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Ερωτάται αν είναι νομικά ςφννομθ και ςε περίπτωςθ κετικισ
απάντθςθσ, με ποιζσ προχποκζςεισ θ χοριγθςθ άδειασ άνευ αποδοχϊν
ςε υπάλλθλο αορίςτου χρόνου ςε Δ.Ε.Υ.Α. Το ηιτθμα ζχει προκφψει
γιατί ο Χθμικόσ Μθχανικόσ τθσ επιχείρθςθσ ζχει αιτθκεί άδεια άνευ
αποδοχϊν διάρκειασ ενόσ ζτουσ.

*****************

Επί του ανωτζρω ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ εξισ:
τθν παρ.1 του άρκρου 7 του Νόμου 1069/1980 (Νόμοσ επιχειριςεων
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ) ορίηεται ότι διά οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Υπθρεςίασ που ςυντάςςεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
τθσ επιχείρθςθσ που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εςωτερικϊν μετά από
γνϊμθ των οικείων Δθμοτικϊν θ Κοινοτικϊν Συμβουλίων, κακορίηεται θ
οργάνωςθ, θ ςφνκεςθ και θ αρμοδιότθτα των υπθρεςιϊν, ο αρικμόσ
των κζςεων του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ, αναλόγωσ με τισ ανάγκεσ
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τθσ επιχείρθςθσ, θ κατά μιςκολογικά κλιμάκια κατανομι των κζςεων
προςωπικοφ κατά ομάδεσ ειδικοτιτων και αναλόγωσ του βακμοφ
εκπαιδεφςεωσ, οι αποδοχζσ, όπωσ και ο τρόποσ προςλιψεωσ και
απολφςεωσ και το αρμόδιο προσ τοφτο όργανο.

τθν παράγραφο 2. του ανωτζρω άρκρου προβλζπεται ότι το κατά
τθν προθγοφμενθ παράγραφο προςωπικό τθσ επιχειριςεωσ
ςυνδζεται με αυτι με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
επιφυλαςςομζνθσ τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ. Στθν δε παρ 3.
ορίηεται ότι το υπθρετοφν επί ςχζςει εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
προςωπικό Διμων, Κοινοτιτων ι άλλων φορζων, το οποίο απαςχολείτο
ςε υπθρεςίεσ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ κακίςταται από τθ
ςφςταςθ τθσ οικείασ επιχειριςεωσ προςωπικό αυτισ υπό τθν ίδια
ςχζςθ που υπθρετεί και καταλαμβάνει αντίςτοιχεσ κζςεισ εκ των
προβλεπομζνων από τον οργανιςμό εςωτερικισ τθσ παραγράφου 1.
φμφωνα δε με τθν παρ 1 του άρκρου 5 του νόμου 1876/1990 το
προςωπικό που υπθρετεί ςτουσ Ο.Τ.Α με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου αορίςτου χρόνου αλλά και ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. με τισ διατάξεισ τθσ
παρ3. άρκρο 7 του ν.1069/1980 μπορεί να διοριςκεί ςε οργανικζσ
κζςεισ μονίμων υπαλλιλων.

Σφμφωνα δε με τισ ανωτζρω διατάξεισ θ Δ.Ε.Υ.Α. που εδρεφει ςε κάκε
Διμο εκδίδει τον δικό τθσ Κανονιςμό. Η Δ.Ε.Υ.Α. με απόφαςθ του
Διοικθτικοφ τθσ Συμβουλίου 58/2011 κζςπιςε τον δικό τθσ Κανονιςμό, ο
οποίοσ ςτο κεφάλαιο του Δ με τίτλο άδειεσ προςωπικοφ ορίηει τα
ςχετικά με τισ άδειεσ. το άρκρο 66 ορίηεται ότι οι άδειεσ διακρίνονται
ςε κανονικζσ για λόγουσ υγείασ, άνευ αποδοχϊν κλπ. το άρκρο 69 του
οικείου κανονιςμοφ επίςθσ προβλζπεται ότι 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 ιςχφουςα κάκε φορά
νομοκεςία.

