ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,
με αρ. πρωτ. εις: 2265 /15.02.2016 ερωτιματοσ

Θζμα: Χοριγθςθ άδειασ φροντίδασ τζκνου ςε εργαηόμενο των Δ.Ε.Τ.Α.

Επί του ωσ άνω κζματοσ θ γνώμθ μου είναι θ ακόλουκθ:

Ι.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Ι. Τποχρεωτικότθτα χοριγθςθσ τθσ άδειασ ςτον πατζρα του τζκνου
Όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 7 του ν.1069/1980 «Δι`

Οργανιςμοφ

Εςωτερικισ Υπθρεςίασ ςυνταςςομζνον δι` αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου

τθσ

Εςωτερικϊν

μετά

επιχειριςεωσ,
γνϊμθν

εγκρινομζνθσ

των

οικείων

υπό

Δθμοτικϊν

του

Υπουργοφ

ι Κοινοτικϊν

Συμβουλίων, κακορίηεται θ οργάνωςισ, θ ςφνκεςισ και θ αρμοδιότθσ των
υπθρεςιϊν, ο αρικμόσ των κζςεων του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ
αναλόγωσ
κλιμάκια

προσ τασ ανάγκασ τθσ επιχειριςεωσ, ι κατά μιςκολογικά
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».

Ακόμα, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 1 παρ.1 του ν.1069/1980

«Δια τθν

άςκθςιν των πάςθσ φφςεωσ δραςτθριοτιτων του κυκλώματοσ υδρεφςεωσ
και αποχετεφςεωσ οικιςτικών κζντρων τθσ Χώρασ, εξαιρζςει των πόλεων

Ακθνών, κεςςαλονίκθσ και Βόλου και των μειηόνων αυτών περιοχών, δφναται
να ςυνιςτώνται κατά τθν παράγραφον 3 του παρόντοσ άρκρου εισ εκάςτον
Διμον ι Κοινότθτα τθσ Χώρασ ι υπό πλειόνων Διμων ι Κοινοτιτων ι
Διμων και Κοινοτιτων ενιαίαι επιχειριςεισ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ.
Αι ανωτζρω

Επιχειριςεισ

αποτελοφν

ίδια Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ

Δικαίου κοινωφελοφσ χαρακτιροσ, διεπόμενα υπό των

κανόνων τθσ

Ιδιωτικισ οικονομίασ, εφ` όςον δεν ορίηεται άλλωσ υπό νόμου.

"Η Επιχείρθςθ του παρόντοσ νόμου, κακώσ και όςεσ Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ
Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ ζχουν ςυςτακεί κατ` εφαρμογι ειδικών νόμων,
καταρτίηουν κανονιςμοφσ εργαςίασ κατά τισ ειδικότερεσ ρυκμίςεισ του ν.δ.
3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α), όπωσ ιςχφει. Οι ανωτζρω Κανονιςμοί κυρώνονται
από το Σώμα Επικεώρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.), ςφμφωνα με το άρκρο 15
παράγραφοσ 1 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α`)."

Αι διατάξεισ τθσ παροφςθσ παραγράφου δφνανται να εφαρμόηωνται και εισ
περιπτώςεισ μετατροπισ εισ επιχείρθςιν ςυνεςτθμζνων ςυνδζςμων, Διμων ι
Κοινοτιτων Διμων και Κοινοτιτων.

Αι επιχειριςεισ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ λειτουργοφν υπό μορφιν
Δθμοτικισ ι Κοινοτικισ επιχειριςεωσ και διζπονται ωσ προσ τθν διοίκθςιν,
οργάνωςιν, εκτζλεςιν, λειτουργίαν, ςυντιρθςιν των ζργων τθσ αρμοδιότθτόσ
των κακώσ και τασ πθγάσ τθσ χρθματοδοτιςεώσ των υπό των διατάξεων του
παρόντοσ νόμου, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των ςχετικών διατάξεων του
"Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κώδικοσ".

Επομζνωσ, για τθ χοριγθςθ άδειασ ςε πατζρα τζκνου εργαηόμενου ςε
Δ.Ε.Τ.Α., εφαρμόηονται ο Ο.Ε.Τ. των Δ.Ε.Τ.Α., οι Κανονιςμοί Εργαςίασ και οι
Ε που διζπουν τισ Δ.Ε.Τ.Α. και γενικότερα το εργατικό δίκαιο.

