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ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ
Επί ηνπ ππνβιεζέληνο εξσηήκαηνο ηεο Δ.Ε.Υ.Α.
κε αξηζκό πξση. εηζαγσγήο Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 486/28.02.2012
Εξσηάηαη από ηε Δ.Ε.Υ.Α. αλ άλδξαο ππάιιεινο ηεο Δ.Ε.Υ.Α. κε ζύδπγν
απηναπαζρνινύκελν:
α) Δηθαηνύηαη άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλνπ
β) Σε πεξίπησζε πνπ δηθαηνύηαη, αλ ε επηινγή ηεο 9κελεο άδεηαο αληί
κεησκέλνπ σξαξίνπ είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή επηινγή ηνπ εξγαδνκέλνπ ή
αλ απαηηείηαη πξνο ηνύην ζύκθσλε γλώκε ηεο Δ.Ε.Υ.Α.
γ) Τη πξνβιέπεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν εξγαδόκελνο επηζπκεί ζπλερόκελε
9κελε άδεηα αληί κεησκέλνπ σξαξίνπ θαη ε εηαηξεία αδπλαηεί λα
ιεηηνπξγήζεη κε κεησκέλν πξνζσπηθό.
Επί ηνπ αλσηέξσ εξσηήκαηνο ε γλώκε κνπ είλαη ε εμήο:
Ο λφκνο 1069/80 πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
Δ.Ε.Υ.Α. νξίδεη ζην άξζξν 7 απηνύ όηη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην
πξνζσπηθό ησλ Δ.Ε.Υ.Α., ην νπνίν απαζρνιείηαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ, θαζνξίδνληαη από ηνλ Οξγαληζκό Εζσηεξηθήο
Υπεξεζίαο

(Ο.Ε.Υ.) απηώλ. Οη Ο.Ε.Υ. ησλ πεξηζζνηέξσλ Δ.Ε.Υ.Α.

ξπζκίδνπλ ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο ππαιιήινπο ησλ Δ.Ε.Υ.Α. ζε
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ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ θιαδηθώλ
ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο (Σ.Σ.Ε.).
Η ηζρχνπζα θιαδηθή ..Δ. γηα ηε ξύζκηζε ησλ όξσλ ακνηβήο θαη
εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Δ.Ε.Υ.Α. (θιαδηθή Σ.Σ.Ε. ηνπ έηνπο
2009) νξίδεη ζην άξζξν 6 απηήο ππό ηνλ ηίηιν «Άδεηεο»: «Σηνπο
εξγαδόκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνύζα ρνξεγνύληαη άδεηεο όπσο
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ
Υπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο, κε ηξόπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαλνληθή θαη
εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Σηνπο εξγαδόκελνπο επίζεο
ρνξεγνύληαη νη παξαθάησ άδεηεο: […] 5. Σηηο κεηέξεο εξγαδόκελεο
ρνξεγείηαη κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο δύν σξώλ αλά εκέξα γηα ηα πξώηα
δύν έηε κεηά ηελ άδεηα ηνθεηνύ θαη ινρείαο θαη κίαο ώξαο αλά εκέξα γηα
ηα επόκελα δύν έηε κε απνδνρέο. Η κεηέξα εξγαδόκελε κπνξεί λα
επηιέμεη, αληί ηνπ κεηωκέλνπ ωξαξίνπ εξγαζίαο, άδεηα γηα ηελ
αλαηξνθή ηνπ παηδηνύ ελλέα (9) εκεξνινγηαθώλ κελώλ κεηά ηελ άδεηα
ηνθεηνύ θαη ινρίαο, κε απνδνρέο».
Ο δε ΟΔΤ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. νξίδεη ζην άξζξν 20 απηνύ ππό ηνλ ηίηιν
«Άδεηεο πξνζσπηθνύ θαη ρξόλνο εξγαζίαο»: «1. Γηα ηηο άδεηεο
πξνζσπηθνύ θαη ην ρξόλν εξγαζίαο ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο. […] 2. Οη άδεηεο απνπζίαο δηαθξίλνληαη ζε: α. θαλνληθέο, β.
γηα ιόγνπο πγείαο – εγθπκνζύλεο, γ. ρσξίο απνδνρέο, δ. εηδηθέο, ε.
