μειωμζνο ωράριο εργαςίασ δφο ωρϊν ανά
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θμζρα για τα πρϊτα δφο ζτθ μετά τθν άδεια τοκετοφ και λοχείασ και μιασ
ϊρασ ανά θμζρα για τα επόμενα δφο ζτθ, με αποδοχζσ. Ο εργαηόμενοσ
γονζασ, μθτζρα ι πατζρασ μπορεί να επιλζξει, αντί του μειωμζνου ωραρίου
εργαςίασ, άδεια για τθν ανατροφι του παιδιοφ εννζα (9) θμερολογιακϊν
μθνϊν μετά τθν άδεια τοκετοφ και λοχίασ, με αποδοχζσ. Ο εργαηόμενοσ
πατζρασ μπορεί να κάνει χριςθ τθσ άδειασ ανατροφισ παιδιοφ ςτθν
περίπτωςθ που θ ςφηυγόσ του δεν κάνει χριςθ τθσ άδειασ αυτισ, με τισ
προχποκζςεισ που κζτει θ ςχετικι νομοκεςία”.
Με τθν Κλαδικι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ ζτουσ 2014-2016 ορίηεται ότι:
«τα πλαίςια τθσ ελευκερίασ τθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ, θ οποία είναι
απόλυτα ςεβαςτι από τθν Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ωσ ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο
δικαίωμα, διατυπϊνεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ριτρα διατιρθςθσ του
ςυνόλου των ςυνδικαλιςτικϊν αδειϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςιμερα. Επιςθμαίνεται, ότι διατθρείται ςε ιςχφ
το άρκρο 6 παρ. 7 τθσ Κλαδικισ υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ ζτουσ 2009
και κάκε άλλθ τροποποίθςθ μπορεί να λάβει χϊρα μόνο μετά από νεότερθ
ςυμφωνία των δφο μερϊν.»
Με τθν Κλαδικι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ για τουσ εργαηομζνουσ των
Δ.Ε.Τ.Α. ζτουσ 2018, περί των κεμάτων χοριγθςθσ αδειϊν ορίηεται ςτο άρκρο
2 αυτισ ότι:
«τα πλαίςια τθσ ελευκερίασ τθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ, θ οποία είναι
απόλυτα ςεβαςτι από τθν Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ωσ ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο
δικαίωμα, διατυπϊνεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ριτρα διατιρθςθσ του
ςυνόλου των ςυνδικαλιςτικϊν αδειϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςιμερα. Επιςθμαίνεται, ότι διατθρείται ςε
ιςχφ το άρκρο 6 παρ. 7 τθσ Κλαδικισ υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ ζτουσ
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2009 και κάκε άλλθ τροποποίθςθ μπορεί να λάβει χϊρα μόνο μετά από
νεότερθ ςυμφωνία των δφο μερϊν.
Οι ωσ άνω διατάξεισ, περί άδειασ ανατροφισ τζκνου διατθρικθκαν και με
τθν Κλαδικι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ ζτουσ 2019.
Από τισ ανωτζρω διατάξεισ τθσ κλαδικισ ..Ε. για τουσ εργαηομζνουσ
ςυνάγεται ότι ο εργαηόμενοσ γονζασ, μθτζρα ι πατζρασ μπορεί να επιλζξει,
αντί του μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ, άδεια για τθν ανατροφι του
παιδιοφ εννζα (9) θμερολογιακϊν μθνϊν μετά τθν άδεια τοκετοφ και
λοχίασ, με αποδοχζσ. Ο εργαηόμενοσ πατζρασ μπορεί να κάνει χριςθ τθσ
άδειασ ανατροφισ παιδιοφ ςτθν περίπτωςθ που θ ςφηυγόσ του δεν κάνει
χριςθ τθσ άδειασ αυτισ, με τισ προχποκζςεισ που κζτει θ ςχετικι
νομοκεςία.
Αναφορικά με το εάν ιςχφουν και εφαρμόηονται οι διατάξεισ των ωσ άνω
υλλογικϊν υμβάςεων Εργαςίασ πρζπει να ςθμειωκοφν τα κάτωκι:
το άρκρο 31 παρ. 9 του ν. 4024/2011 ορίηεται ότι:
« Από τθν Ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ Κεφαλαίου καταργείται κάκε γενικι ι
ειδικι διάταξθ ι ριτρα ι όροσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, διαιτθτικισ
απόφαςθσ ι ατομικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ι ςυμφωνίασ, που κακορίηει
αποδοχζσ και πρόςκετεσ αμοιβζσ ι απολαβζσ που υπερβαίνουν τα ανϊτατα
κατά περίπτωςθ όρια που ορίηονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ.»
Με τθν νεότερθ διάταξθ του άρκρου 34 ν. 4354/2015 ορίςκθκε ότι:
«Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:

α. Οι διατάξεισ των άρκρων 12 ζωσ 25, 28, 29, 30 του ν. 4024/2011, κακϊσ
και οι κατ' εξουςιοδότθςθ αυτϊν εκδοκείςεσ υπουργικζσ αποφάςεισ, και με
τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου θ' του άρκρου 33 του νόμου αυτοφ, του
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άρκρου 31 με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ α' του άρκρου 33 του
παρόντοσ και 32 με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου β' του άρκρου 33 του
παρόντοσ».
Με το άρκρο 33 παρ. α’ ν. 4354/2015 ορίηεται ότι:
«Εξακολουκοφν να ιςχφουν οι διατάξεισ:
α. Σων παραγράφων 5 και 6 του άρκρου 31 του Ν. 4024/2011 μζχρι
31.12.2018. Για τον υπολογιςμό του ποςοςτοφ που αναφζρεται ςτθν
παράγραφο 5 τθσ ωσ άνω διάταξθσ λαμβάνονται υπόψθ όλεσ οι μιςκολογικζσ
και μθ μιςκολογικζσ παροχζσ. Η ευκφνθ εφαρμογισ των διατάξεων αυτϊν
ανικει ςτθ διοίκθςθ των φορζων».

Θ ΕΓΕΕ του 2000-2001 ορίηει ςτο άρκρο 8 προβλζπει ότι «Γονζασ
εργαηόµενοσ ςε επιχείρθςθ ι εκµετάλλευςθ που απαςχολεί τουλάχιςτον
πενιντα (50) άτοµα, εάν: α) ζχει ςυµπλθρϊςει ζνα (1) χρόνο εργαςίασ ςτον
ίδιο χρόνο εργαςίασ ςτον ίδιο εργοδότθ και β) ο άλλοσ γονζασ εργάηεται ζξω
από τθν κατοικία τουσ, δικαιοφται να λάβει γονικι άδεια ανατροφισ του
παιδιοφ, µετά τθν λιξθ τθσ άδειασ µθτρότθτασ µζχρισ ότου το παιδί
ςυµπλθρϊςει θλικία τριϊν ετϊν (3). Η άδεια αυτι είναι χωρίσ αποδοχζσ, θ
διάρκειά τθσ µπορεί να φκάςει ζωσ τρειςιµιςι (3,5) µινεσ για κάκε γονζα και
δίνεται από τον εργοδότθ, µε βάςθ τθ ςειρά προτεραιότθτασ των αιτιςεων
των ενδιαφεροµζνων δικαιοφχων, µζχρι να καλυφκεί ποςοςτό 8% του
ςυνόλου των απαςχολουµζνων ςτθν επιχείρθςθ για κάκε θµερολογιακό ζτοσ.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των παραγράφων 2 ζωσ 5 του άρκρου 5,
του Ν. 1483/1984»
φμφωνα με το νόμο 4342/2015 ά. 38 ιςχφει ότι: «1. Δικαιοφχοι τθσ άδειασ
φροντίδασ παιδιοφ του άρκρου 9 τθσ ΕΓΕ 1993, του άρκρου 6 τθσ ΕΓΕ
2002-2003 το οποίο κυρϊκθκε με τθν περίπτωςθ Β’ του άρκρου 7 του
ν.3144/2003 (Αϋ111), του άρκρου 9 τθσ ΕΓΕ 2004-2005, τθσ περίπτωςθσ γ’
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του άρκρου 7 τθσ ΕΓΕ 2006-2007, του άρκρου 6 τθσ ΕΓΕ 2008-2009 και
