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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2213/15.07.2015
ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΕΡΩΣΗΜΑ: Δφναται θ Δ.Ε.Τ.Α. να χορθγιςει τθν επιπρόςκετθ γονικι
άδεια ανατροφισ τζκνου που προβλζπεται ςτθ διάταξθ του ά. 6 παρ.
1 Ν. 4210/2013, ςε υπάλλθλο τθσ επιχείρθςθσ, λόγω πολφδυμθσ
κφθςθσ;
*****************

Επί του ωσ άνω ερωτιματοσ θ γνώμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Στθ διάταξθ των παρ. 1 και 2 του ά. 7 Ν. 1069/1980 προβλζπεται ότι:
«Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Επιχειριςεωσ - Προςωπικόν
1. Δι' Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ, ςυνταςςομζνου δι'
αποφάςεωσ

του

Διοικθτικοφ

Συμβουλίου
1

τθσ

επιχειριςεωσ,

εγκρινομζνθσ υπό του Υπουργοφ Εςωτερικϊν μετά γνϊμθν των οικείων
Δθμοτικϊν ι Κοινοτικϊν Συμβουλίων, κακορίηεται θ οργάνωςισ, θ
ςφνκεςισ και θ αρμοδιότθσ των υπθρεςιϊν, ο αρικμόσ των κζςεων του
πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ αναλόγωσ προσ τασ ανάγκασ τθσ
επιχειριςεωσ, θ κατά μιςκολογικά κλιμάκια κατανομι των κζςεων του
προςωπικοφ κακ' ομάδασ ειδικοτιτων και αναλόγωσ τθσ βακμίδοσ
εκπαιδεφςεωσ, αι αποδοχαί, και ο τρόποσ προςλιψεωσ και απολφςεωσ
και το αρμόδιον προσ τοφτο όργανον.
Η Επιχείρθςθ του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και όςεσ Δθμοτικζσ
Επιχειριςεισ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ ζχουν ςυςτακεί κατ' εφαρμογι
ειδικϊν νόμων, καταρτίηουν κανονιςμοφσ εργαςίασ κατά τισ ειδικότερεσ
ρυκμίςεισ του ν.δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α), όπωσ ιςχφει. Οι ανωτζρω
Κανονιςμοί κυρϊνονται από το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.),
ςφμφωνα με το άρκρο 15 παράγραφοσ 1 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α' )
2. Το κατά τθν προθγουμζνθν παράγραφον προςωπικόν τθσ
επιχειριςεωσ ςυνδζεται μετ' αυτισ δια ςυμβάςεωσ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου, επιφυλαςςομζνθσ τθσ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ
παρ. 4 του παρόντοσ άρκρου.»
Από τθν ανωτζρω διάταξθ ςε ςυνδυαςμό με τθ διάταξθ του ά. 1 Ν.
1069/1980, όπου ρθτώσ ορίηεται ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. διζπονται από τουσ
κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, ςυνάγεται ότι ςτο προςωπικό των
Δ.Ε.Υ.Α. εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτουσ οικείουσ Οργανιςμοφσ
Εςωτερικών Υπθρεςιών, οι Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (ΣΣΕ), και
γενικότερα το εργατικό δίκαιο.
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Στθν διάταξθ του ά. 6 τθσ τελευταίασ ΣΣΕ προβλζπεται ότι: «όςεσ
διατάξεισ των προθγουμζνων Συλλογικϊν Συμβάςεων Εργαςίασ, που
υπζγραψαν τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ι Διαιτθτικϊν αποφάςεων, δεν
ζχουν καταργθκεί με νεότερθ ςυμφωνία ι τροποποιθκεί εξακολουκοφν
να ιςχφουν».
Περαιτζρω, ςτθ διάταξθ τθσ παρ. 4 του ά. 2 τθσ υπ’ αρικμ. 5/24.04.2012
ΣΣΕ ορίηεται ότι: «Η παράγραφοσ 5 του ά. 6 τθσ κλαδικισ ςυλλογικισ
ςφμβαςθσ εργαςίασ του ζτουσ 2009 αντικακίςταται ωσ εξισ: Στον
εργαηόμενο γονζα, μθτζρα ι πατζρα χορθγείται μειωμζνο ωράριο
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. Ο εργαηόμενοσ γονζασ, μθτζρα ι πατζρασ μπορεί να
επιλζξει του μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ, άδεια για τθν ανατροφι
του παιδιοφ εννζα (9) θμερολογιακών μθνών μετά τθν άδεια τοκετοφ
και λοχείασ με αποδοχζσ. ..».
Τζλοσ, ςτθ διάταξθ του ά. 81 τθσ υπ’ αρικμ. 5106/2012 (ΦΕΚ Β
1989/2012) απόφαςθσ περί τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Υπθρεςίασ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Διμου
Ηακφνκου προβλζπεται ότι: « Γονικι Άδεια
Σε κάκε εργαηόμενο χορθγείται γονικι άδεια όπωσ αυτι ορίηεται από
τθν εκάςτοτε ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία».
Από τισ εφαρμοςτζεσ διατάξεισ που προεξετζκθςαν προκφπτει ςαφώσ
ότι ςε ουδεμία εξ αυτών δεν γίνεται αναφορά περί αναλογικισ
εφαρμογισ τθσ διάταξθσ του ά. 6 παρ. 1 Ν. 4210/2013. Η τελευταία δε
διάταξθ, το περιεχόμενο τθσ οποίασ ζχει ωσ εξισ: «1. Στο τζλοσ τθσ
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παρ. 2 του άρκρου 53 του Κϊδικα Δθμοςίων Πολιτικϊν και Διοικθτικϊν
Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) και ςτο τζλοσ τθσ
παρ. 2 του άρκρου 60 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και
Κοινοτικϊν Υπαλλιλων (ν. 3584/2007) προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ:
Σε περίπτωςθ γζννθςθσ διδφμων, τριδφμων κ.λπ. τζκνων χορθγείται
επιπλζον άδεια ανατροφισ χρονικισ διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν με
αποδοχζσ για κάκε τζκνο πζραν του ενόσ», εφαρμόηεται μόνον ςτισ
περιπτϊςεισ δθμοςίων υπαλλιλων, υπαλλιλων ΝΠΔΔ και υπαλλιλων
ΟΣΑ.
Εν προκειμζνω, κακ’ όςον αφορά ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του εργατικοφ δικαίου, ςτισ οποίεσ ουδεμία
αναφορά γίνεται περί τθσ επιπρόςκετθσ γονικισ αδείασ που
δικαιοφνται οι γονείσ πολφδυμων τζκνων.