νιηγόσξεο απνπζίαο, ζη. εθπαηδεπηηθέο. […] δ. Δηδηθέο άδεηεο πνπ
ρνξεγεί ε Δπηρείξεζε είλαη: […] ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λ. 1483/84
θεθαι. Α άδεηεο πξνζηαζίαο θαη δηεπθνιχλζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κε
νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη κε ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφλ
πξνυπνζέζεηο».
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Ο δε λόκνο 1483/1984 ππό ηνλ ηίηιν «Πξνζηαζία θαη δηεπθόιπλζε ησλ
εξγαδνκέλσλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο - Τξνπνπνηήζεηο θαη
βειηηώζεηο εξγαηηθώλ λόκσλ», νξίδεη ζην άξζξν 1 απηνύ πνπ αθνξά ην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ: «1. Οη δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ απηνύ
εθαξκόδνληαη ζηνπο εξγαδόκελνπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ή
ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο, ζε επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεύζεηο. Αθνξνύλ ηνπο
εξγαδόκελνπο θαη ηωλ δύν θύιωλ, πνπ έρνπλ ππνρξεώζεηο πξνο
εμαξηώκελα από απηνύο παηδηά ή άιια κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο πνπ
έρνπλ αλάγθε ηηο θξνληίδεο ή ηελ ππνζηήξημή ηνπο, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη
ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ είζνδν ζηελ απαζρόιεζε, ε δηαηήξεζή ηεο,
θαζώο θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε».
Τν άξζξν 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ νξίδεη όηη σο «εμαξηώκελα παηδηά» θαηά
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 λννύληαη, κεηαμύ άιισλ, ηα κέρξη 16 εηώλ
παηδηά, θπζηθά ή πηνζεηεκέλα, εθόζνλ νη γνλείο έρνπλ ηελ επηκέιεηά
ηνπο, θαζώο θαη ηα παηδηά πνπ είλαη πάλσ από 16 εηώλ, αιιά πνπ έρνπλ
απνδεδεηγκέλα αλάγθε από εηδηθέο θξνληίδεο, γηα ιόγνπο βαξηάο ή
ρξόληαο αζζέλεηαο, ή αλαπεξίαο, εθόζνλ νη γνλείο έρνπλ ηελ επηκέιεηά
ηνπο.
Σύκθσλα δε κε ην άξζξν 4 απηνχ «Απαγνξεύεηαη θάζε άκεζε ή έκκεζε
δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ είζνδό ηνπο ζηελ απαζρόιεζε, ζηε δηαηήξεζή ηεο θαη
ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε».
Πεξαηηέξσ, ην άξζξν 5 ηνπ λ. 1483/84, ππό ηνλ ηίηιν «Γνληθή άδεηα
αλαηξνθήο», νξίδεη: «1. Ο γνλέαο πνπ έρεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 θαη έρεη ζπκπιεξώζεη έλα (1) ρξόλν εξγαζίαο
ζηνλ ίδην εξγνδόηε δηθαηνύηαη λα ιάβεη γνληθή άδεηα αλαηξνθήο ηνπ
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παηδηνύ, ζην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ιήμε ηεο άδεηαο κεηξόηεηαο κέρξηο
όηνπ ην παηδί ζπκπιεξώζεη ειηθία ηξηώλ θαη κηζό (3 1/2) εηώλ. Η άδεηα
απηή είλαη ρσξίο απνδνρέο, ε δηάξθεηά ηεο κπνξεί λα θζάζεη ηνπο ηξεηο θαη
κηζό (3 1/2) κήλεο γηα θάζε γνλέα θαη δίλεηαη από ηνλ εξγνδόηε, κε βάζε
ηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ησλ απαζρνινύκελσλ ζηελ επηρείξεζε γηα θάζε
εκεξνινγηαθό έηνο. Οη ξπζκίζεηο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ηζρύνπλ θαη
γηα ηνπο απαζρνινύκελνπο ζην Δεκόζην, ηα Ν.Π.Δ.Δ. θαη ηνπο
νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Η θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο
εξγαζίαο, πνπ γίλεηαη εμαηηίαο ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο γηα ιήςε
γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο, είλαη άθπξε.
2. Τν δηθαίσκα ηεο παξαγξάθνπ 1 ην έρνπλ θαη εξγαδόκελνη πνπ έρνπλ
πηνζεηήζεη παηδί.