του άρκρου 2 τθσ ΕΓΕ 2014, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά ι, ςφμφωνα με τυχόν
ευνοϊκότερεσ ρυκμίςεισ, είναι εναλλακτικά οι εργαηόμενοι φυςικοί, κετοί ι
ανάδοχοι γονείσ και των δφο φφλων, ανεξάρτθτα από το είδοσ τθσ
δραςτθριότθτασ που αςκεί ο άλλοσ γονζασ ακόμθ και αν ο άλλοσ γονζασ δεν
εργάηεται. 2. Η άδεια χορθγείται ζπειτα από κοινι διλωςθ των γονζων προσ
τον εργοδότθ ι τουσ εργοδότεσ τουσ για το ποιοσ κα κάνει χριςθ τθσ άδειασ,
ενϊ μποροφν επίςθσ να ςυμφωνιςουν να μοιραςτοφν τθν άδεια αυτι για
ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα τα οποία γνωςτοποιοφν. Οι εργοδότεσ
υποχρεοφνται να παρζχουν ςτουσ εργαηομζνουσ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ. 3.
Ευνοϊκότερεσ ρυκμίςεισ υλλογικϊν υμβάςεων Εργαςίασ ι Διαιτθτικϊν
Αποφάςεων, κανονιςμϊν εργαςίασ, για τθν άδεια φροντίδασ παιδιοφ
εξακολουκοφν να ιςχφουν ανεξάρτθτα από το κριτιριο του φφλου».
Ερμθνευτικά των ωσ άνω διατάξεων, βάςει των γενικϊν αρχϊν που διζπουν
το Εργατικό Δίκαιο, οι Κλαδικζσ ΕΕ μποροφν να κζτουν ευνοϊκότερουσ
όρουσ ςε ςχζςθ με τθν ΕΓΕΕ, τθσ οποίασ υπεριςχφει ςε αυτζσ τισ
περιπτϊςεισ. Πρόκειται για τθν « αρχι τθσ ευνοίασ» θ οποία διζπει τισ
εργαςιακζσ ςχζςεισ με ςκοπό τθν προςταςία των εργαηομζνων.
Από τισ ανωτζρω διατάξεισ ν. 4024/2011 και ν. 4354/2015 ςυνάγεται ότι
ιρκθ θ κατάργθςθ των όρων ςυλλογικών ςυμβάςεων εργαςίασ, και το
τρζχον χρονικό διάςτθμα, αυτζσ ζχουν ιδθ επανζλκει ςε ιςχφ.
Επομζνωσ, με το άρκρο 50 ν. 4075/2012 ορίηεται ότι για τθ χοριγθςθ τθσ
γονικισ άδειασ ανατροφισ οι εργαηόμενοι πρζπει να ζχουν ςυμπλθρϊςει ζνα
(1) χρόνο ςυνεχόμενθσ ι διακεκομμζνθσ εργαςίασ ςτον ίδιο εργοδότθ, εκτόσ
αν ορίηεται ευνοϊκότερα από ειδικι διάταξθ νόμων, διαταγμάτων,
κανονιςμϊν, υλλογικϊν υμβάςεων Εργαςίασ, Διαιτθτικϊν Αποφάςεων ι
ςυμφωνιϊν εργοδοτϊν και εργαηομζνων, περαιτζρω

ότι θ γονικι άδεια

ανατροφισ είναι άνευ αποδοχϊν, χορθγείται εγγράφωσ για περίοδο
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τουλάχιςτον τεςςάρων (4) μθνϊν και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάκε γονζα,
χωρίσ δυνατότθτα μεταβίβαςθσ.