Η ..Ε. για τθ ρφκμιςθ των όρων αμοιβισ και εργαςίασ των
εργαηομζνων ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. (κλαδικι Σ.Σ.Ε. του ζτουσ 2009) όριηε ςτο
άρκρο 6 αυτισ υπό τον τίτλο «Άδειεσ»: «Στουσ εργαηόμενουσ που
υπάγονται ςτθν παροφςα χορθγοφνται άδειεσ όπωσ κακορίηεται κάκε
φορά από τθ ςχετικι νομοκεςία και τισ αποφάςεισ του Υπουργείου
Απαςχόλθςθσ, με τρόπο που να επιτρζπει τθν κανονικι και εφρυκμθ
λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. Στουσ εργαηόμενουσ επίςθσ χορθγοφνται οι
παρακάτω άδειεσ: *…+ 5. Στισ μθτζρεσ εργαηόμενεσ χορθγείται μειωμζνο
ωράριο εργαςίασ δφο ωρών ανά θμζρα για τα πρώτα δφο ζτθ μετά τθν
άδεια τοκετοφ και λοχείασ και μίασ 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) θμερολογιακϊν μθνϊν μετά τθν άδεια τοκετοφ και λοχίασ, με
αποδοχζσ».
Η παράγραφοσ 5 του άρκρου 6 τθσ κλαδικισ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ
εργαςίασ τροποποιικθκε με τθν με τθν ΚΕ ζτουσ 2012 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, 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».
Ακόμθ, ςφμφωνα με το νόμο 4342/2015 ά. 38 ιςχφει ότι: «1. Δικαιοφχοι τθσ
άδειασ φροντίδασ παιδιοφ του άρκρου 9 τθσ ΕΓΣΣΕ 1993, του άρκρου 6 τθσ
ΕΓΣΣΕ 20022003 το οποίο κυρώκθκε με τθν περίπτωςθ Β` του άρκρου 7 του ν.
3144/2003 (Α` 111), του άρκρου 9 τθσ ΕΓΣΣΕ 2004-2005, τθσ περίπτωςθσ γ`
του άρκρου 7 τθσ ΕΓΣΣΕ 2006-2007, του άρκρου 6 τθσ ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και
του άρκρου 2 τθσ ΕΓΣΣΕ 2014, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά, ι, ςφμφωνα με
τυχόν ευνοϊκότερεσ ειδικζσ 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. Σε περίπτωςθ διαηυγίου, διάςταςθσ ι γζννθςθσ τζκνου
χωρίσ γάμο των γονζων του, τθν άδεια φροντίδασ παιδιοφ λαμβάνει ο γονζασ
που ζχει τθν επιμζλεια, εκτόσ και αν ςυμφωνιςουν διαφορετικά.

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, ενώ
μποροφν επίςθσ να ςυμφωνιςουν να μοιραςτοφν τθν άδεια αυτι για
ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα τα οποία γνωςτοποιοφν. Οι εργοδότεσ
υποχρεοφνται να παρζχουν ςτουσ εργαηόμενουσ ςχετικζσ βεβαιώςεισ.

3. Ευνοϊκότερεσ ρυκμίςεισ Συλλογικών Συμβάςεων Εργαςίασ ι Διαιτθτικών
Αποφάςεων, κανονιςμών εργαςίασ, για τθν άδεια φροντίδασ παιδιοφ
εξακολουκοφν να ιςχφουν ανεξάρτθτα από το κριτιριο του φφλου».

Περαιτζρω, ο νόμοσ 1483/1984 υπό τον τίτλο «Προςταςία και
διευκόλυνςθ των εργαηομζνων με οικογενειακζσ υποχρεώςεισ -