3. Σε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ παηδηώλ, ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ
είλαη απηνηειέο γηα ην θαζέλα από απηά, εθόζνλ από ηε ιήμε ηεο άδεηαο
πνπ δόζεθε γηα ην πξνεγνύκελν παηδί κεζνιάβεζε έλαο (1) ρξόλνο
πξαγκαηηθήο απαζρόιεζεο ζηνλ ίδην εξγνδόηε.
4. Αλ θαη νη δύν γνλείο απαζρνινύληαη κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 απηνύ ηνπ άξζξνπ, απνθαζίδνπλ κε θνηλή ζπκθσλία, θάζε
θνξά, πνηνο από ηνπο δύν ζα θάλεη πξώηνο ρξήζε απηνύ ηνπ δηθαηώκαηνο
θαη γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα. Σε πεξίπησζε δηάζηαζεο ή δηαδπγίνπ ή
ρεξείαο ή γέλλεζεο ηέθλνπ εθηόο γάκνπ ηε γνληθή άδεηα θαη κέρξη 6 κήλεο
δηθαηνύηαη ν γνλέαο πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνύ.
5. Μεηά ηε ιήμε ηεο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο ν εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη
λα επαλέιζεη ζηελ εξγαζία ηνπ, ζηελ ίδηα ή ζε παξόκνηα ζέζε, ε νπνία δελ
κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη θαηώηεξε από απηήλ πνπ είρε πξηλ
ιάβεη ηε γνληθή άδεηα αλαηξνθήο».
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Σεκεησηένλ όηη θαηά ην άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ π.δ. 193/1988 «Η γνληθή
άδεηα αλαηξνθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1483/84 κπνξεί λα ρνξεγείηαη θαη
ηκεκαηηθά».
Επίζεο, ην άξζξν 13 ηεο ηζρχνπζαο θιαδηθήο Δ γηα ηε ξύζκηζε ησλ
όξσλ ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Δ.Ε.Υ.Α. παξαπέκπεη
ζηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ησλ εζληθώλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο,
νη νπνίεο εθόζνλ είλαη επλντθόηεξεο δελ ζίγνληαη από ηελ θιαδηθή ΣΣΕ
θαη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ, ζε θάζε δε πεξίπησζε ρξεζηκεύνπλ σο
εξκελεπηηθό εξγαιείν γηα ηελ πξνθείκελε όκνηα πεξίπησζε ζην κέηξν
πνπ πεξηέρνπλ όκνηα ξύζκηζε. Εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ θξίλεηαη ζθόπηκν λα
αλαθεξζνύλ νη ζρεηηθέο κε ην ζέκα δηαηάμεηο ησλ εζληθώλ ΣΣΕ, νη νπνίεο
νξίδνπλ ζηηο αθξνηειεύηηεο δηαηάμεηο ηνπο όηη ηπρφλ επλντθφηεξνη φξνη
εξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο (πρ.
θιαδηθέο) δελ ζίγνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ εζληθψλ Δ, θαζψο
επίζεο φηη φιεο νη δηαηάμεηο πξνεγνχκελσλ εζληθψλ Δ, εθφζνλ δελ
έρνπλ θαηαξγεζεί ή ηξνπνπνηεζεί, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη
απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν.
Η εζληθή Δ εηψλ 2002-2003 νξίδεη ζην άξζξν 6 απηήο ππό ηνλ
ηίηιν «Άδεηα θξνληίδαο παηδηνύ»: «1. Οη κεηέξεο εξγαδόκελεο
δηθαηνύληαη, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηάληα κελώλ κεηά ηνλ ηνθεηό, είηε
λα πξνζέξρνληαη αξγόηεξα, είηε λα απνρσξνύλ λσξίηεξα από ηελ εξγαζία
ηνπο θαηά κία ώξα θάζε εκέξα. Ελαιιαθηηθά, κε ζπκθσλία ηνπ εξγνδόηε,
ην εκεξήζην σξάξην ησλ κεηέξσλ κπνξεί λα νξίδεηαη κεησκέλν θαηά δύν
ώξεο εκεξεζίσο γηα ηνπο πξώηνπο 12 κήλεο θαη θαηά κία ώξα γηα έμη (6)
επηπιένλ κήλεο. 2. Τελ άδεηα απνπζίαο γηα ιόγνπο θξνληίδαο ηνπ
παηδηνύ, δηθαηνύηαη θαη ν παηέξαο εθόζνλ δελ θάλεη ρξήζε απηήο ε
εξγαδόκελε κεηέξα, πξνζθνκίδνληαο ζηνλ εξγνδόηε ηνπ ζρεηηθή
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βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε ηεο κεηέξαο ηνπ παηδηνύ. 3. Τν δηθαίσκα
θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο ή πξόσξεο απνρώξεζεο ηεο κεηέξαο θαη
ελαιιαθηηθά ηνπ παηέξα γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνύ, έρνπλ θαη νη ζεηνί
γνλείο παηδηνύ ειηθίαο σο έμη (6) εηώλ, ππό ηνπο ίδηνπο σο άλσ όξνπο
ησλ θπζηθώλ γνλέσλ θαη ρξνληθή αθεηεξία ηελ πηνζεζία. 4. Τελ άδεηα
θξνληίδαο παηδηνύ δηθαηνύληαη θαη νη άγακνη γνλείο. 5. Η άδεηα
θξνληίδαο ηνπ παηδηνύ, ζεσξείηαη θαη ακείβεηαη σο ρξόλνο εξγαζίαο θαη
δελ πξέπεη λα πξνθαιεί δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο ζηελ απαζρόιεζε θαη
ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο».