Οι κανονιςτικοί όροι μίασ ..Ε. αποτελοφν υποχρεωτικοφσ κανόνεσ δικαίου
και ζχουν άμεςθ και υποχρεωτικι ιςχφ και υπεριςχφουν και αντίκετων
δυςμενζςτερων νομοκετικών διατάξεων.
Κατόπιν τοφτων, ςτθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, και επειδι οι ιςχφουςεσ
διατάξεισ του άρκρ. 50 ν. 4075/2012 είναι δυςμενζςτερεσ, εν ςχζςει με τισ
ιςχφουςεσ ..Ε των εργαηομζνων των Δ.Ε.Τ.Α., εφαρμοςτζεσ είναι οι
τελευταίεσ.
Ο εργαηόμενοσ γονζασ ζχει δικαίωμα γονικισ άδειασ ανατροφισ του παιδιοφ
μζχρισ ότου ςυμπλθρϊςει τθν θλικία των ζξι (6) ετών.
Ωσ εκ τοφτου, υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. που προςελιφκθ τθν 01/10/2019 ,
μθτζρα πζντε τζκνων, όπου το 4ο είναι γεννθκζν το ζτοσ 2017 και το 5ο εξ’
αυτών το ζτοσ 2018, και αντίςτοιχα υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. που
προςελιφκθ και πάλιν τθν 01/10/2019 , πατζρασ τζκνου γεννθκζντοσ το
ζτοσ 2018, δικαιοφνται καταρχιν τθν χοριγθςθ μειωμζνου ωραρίου
εργαςίασ δφο ωρϊν ανά θμζρα για τα πρϊτα δφο ζτθ μετά τθν άδεια τοκετοφ
και λοχείασ και μιασ ϊρασ ανά θμζρα για τα επόμενα δφο ζτθ, με αποδοχζσ.
ε διαφορετικι περίπτωςθ, ο εργαηόμενοσ γονζασ, μθτζρα ι πατζρασ μπορεί
να επιλζξει, αντί του μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ, άδεια για τθν
ανατροφι του παιδιοφ εννζα (9) θμερολογιακϊν μθνϊν μετά τθν άδεια
τοκετοφ και λοχίασ, με αποδοχζσ. Ο εργαηόμενοσ πατζρασ μπορεί να κάνει
χριςθ τθσ άδειασ ανατροφισ παιδιοφ ςτθν περίπτωςθ που θ ςφηυγόσ του
δεν κάνει χριςθ τθσ άδειασ αυτισ, με τισ προχποκζςεισ που κζτει θ ςχετικι
νομοκεςία.
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Επί του 3ου ερωτιματοσ

φμφωνα με τθν παρ. 8 άρκρ. 93 ν. 3852/2010, ωσ ιςχφει, ορίηεται ότι:
«Οι δθμοτικοί ςφμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλλθλοι του δθμόςιου ι του
ιδιωτικοφ τομζα ζχουν δικαίωμα να απουςιάςουν από τθν εργαςία τουσ τθν
θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ι των επιτροπϊν του
διμου ςτισ οποίεσ είναι μζλθ, εφόςον διεξάγονται ςε εργάςιμεσ ϊρεσ και
θμζρεσ. Ο πρόεδροσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ι τθσ αντίςτοιχθσ επιτροπισ
χορθγεί ςτουσ δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ, που εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω
κατθγορίεσ, βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςτθ ςυνεδρίαςθ, για τθν υπθρεςία ι τον
εργοδότθ. Σα ίδια ιςχφουν και για τα μζλθ τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ και του
εποπτικοφ ςυμβουλίου τθσ ΚΕΔΕ, του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, των
εκτελεςτικϊν επιτροπϊν και των εποπτικϊν ςυμβουλίων των ΠΕΔ, κακϊσ
επίςθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ υνδζςμων με πλθκυςμό άνω των
200.000 κατοίκων.»