Τροποποιιςεισ και βελτιώςεισ εργατικών νόμων», ορίηει ςτο άρκρο 1
αυτοφ που αφορά το πεδίο εφαρμογισ του: «1. Οι διατάξεισ του
Κεφαλαίου αυτοφ εφαρμόηονται ςτουσ εργαηόμενουσ με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου ι ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ, ςε επιχειριςεισ
ι εκμεταλλεφςεισ. Αφοροφν τουσ εργαηόμενουσ και των δφο φφλων,
που ζχουν υποχρεϊςεισ προσ εξαρτϊμενα από αυτοφσ παιδιά ι άλλα
μζλθ τθσ οικογενείασ τουσ που ζχουν ανάγκθ τισ φροντίδεσ ι τθν
υποςτιριξι τουσ, ώςτε να διευκολφνεται θ προετοιμαςία τουσ για τθν
είςοδο ςτθν απαςχόλθςθ, θ διατιρθςι τθσ, κακώσ και θ επαγγελματικι
τουσ εξζλιξθ».
Το άρκρο 2 του ίδιου νόμου ορίηει ότι ωσ «εξαρτώμενα παιδιά» κατά
τθν ζννοια του άρκρου 1 νοοφνται, μεταξφ άλλων, τα μζχρι 16 ετών
παιδιά, φυςικά ι υιοκετθμζνα, εφόςον οι γονείσ ζχουν τθν επιμζλειά
τουσ, κακώσ και τα παιδιά που είναι πάνω από 16 ετών, αλλά που
ζχουν αποδεδειγμζνα ανάγκθ από ειδικζσ φροντίδεσ, για λόγουσ
βαριάσ ι χρόνιασ αςκζνειασ, ι αναπθρίασ, εφόςον οι γονείσ ζχουν τθν
επιμζλειά τουσ.
Σφμφωνα δε, με το άρκρο 4 αυτοφ «Απαγορεφεται κάκε άμεςθ ι
ζμμεςθ διάκριςθ ςε βάροσ των εργαηομζνων του άρκρου 1 παρ. 1, που
αναφζρεται ςτθν είςοδό τουσ ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθ διατιρθςι τθσ και
ςτθν επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ».

Επομζνωσ, εκ των ανωτζρω προκφπτει θ υποχρεωτικότθτα τθσ χοριγθςθσ
τθσ άδειασ για τθν ανατροφι του τζκνου ςτον πατζρα του τζκνουεργαηόμενο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. είτε θ ςφηυγόσ του εργάηεται είτε δεν εργάηεται και
θ Δ.Ε.Τ.Α. δεν μπορεί να αρνθκεί τθ χοριγθςθ τθσ εν λόγω άδειασ.

Β.1.Σμθματικι χοριγθςθ τθσ άδειασ
Κατά το άρκρο 6 τθσ Κλαδικισ ΣΣΕ του 2009 «Στουσ εργαηομζνουσ που
υπάγονται ςτθν παροφςα χορθγοφνται άδειεσ όπωσ κακορίηεται κάκε φορά
από τθ ςχετικι νομοκεςία και τισ αποφάςεισ του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ,
με τρόπο που να επιτρζπει τθν κανονικι και εφρυκμθ λειτουργία τθσ
επιχείρθςθσ.

Σφμφωνα με τθν Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ά. 9 του ζτουσ 2004-2005 «Το μειωμζνο
ωράριο («άδεια») κθλαςμοφ και φροντίδασ παιδιών του άρκρου 9 τθσ
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του ζτουσ 1993, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, δικαιοφται ο/θ
εργαηόμενοσ/-θ με αίτθςι του/τθσ να το ηθτιςει εναλλακτικά ωσ ςυνεχόμενθ
ιςόχρονθ άδεια με αποδοχζσ, εντόσ τθσ χρονικισ περιόδου κατά τθν οποία
δικαιοφται μειωμζνου ωραρίου για τθ φροντίδα του παιδιοφ.
Η εναλλακτικι χοριγθςθ τθσ άδειασ προχποκζτει ςυμφωνία του

εργοδότθ και χορθγείται εφάπαξ ι τμθματικά».

Επομζνωσ, μπορεί θ Δ.Ε.Τ.Α. να προβεί ςε τμθματικι χοριγθςθ τθσ άδειασ
του εργαηομζνου όπωσ προκφπτει εκ των ανωτζρω.