Η εζληθή ΣΣΕ ησλ εηώλ 2004-2005 νξίδεη ζην άξζξν 9 απηήο ππό ηνλ
ηίηιν «Ελαιιαθηηθή ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ σο άδεηαο γηα ηε
θξνληίδα ηνπ παηδηνύ»: «Τν κεηωκέλν ωξάξην (άδεηα) ζειαζκνύ θαη
θξνληίδαο παηδηώλ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ηνπ έηνπο 1993, όπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, δηθαηνύηαη ν/ε εξγαδόκελνο/-ε κε αίηεζή
ηνπ/ηεο λα ην δεηήζεη ελαιιαθηηθά σο ζπλερόκελε ηζόρξνλε άδεηα κε
απνδνρέο, εληόο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία δηθαηνύηαη
κεησκέλνπ σξαξίνπ γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνύ. Η ελαιιαθηηθή
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο πξνϋπνζέηεη ζπκθωλία ηνπ εξγνδόηε θαη
ρνξεγείηαη εθάπαμ ή ηκεκαηηθά».
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ρξήζηκν εξκελεπηηθό εξγαιείν γηα ηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε απνηειεί θαη ν λ. 3584/2007 (Κώδηθαο Καηάζηαζεο
Δεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ - ΚΚΔΚΥ), δεδνκέλεο ηεο
δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1069/1980 ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη
ΔΕΥΑ δηέπνληαη σο πξνο ηε δηνίθεζε, νξγάλσζε, εθηέιεζε,
ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ηνπο θαη σο πξνο ηηο πεγέο
ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο από εηδηθή λνκνζεζία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα
ινηπά ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα
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θαη κε δεδνκέλν όηη νη ππάιιεινη ησλ Δ.Ε.Υ.Α. νκνηάδνπλ πξνο ηνπ
δεκνηηθνύο ππαιιήινπο ζην κέηξν πνπ παξάγνπλ θνηλσθειέο έξγν.
Ο λ. 3584/2007 νξίδεη ζην άξζξν 60 απηνύ ππό ηνλ ηίηιν
«Δηεπθνιύλζεηο

ππαιιήισλ

κε

νηθνγελεηαθέο

ππνρξεώζεηο»,

αλαθέξνληαο παξάιιεια ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε απηνύ όηη ην ελ ιόγσ
άξζξν εληάζζεηαη ζην θνηλσληθό πξόζσπν ηνπ ΚΚΔΚΥ, ην νπνίν
εληζρύεη κεηαμύ άιισλ θαη ηελ ηζόηεηα ησλ επθαηξηώλ κεηαμύ αλδξώλ
θαη γπλαηθώλ: «[…] 2. Ο ρξόλνο εξγαζίαο ηνπ γνλέα ππαιιήινπ
κεηώλεηαη θαηά δύν (2) ώξεο εκεξεζίσο εθόζνλ έρεη ηέθλα ειηθίαο έσο
δύν (2) εηώλ, θαη θαηά κία (1) ώξα εθόζνλ έρεη ηέθλα ειηθίαο από δύν
(2) έσο ηεζζάξσλ (4) εηώλ. Ο γνλέαο ππάιιεινο δηθαηνύηαη ελλέα (9)
κήλεο άδεηα κε απνδνρέο γηα αλαηξνθή παηδηνύ, εθόζνλ δελ θάλεη ρξήζε
ηνπ θαηά ην πξνεγνύκελν εδάθην κεησκέλνπ σξαξίνπ.