2

Συνεπϊσ με βάςθ τθν ανωτζρω διάταξθ θ άδεια άνευ αποδοχϊν δίδεται
υπό δφο προχποκζςεισ. Η πρϊτθ αφορά τθν λιψθ τθσ άδειασ άνευ
αποδοχϊν εφόςον ζχει εξαντλθκεί θ κανονικι άδεια του
εργαηομζνου ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. Η δεφτερθ προχπόκεςθ αφορά ςτθν λιψθ
τθσ άδειασ μόνο για πραγματικά ςοβαροφσ λόγουσ όπωσ αυτοί
εξειδικεφονται κάκε φορά από τθν εργατικι νομοκεςία. Περαιτζρω κα
πρζπει να εξεταςτεί το ηιτθμα για πόςο χρονικό διάςτθμα και με ποιεσ
ειδικότερεσ προχποκζςεισ δικαιοφται ο υπάλλθλοσ τθν άδεια άνευ
αποδοχϊν και ποιοι είναι εκείνοι οι ςοβαροί λόγοι που τθν
δικαιολογοφν.

Στο άρκρο 3, παράγραφοσ 2 του Νόμου 3584/2007 (Κϊδικασ
Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων) ο οποίοσ εφαρμόηεται
αναλογικά και ςτο προςωπικό των Δ.Ε.Τ.Α. ςε όςα ηθτιματα δεν
ρυκμίηονται από τον Κανονιςμό τουσ ι από τισ κλαδικζσ ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ εργαςίασ που αυτζσ ςυνάπτουν, ορίηεται ότι ςτισ διατάξεισ
του παρόντοσ υπάγεται το προςωπικό των ΟΣΑ με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου. Στο άρκρο 58 παρ(1.) του ανωτζρω Κϊδικα ορίηεται
ότι επιτρζπεται θ χοριγθςθ ςτον υπάλλθλο μετά από αίτθςθ του
άδειασ χωρίσ αποδοχζσ εφόςον οι ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ το
επιτρζπουν. Η άδεια αυτι δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 1 μινα εντόσ
του αυτοφ θμερολογιακοφ ζτουσ. Επίςθσ θ παρ. (2) ορίηει ότι ςτουσ
υπαλλιλουσ επιτρζπεται θ χοριγθςθ άδειασ άνευ αποδοχϊν διάρκειασ
ζωσ και 2 ετϊν φςτερα από αίτθςθ και γνϊμθ του υπθρεςιακοφ
ςυμβουλίου για ςοβαροφσ ιδιωτικοφσ λόγουσ.

Ωςτόςο με τθν παρ 4 του άρκρου 37 του νόμου 3986/2011 ςε
ςυνδυαςμό με τθν εγκφκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.51/683/οικ15718 θ οποία ορίηει
ότι θ διάταξθ τθσ παρ.4 του ανωτζρω νόμου εφαρμόηεται και για το
προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου
των ΟΣΑ ά και βϋ βακμοφ μεταβάλλονται οι προχποκζςεισ παροχισ
άδειασ άνευ αποδοχϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα τροποποιείται θ παρ (2 )
του άρκρου 58 του νόμου 3584/2007 και ορίηεται ότι επιτρζπεται
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ςτουσ υπαλλιλουσ θ χοριγθςθ άδειασ άνευ αποδοχϊν ςυνολικισ
διάρκειασ ζωσ και 5 ετϊν για ςοβαροφσ ιδιωτικοφσ λόγουσ αντί για 2
ζτθ που ίςχυε ωσ τθν 1 Ιουλίου θμερομθνία δθμοςίευςθσ του
ανωτζρω νόμου.

υνεπϊσ και με βάςθ τθν ανωτζρω τροποποίθςθ επιτρζπεται πλζον θ
χοριγθςθ αδείασ άνευ αποδοχϊν ςε δφο περιπτϊςεισ. Η πρϊτθ
περίπτωςθ είναι για ζνα μινα εντόσ του αυτοφ θμερολογιακοφ ζτουσ
και εφόςον το επιτρζπουν οι ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, ενϊ θ δεφτερθ
αφορά άδεια που δίνεται για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε ζτθ για
ςοβαροφσ ιδιωτικοφσ λόγουσ κατόπιν γνωμοδότθςθσ υπθρεςιακοφ
ςυμβουλίου. Κατά ςυνζπεια εφόςον ςυντρζχουν και οι λοιπζσ
προχποκζςεισ (ςοβαρόσ ιδιωτικόσ λόγοσ) ο εν λόγω Πολιτικόσ
Μθχανικόσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και ςτθν περίπτωςθ του οποίου εφαρμόηεται
το παραπάνω νομοκετικό κακεςτϊσ κατά ρθτι παραπομπι τθσ
εγκυκλίου, δικαιοφται άδεια άνευ αποδοχϊν 1 ζτουσ.