Επομζνωσ, εργαηόμενοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ο οποίοσ ζχει εκλεγεί δθμοτικόσ
ςφμβουλοσ δικαιοφται να απουςιάςει από τθν εργαςία του τθν θμζρα τθσ
ςυνεδρίαςθσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ι των επιτροπών του διμου ςτισ
οποίεσ τυχόν είναι μζλοσ, εφόςον διεξάγονται ςε εργάςιμεσ ώρεσ και
θμζρεσ.
Αναφορικά με το δικαίωμα απόςπαςθσ ςε υπθρεςία του Διμου που ζχει
εκλεγεί και είναι διαφορετικόσ από τα διοικθτικά όρια του Διμου ςτον οποίο
αςκεί τα κακικοντα τθσ οργανικισ του κζςθσ (εργαηομζνου Δ.Ε.Τ.Α.) πρζπει
να ςθμειωκοφν τα κάτωκι.
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Κατά τθ διάταξθ τθσ παρ. 7 άρκρ. 93 ν. 3852/2010 ορίηεται ότι:
«Δθμόςιοι υπάλλθλοι ι υπάλλθλοι Ν.Π.Δ.Δ. ι υπάλλθλοι κρατικϊν Ν.Π.Ι.Δ.
και δθμοςίων επιχειριςεων ι άλλων επιχειριςεων τθ διοίκθςθ των οποίων
ορίηει άμεςα ι ζμμεςα το Δθμόςιο με διοικθτικι πράξθ ι ωσ μζτοχοσ, με
οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ και εάν υπθρετοφν, εκλεγόμενοι διμαρχοι,
δθμοτικοί ςφμβουλοι, κακϊσ και πρόεδροι και τα μζλθ των δθμοτικϊν και
τοπικϊν κοινοτιτων δθμοτικϊν και τοπικϊν κοινοτιτων ι εκπρόςωποι
τοπικϊν κοινοτιτων, διαρκοφςθσ τθσ κθτείασ τουσ, δεν μετατίκενται οφτε
αποςπϊνται εκτόσ των διοικθτικϊν ορίων του διμου ςτον οποίο ζχουν
εκλεγεί Οι υπάλλθλοι αυτοί, εφόςον υπθρετοφν ςτα διοικθτικά όρια άλλου
διμου μετά από αίτθςθ τουσ μετατίκενται ι αποςπϊνται εκεί όπου ζχουν
εκλεγεί. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει αντίςτοιχθ υπθρεςία ι κζςθ,
μετατίκενται ι αποςπϊνται ςτθν πλθςιζςτερθ υπθρεςία προσ το διμο όπου
εξελζγθςαν. Για τουσ υπθρετοφντεσ ςε παραμεκόριεσ περιοχζσ θ παροφςα
διάταξθ ζχει ιςχφ μόνο για μετάκεςθ ι απόςπαςθ αποκλειςτικά ςε άλλθ
παραμεκόρια περιοχι.»

το πεδίο εφαρμογι τθσ ανωτζρω διάταξθσ υπάγονται, περιοριςτικϊσ:
-

Δθμόςιοι υπάλλθλοι

-

υπάλλθλοι Ν.Π.Δ.Δ

-

υπάλλθλοι κρατικϊν Ν.Π.Ι.Δ

-

υπάλλθλοι δθμοςίων επιχειριςεων

-

υπάλλθλοι άλλων επιχειριςεων τθ διοίκθςθ των οποίων ορίηει
άμεςα ι ζμμεςα το Δθμόςιο με διοικθτικι πράξθ ι ωσ μζτοχοσ