3. Αλ θαη νη δύν γνλείο είλαη ππάιιεινη, κε θνηλή ηνπο δήισζε πνπ
θαηαηίζεηαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπο θαζνξίδεηαη πνηνο από ηνπο δύν ζα θάλεη
ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ή ηεο άδεηαο αλαηξνθήο, εθηόο αλ κε ηελ
αλσηέξσ θνηλή ηνπο δήισζε θαζνξίζνπλ ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηα
νπνία ν θαζέλαο ζα θάλεη ρξήζε, αιιά πάληνηε δηαδνρηθώο θαη κέζα ζηα
ρξνληθά όξηα ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. Αλ ε ζύδπγνο ηνπ
ππαιιήινπ ή ν ζύδπγνο ηεο ππαιιήινπ εξγάδεηαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα,
εθόζνλ δηθαηνύηαη όκνηεο, νιηθώο ή κεξηθώο, δηεπθνιύλζεηο, ν ζύδπγνο ή
ε ζύδπγνο ππάιιεινο δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ δηεπθνιύλζεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 2, θαηά ην κέξνο πνπ ε ζύδπγνο απηνύ ή ν ζύδπγνο απηήο δελ
θάλεη ρξήζε ησλ δηθώλ ηεο ή ησλ δηθώλ ηνπ δηθαησκάησλ ή θαηά ην
κέξνο πνπ απηά ππνιείπνληαη ησλ δηεπθνιύλζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2. Αλ
ε ζύδπγνο ηνπ ππαιιήινπ δελ εξγάδεηαη ή δελ αζθεί νπνηνδήπνηε
επάγγεικα, ν ζύδπγνο δελ δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ δηεπθνιύλζεσλ
ηεο παξαγξάθνπ 2, εθηόο αλ ιόγσ ζνβαξήο πάζεζεο ή βιάβεο θξηζεί
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αλίθαλε λα αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο αλαηξνθήο ηνπ παηδηνύ, ζύκθσλα
κε βεβαίσζε ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Υγεηνλνκηθήο Επηηξνπήο ζηελ
αξκνδηόηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ν ππάιιεινο.
4. Όηαλ ν έλαο γνλέαο ιάβεη ηελ άδεηα ηεο παξ. 1 ηνπ παξόληνο, ν άιινο
δελ έρεη δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηεπθνιύλζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ απηνύ γηα ην ίδην δηάζηεκα […]».
Σην ζεκείν απηό, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηηο επηηαγέο ηνπ
επξσπατθνχ δηθαίνπ, ην νπνίν κε κία ζεηξά νδεγηψλ απνζθνπεί
ζηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ
αθελφο κε ηε κνξθή ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη
αθεηέξνπ κε ηε κνξθή ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ ζηνλ εξγαζηαθφ
ηνκέα. Πξνο ηνύην έρνπλ εθδνζεί πνιπάξηζκεο νδεγίεο, νη νπνίεο έρνπλ
θαηαζηεί εζσηεξηθό δίθαην, όπσο νη Οδεγίεο 73/2002 πεξί εθαξκνγήο
ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, 80/1997
πεξί δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ιφγσ θχινπ θαη βάξνπο απνδείμεσο,
54/2006 πεξί ίζσλ επθαηξηψλ θαη ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο, 18/2010 πεξί
εθαξκνγήο ηεο αλαζεσξεκέλεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ γηα ηε γνληθή
άδεηα, 85/1992 πεξί εθαξκνγήο κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε
βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαηά ηελ εξγαζία ησλ
εγθχσλ, ιερψλσλ θαη γαινπρνπζψλ εξγαδνκέλσλ.
Από ηηο αλσηέξσ θνηλνηηθέο νδεγίεο ζπλάγεηαη όηη πξνζηαηεύεηαη ην
γπλαηθείν θύιν θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πξηλ θαη
κεηά ηνλ ηνθεηό, θαζώο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνύ από θάζε
δπζκελή δηάθξηζε πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο εμ
απηνύ ηνπ ιόγνπ. Ωζηφζν, θαηά ηα ινηπά, φζνλ αθνξά ηελ αλαηξνθή
ησλ ηέθλσλ, πξνζηαηεχεηαη ηφζν ην αλδξηθφ φζν θαη ην γπλαηθείν
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θχιν, ηα νπνία απνιακβάλνπλ ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζην κέηξν
πνπ βξίζθνληαη ζε φκνηα ζέζε. Άιισζηε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ
θνηλνηηθψλ νδεγηψλ ε δηάθξηζε πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή
δηαθνξεηηθψλ θαλφλσλ ζε ζπγθξίζηκεο πεξηπηψζεηο ή ηνπ ίδηνπ
θαλφλα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο.