Η δεφτερθ προχπόκεςθ όπωσ προελζχκθ για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ
άνευ αποδοχϊν ζωσ και πζντε ετϊν είναι θ φπαρξθ ςοβαροφ ιδιωτικοφ
λόγου. Σφμφωνα με τθν εργατικι νομοκεςία και το ατομικό εργατικό
δίκαιο κακϊσ και το άρκρο 657 ΑΚ, που ορίηει ότι ο εργαηόμενοσ
διατθρεί τθν αξίωςθ του για μιςκό, εάν φςτερα από δεκαιμερθ παροχι
εργαςίασ εμποδίηεται να εργαςτεί από ςπουδαίο λόγο και εφαρμόηεται
αναλογικά ςτθν εξεταηόμενθ περίπτωςθ μόνο ωσ προσ τθν ςυνδρομι
του ςπουδαίου λόγου, ςπουδαίοσ λόγοσ που εμποδίηει τον εργαηόμενο
να προςζλκει ςτθν εργαςία του και τον εξαναγκάηει ςε λιψθ άδειασ
άνευ αποδοχϊν είναι ο λόγοσ εκείνοσ που ανάγεται ςε πραγματικό
γεγονόσ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα αυτοφ αλλά ςε τυχαίο
γεγονόσ (πχ αςκζνεια, ςτράτευςθ). Η ζννοια του ςπουδαίου λόγου
είναι νομικι και για αυτό θ προσ τοφτο κρίςθ υπόκειται ςτον ζλεγχο
των δικαςτθρίων. Σο κϊλυμα είναι ςπουδαίο και όταν ανάγεται ςε
αιτία από τθν οποία ο εργαηόμενοσ χωρίσ να τον βαρφνει υπαιτιότθτα,
εμποδίηεται από λόγουσ που αφοροφν το πρόςωπο του να εργαςτεί.
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Ο ςπουδαίοσ λόγοσ μπορεί να ςυνκζτει περιςτατικό που αφορά τον
εργαηόμενο (το πρόςωπο του) ι ζξω από τον κφκλο αυτοφ και να
αφορά πρόςωπα που βρίςκονται ςε ςτενό ςφνδεςμο με τον
εργαηόμενο. Ενδεικτικά αναφζρονται ωσ ςπουδαίοι λόγοι θ αςκζνεια
του εργαηόμενου, ο τραυματιςμόσ, θ κυοφορία, ο τοκετόσ, ι λοχεία, ο
κάνατοσ θ ι βαριά αςκζνεια ςυηφγου ι τζκνου ι ςυγγενοφσ, θ
φυλάκιςθ. (Ερμθνεία Αςτικοφ Κϊδικα, Βακρακοκοίλθ,2005,ςελ 324.)
Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ που παρατζκθκαν και που
ςυνκζτουν τθν ζννοια του ςοβαροφ λόγου μπορεί ο εργαηόμενοσ να
ηθτιςει άδεια άνευ αποδοχϊν.

Συμπεραςματικά και εξ όςων αναφζρκθκαν ανωτζρω ο υπάλλθλοσ τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. (Πολιτικόσ Μθχανικόσ) είναι υπάλλθλοσ ιδιωτικοφ δικαίου
αορίςτου χρόνου. Από τον ςυνδυαςμό των νόμων 1069/1980 του
Κανονιςμοφ υπαλλιλων Δ.Ε.Υ.Α., του Κϊδικα Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν
υπαλλιλων, και του νεότερου νόμου 3986/2011 όπωσ ερμθνεφεται
από τθν εγκφκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.51/683/οικ15718 και υπό το φϊσ του
άρκρου 657 του ΑΚ ο εν λόγω υπάλλθλοσ δικαιοφται άδεια άνευ
αποδοχϊν ενόσ ζτουσ (όπωσ τθν αιτικθκε) με βάςθ τθν παρ 4 του
άρκρου 37 του νόμου 3986/2011, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο
του οι ανωτζρω περιπτϊςεισ ςοβαρϊν λόγων.

Ακινα,5/12/2012
Πάνοσ Ζυγοφρθσ.
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