Δεν γίνεται διάκριςθ των υπαλλιλων, αλλά εμπίπτουν ςτθν διάταξθ τθσ παρ.
7 άρκρ. 93 ν. 3852/2010 όλοι οι ανωτζρω υπάλλθλοι με οποιαδιποτε ςχζςθ
εργαςίασ και εάν υπθρετοφν.
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Οι εν λόγω υπάλλθλοι πρζπει να ζχουν εκλεγεί:
- διμαρχοι ι
- δθμοτικοί ςφμβουλοι ι
- πρόεδροι ι μζλθ των δθμοτικϊν και τοπικϊν κοινοτιτων δθμοτικϊν και
τοπικϊν κοινοτιτων ι εκπρόςωποι τοπικϊν κοινοτιτων
Περαιτζρω, οι υπάλλθλοι αυτοί, εφόςον υπθρετοφν ςτα διοικθτικά όρια
άλλου διμου μετά από αίτθςθ τουσ μετατίκενται ι αποςπώνται εκεί όπου
ζχουν εκλεγεί.
ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει αντίςτοιχθ υπθρεςία ι κζςθ, μετατίκενται ι
αποςπϊνται ςτθν πλθςιζςτερθ υπθρεςία προσ το διμο όπου εξελζγθςαν.
Θ απόςπαςθ των παραπάνω υπαλλιλων διενεργείται αποκλειςτικά ςφμφωνα
με τισ εν λόγω διατάξεισ. Γι’ αυτό, δεν απαιτείται γνϊμθ υπθρεςιακϊν
ςυμβουλίων, ςυμπλιρωςθ τθσ διετοφσ δοκιμαςτικισ υπθρεςίασ, κλπ.
Η διάρκεια των εν λόγω αποςπάςεων, οι οποίεσ κακίςτανται υποχρεωτικζσ
τόςο για το φορζα προζλευςθσ όςο και για το φορζα υποδοχισ, αφορά το
χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο οι υπάλλθλοι αςκοφν τα κακικοντά τουσ ωσ
αιρετοί ςε διμουσ ι ςε περιφζρειεσ. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ κθτείασ τουσ,
λιγει αυτοδίκαια θ απόςπαςι τουσ και υποχρεοφνται να επιςτρζψουν άμεςα
ςτθν οργανικι τουσ κζςθ. (Εγκ. ΤΠ.Ε. 49/2011).
τθν προκειμζνθ περίπτωςθ, υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. με ςχζςθ εργαςίασ
Ι.Δ.Α.Χ. ζχει εκλεγεί δθμοτικόσ ςφμβουλόσ ςε άλλο Διμο.
Κατ’ άρκρ. 1 παρ. 1 ν. 1069/1980 , περί Δ.Ε.Τ.Α., ορίηεται ότι:
«1. Οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.)
αποτελοφν νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου τθσ παρ. 4 του άρκρου 252
του Κώδικα Διμων και Κοινοτιτων (ΚΔΚ), όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο
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πρϊτο του ν. 3463/2006 (Α` 114) ζχουν κοινωφελι και μθ κερδοςκοπικό
χαρακτιρα και διζπονται από τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, εφόςον
δεν ορίηεται διαφορετικά από άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ του παρόντοσ, του
Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων και του ν. 3852/2010 (Α` 87).»
Κατ’ άρκρ. 252 παρ. 4 του ν. 3463/2006 (Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων)
ορίηεται ότι:
«1. Οι Διμοι και οι Κοινότθτεσ μποροφν να ςυνιςτοφν ι να ςυμμετζχουν ςε
επιχειριςεισ, οι οποίεσ καλοφνται επιχειριςεισ Ο.Σ.Α., ςφμφωνα με τισ
παρακάτω

ειδικότερεσ

ρυκμίςεισ.

Οι

επιτρεπόμενεσ

μορφζσ

των

επιχειριςεων αυτϊν είναι οι εξισ:
....
4. Επιχειριςεισ Ο.Σ.Α. που ςυνιςτϊνται βάςει ειδικϊν διατάξεων νόμου, οι
οποίεσ διζπουν τθν οργάνωςθ και λειτουργία τουσ, αποτελοφν αντίςτοιχεσ
επιχειριςεισ Ο.Σ.Α. ειδικοφ ςκοποφ....»