Σεκεησηένλ όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 3896/2010 πνπ
απνηππώλεη θνηλνηηθή νδεγία «1. Όηαλ έλα πξόζσπν πνπ εκπίπηεη ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο λόκνπ ηζρπξίδεηαη όηη πθίζηαηαη
κεηαρείξηζε πνπ ελέρεη δηάθξηζε ιόγσ θύινπ, θαηά ηηο αλσηέξσ
δηαηάμεηο, θαη επηθαιείηαη, ελώπηνλ δηθαζηεξίνπ ή άιιεο αξκόδηαο αξρήο,
γεγνλόηα ή ζηνηρεία από ηα νπνία πηζαλνινγείηαη άκεζε ή έκκεζε
δηάθξηζε ιόγσ θύινπ, ή όηη εθδειώζεθε ζεμνπαιηθή ή άιιε παξελόριεζε
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξόληνο λόκνπ, ν θαζ` νπ (ελ πξνθεηκέλσ ε
Γ.Δ.Τ.Α.) θέξεη ην βάξνο λα απνδείμεη ζην δηθαζηήξην ή ζε άιιε
αξκόδηα αξρή, όηη δελ ππήξμε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. Η αλσηέξσ ξύζκηζε δελ ηζρύεη
ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία […]»
Τα αλσηέξσ ζπκπιένπλ θαη κε ηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ηζφηεηαο
ησλ δχν θχισλ, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ
πληάγκαηνο. Σύκθσλα δε κε ηε λνκνινγία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, νη
θαλνληζηηθνί όξνη ΣΣΕ πξέπεη λα ζπκπιένπλ κε ηηο ζπληαγκαηηθέο
αξρέο, όπσο αθξηβώο θαη νη λόκνη. Σπλεπώο, νη θαλνληζηηθνί φξνη ηεο
θιαδηθήο Δ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα
πξνζβάιινπλ ηελ ηζφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηνπο φξνπο
εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηηο άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ φηαλ
δελ δηθαηνινγείηαη ε κεηαμχ ηνπο άληζε κεηαρείξηζε (ΟιΑΠ
609/2008). Σε αληίζεηε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη όξνη απηνί
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εηζάγνπλ αλεπίηξεπηε δηάθξηζε, είλαη αλίζρπξνη σο αληηθείκελνη ζην
Σύληαγκα θαη δελ εθαξκόδνληαη.
Απφ ην πξνπαξαηηζέκελν αλαιπηηθφ λνκηθφ πιαίζην θαη ηελ
εξκελεία απηνχ ζπλάγεηαη φηη άλδξαο ππάιιεινο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. κε
ζχδπγν απηαζρνινχκελε δηθαηνχηαη άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλνπ.
Ωζηφζν, ε επηινγή αλ ε ελ ιφγσ άδεηα ζα ρνξεγεζεί ππφ ηε κνξθή
κεησκέλνπ σξαξίνπ ή ζπλερφκελεο ελλεάκελεο άδεηαο δελ βξίζθεηαη
ζηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, αιιά απαηηεί θαη ηε
ζπκθσλία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. σο εξγνδφηε. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
αλσηέξσ δηθαίσκα, ρνξεγνχκελν ππφ ηελ κνξθή ηεο ζπλερφκελεο
ελλεάκελεο άδεηαο, παξαθσιχεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.
εμαλαγθάδνληάο ηε λα ιεηηνπξγήζεη κε ππέξκεηξα κεησκέλν
πξνζσπηθφ, ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί ζηνλ εξγαδφκελν ε άδεηα
αλαηξνθήο ηέθλνπ ππφ ηε κνξθή κεησκέλνπ σξαξίνπ, ιακβάλνληαο
κάιηζηα ππφςε φηη νη Γ.Δ.Τ.Α. απνηεινχλ επηρεηξήζεηο πνπ ελ ηνηο
πξάγκαζη έρνπλ θνηλσθειή ζθνπφ.

.Αζήλα,

7.03.2012

Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο,
Π. Ζπγνύξεο
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