Άλλωςτε ζχει κρικεί δυνάμει τθσ απόφαςθσ του Δικαςτθρίου τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΔΕΕ) ςτθν υπόκεςθ Ζωι Χατηι κατά Τπουργοφ
Οικονομικϊν, C-149/2010, θμ. 16.9.2010, κατόπιν αίτθςθσ για τθν
ζκδοςθ προδικαςτικισ αποφάςεωσ, (Συλλογι 2010, ς. I-8489) ότι θ
ριτρα 2.1. τθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου για τθ γονικι άδεια, θ οποία
ςυνιφκθ ςτισ 14/12/1995 από τισ διεπαγγελματικζσ οργανώςεισ
γενικοφ χαρακτιρα (UNICE, CEEOA, CES)-δεν ζχει μεν τθν ζννοια ότι θ
γζννθςθ διδφμων τζκνων κεμελιϊνει δικαίωμα προσ λιψθ τόςων
γονικϊν αδειϊν όςα τα τζκνα που γεννϊνται, επιβάλλει, όμωσ, ςε
κάκε περίπτωςθ και υπό το πρίςμα τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ,
ςτον εκνικό νομοκζτθ τθν υποχρζωςθ να κακιερϊςει ςφςτθμα
γονικισ άδειασ, το οποίο, αναλόγωσ με τθν υφιςτάμενθ ςτο οικείο
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κράτοσ μζλοσ κατάςταςθ, να εξαςφαλίηει ςτουσ γονείσ δίδυμων
τζκνων μεταχείριςθ, θ οποία λαμβάνει προςθκόντωσ υπόψθ τισ
ειδικζσ τουσ ανάγκεσ.

ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Επομζνωσ, ο/θ

υπάλλθλοσ

τθσ

Δ.Ε.Τ.Α.

δεν

δικαιοφται

τθσ

επιπρόςκετθσ γονικισ άδειασ του ά. 6 παρ. 1 Ν. 4210/2013, λόγω
πολφδυμθσ κφθςθσ.

Ακινα, 20.06.2015
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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