Περαιτζρω, κατ’ άρκρ. 3 παρ. 1 ν. 1069/1980 ορίηεται ότι:
«1. Θ Δ.Ε.Τ.Α. που ςυνιςτάται ςε ζναν (1) Διμο διοικείται από ενδεκαμελζσ
διοικθτικό ςυμβοφλιο, το οποίο ορίηεται από το Δθμοτικό υμβοφλιο με
τουσ αναπλθρωτζσ του και αποτελείται από τον Διμαρχο, ι τον οριηόμενο
από αυτόν ςφμβουλο, ωσ Πρόεδρο και ζξι (6) ακόμθ αιρετοφσ εκπροςϊπουσ
του διμου, εκ των οποίων οι τζςςερισ (4) ανικουν ςτθν παράταξθ του
Δθμάρχου.»
Από τισ ωσ άνω διατάξεισ ςυνάγεται ότι οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Υδρευςθσ
Αποχζτευςθσ είναι αφενόσ Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
ωςτόςο, είναι επιχειριςεισ που ςυνιςτϊνται από Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ (άρκρ.
252 ν. 3463/2006) και περαιτζρω τα όργανα διοίκθςθσ τουσ (Διοικθτικό

20

υμβοφλιο) ορίηονται από το οικείο Δθμοτικό υμβοφλιο του οικείου Διμου
(Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ).
Οι Ο.Σ.Α είναι Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) υπαγόμενα ςτο
Δθμόςιο.
υγκεκριμζνα, κατ’ άρκρ. 14 ν. 4270/2014 ορίηεται ότι:
«οριςμοί *άρκρα 2 και 6(2) Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ+

1. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου, οι κάτωκι όροι ζχουν τθν
ακόλουκθ ζννοια:
α. Δθμόςιοσ τομζασ: περιλαμβάνει τθ Γενικι Κυβζρνθςθ, τα εκτόσ αυτισ
νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (ΝΠΔΔ), κακϊσ και τισ εκτόσ αυτισ
δθμόςιεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005
(Α`314), ανεξαρτιτωσ εάν ζχουν εξαιρεκεί από τθν εφαρμογι του.

β. Γενικι Κυβζρνθςθ: περιλαμβάνει τρία υποςφνολα, εφεξισ αποκαλοφμενα
υποτομείσ:

τθσ

Κεντρικισ

Κυβζρνθςθσ,

των

Οργανιςμών

Σοπικισ

Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ) και των Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΟΚΑ),
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ και τα κριτιρια του Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ
Λογαριαςμϊν

(ΕΟΛ).

Οι

φορείσ

εκτόσ

Κεντρικισ

Διοίκθςθσ,

που

περιλαμβάνονται ςτουσ υποτομείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (εφεξισ «λοιποί
φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ»), προςδιορίηονται, ανά υποτομζα, από το
Μθτρϊο Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, που τθρείται με ευκφνθ τθσ Ελλθνικισ
τατιςτικισ Αρχισ και αποτελοφν ξεχωριςτά νομικά πρόςωπα που
εποπτεφονται από φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ι από ΟΣΑ.

γ. Τποτομζασ τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ: περιλαμβάνει τθν Κεντρικι Διοίκθςθ
και τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου, κακϊσ και τισ
Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ που ζχουν νομικι προςωπικότθτα, εφόςον τα
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παραπάνω περιλαμβάνονται ςτο Μθτρϊο Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, αλλά
δεν ανικουν ςτουσ υποτομείσ των ΟΣΑ και των ΟΚΑ.

δ. Τποτομζασ ΟΣΑ: περιλαμβάνει: (αα) τουσ ΟΣΑ, οι οποίοι αποτελοφνται
από τουσ Διμουσ (OTA A΄ βακμοφ) και τισ Περιφζρειεσ (OTA B΄ βακμοφ) και
(ββ) τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου και τα νομικά πρόςωπα
δθμοςίου δικαίου που ανικουν, ελζγχονται ι χρθματοδοτοφνται από τουσ
ΟΣΑ...»
Κατά τθν αλθκι ζννοια των ωσ άνω διαλαμβανόμενων διατάξεων
ςυνάγεται ότι οι υπάλλθλοι των Δ.Ε.Τ.Α. εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ
τθσ παρ. 7 άρκρ. 93 ν. 3852/2010, και ςυγκεκριμζνα ςτουσ υπαλλιλουσ
«άλλων επιχειριςεων τθ διοίκθςθ των οποίων ορίηει άμεςα ι ζμμεςα το
Δθμόςιο με διοικθτικι πράξθ ι ωσ μζτοχοσ» (άρκρ. 93 παρ. 7 εδ.α’ ν.
3852/2010) κακόςον είναι Επιχειριςεισ, τθ Διοίκθςθ των οποίων ορίηουν οι
Ο.Σ.Α. α’ βακμοφ και οι οποίοι υπάγονται ςτθν ζννοια του «Δθμοςίου Σομζα»
κατ’ άρκρ. 14 ν. 4270/2014.
Επομζνωσ, ο εν λόγω υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ο οποίοσ εργάηεται ςτθν Δ.Ε.Τ.Α.
με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, και παράλλθλα ζχει
εκλεγεί και δθμοτικόσ ςφμβουλοσ ςε άλλο Διμο από εκείνον ςτα όρια του
οποίου ευρίςκεται θ Δ.Ε.Τ.Α., δικαιοφται να αιτθκεί τθν απόςπαςθ τθσ (κατ’
άρκρ. 93 παρ. 7 ν. 3852/2010) ςε αντίςτοιχθ υπθρεςία ι κζςθ εντόσ των
διοικθτικών ορίων του Διμου όπου και ζχει εκλεγεί.
ε περίπτωςθ που δεν υφίςταται αντίςτοιχθ κζςθ ι υπθρεςία εντόσ του
Διμου ςτον οποίο ζχει εκλεγεί δικαιοφται να αιτθκεί τθν απόςπαςθ τθσ ςτθν
πλθςιζςτερθ υπθρεςία προσ τον Διμο ςτον οποίο ζχει εκλεγεί.
Να διευκρινιςτεί, επί τω τζλει, ότι, εφόςον ο αιρετόσ κατακζςει αίτθςθ
απόςπαςθσ κατά τισ διατυπϊςεισ τθσ παρ. 7 άρκρ. 93 ν. 3852/2010, θ αίτθςθ
δεςμεφει τόςο τον Φορζα προζλευςθσ όςο και τον Φορζα Τποδοχισ, και δεν
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υφίςταται διακριτικι ευχζρεια αυτϊν να δεχτοφν ι όχι τθν απόςπαςθ, αλλά ο
αιτϊν αποςπάται υποχρεωτικά ςε αντίςτοιχθ κζςθ ι υπθρεςία εντόσ των
διοικθτικϊν ορίων του Διμου ςτον οποίο ζχει εκλεγεί ι εάν δεν υφίςταται
αντίςτοιχθ κζςθ ι υπθρεςία εντόσ του Διμου ςτον οποίο ζχει εκλεγεί,
αποςπάται (υποχρεωτικά) (Εγκ ΤΠ.Ε. 49/οικ.44512/24-10-2011) ςτθν
πλθςιζςτερθ υπθρεςία προσ τον Διμο ςτον οποίο ζχει εκλεγεί, προκειμζνου
να μπορεί να αςκεί ακϊλυτα, ομαλά και αποτελεςματικά τα, φψιςτθσ
ςθμαςίασ, κακικοντα που απορρζουν από το αξίωμα του αιρετοφ ςτθ
δθμοτικι αρχι.

Ακινα, 07/10/2019
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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