Β.2. Χοριγθςθ 9μθνθσ άδειασ αντί του μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ
Σφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 4 τθσ Κλαδικισ ΣΣΕ του 2012 «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».
Το μειωμζνο ωράριο («άδεια») κθλαςμοφ και φροντίδασ παιδιών του άρκρου
9 τθσ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του ζτουσ 1993, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, δικαιοφται

ο/θ εργαηόμενοσ/-θ με αίτθςι του/τθσ να το ηθτιςει εναλλακτικά ωσ
ςυνεχόμενθ ιςόχρονθ άδεια με αποδοχζσ, εντόσ τθσ χρονικισ περιόδου κατά
τθν οποία δικαιοφται μειωμζνου ωραρίου για τθ φροντίδα του παιδιοφ.
Η εναλλακτικι χοριγθςθ τθσ άδειασ προχποκζτει ςυμφωνία του εργοδότθ
και χορθγείται εφάπαξ ι τμθματικά κατά τθν Ε....Ε. ά. 9 του ζτουσ 20042005.
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 10/2010 απόφαςθ του ΑΠ κρίκθκε ότι ναι μεν
υπάρχει το διευκυντικό δικαίωμα του εργοδότθ να αποφαςίςει τθν
τμθματικι χοριγθςθ άδειασ, ιτοι θ εξουςία με τθν οποία ο εργοδότθσ
λαμβάνει κάκε μζτρο, το οποίο ζχει ςχζςθ με τθν εκπλιρωςθ των
υποχρεώςεων του εργαηομζνου και κεωρείται πρόςφορο για τθν
αποδοτικι οργάνωςθ και λειτουργία εντόσ τθσ οποίασ παρζχεται θ
εργαςία, θ άςκθςθ όμωσ του εν λόγω δικαιώματοσ ελζγχεται ςε κάκε
περίπτωςθ με τθν εφαρμογι τθσ ΑΚ 281, υπό τθν ζννοια ότι απαγορεφεται,
ωσ καταχρθςτικι, όταν υπερβαίνει προφανώσ, τα όρια που διαγράφονται
από τθν καλι πίςτθ ι τα χρθςτά ικθ ι τον κοινωνικό ι οικονομικό ςκοπό
αυτοφ. Επίςθσ, κρίκθκε με τθν ίδια απόφαςθ ότι θ καταχρθςτικι άςκθςθ
αφορά όλα μεν τα τελοφντα υπό τθν εγγφθςθ και προςταςία του Κράτουσ
ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία όμωσ περιορίηονται όχι χάριν
του ιδιωτικοφ ςυμφζροντοσ αλλά μόνο εάν βλάπτεται το γενικότερο
κοινωνικό ι δθμόςιο ςυμφζρον.
Επομζνωσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω ο εργαηόμενοσ μπορεί να επιλζξει τθν
εννιάμθνθ χοριγθςθ άδειασ ανατροφισ τζκνου αντί του μειωμζνου
ωραρίου εργαςίασ και κα πρζπει να λάβει τθ ςυναίνεςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ άρνθςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. να χορθγιςει τθν εννιάμθνθ
άδεια αντί του μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ, κα πρζπει θ Δ.Ε.Τ.Α. να

ελζγχει εάν θ άρνθςθ είναι καταχρθςτικι, εάν δθλαδι

βλάπτεται το

δθμόςιο και όχι το ιδιωτικό ςυμφζρον.

ΙΙ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ
υμπεραςματικά, θ Δ.Ε.Τ.Α. είναι υποχρεωμζνθ να χορθγιςει τθν άδεια
ςτον πατζρα του τζκνου-εργαηόμενο ςε αυτιν εφόςον προκφπτει ρθτώσ
από τθν εργατικι νομοκεςία και τισ Ε. Μπορεί θ Δ.Ε.Τ.Α. να προβεί ςε
τμθματικι χοριγθςθ τθσ άδειασ όπωσ προβλζπεται ςτθν Ε.Γ...Ε. του ζτουσ
2004-2005.
Σζλοσ, είναι δικαίωμα του εργαηομζνου να επιλζξει το αν κα του χορθγθκεί
9μθνθ άδεια ι το μειωμζνο ωράριο εργαςίασ. Για τθν εναλλακτικι
χοριγθςθ τθσ άδειασ προβλζπεται ωσ προχπόκεςθ θ ςυμφωνία τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
Ωςτόςο, αν τυχόν αρνθκεί τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ ςτον εργαηόμενο κα
πρζπει θ άρνθςι τθσ αυτι να μθν γίνεται καταχρθςτικά εισ βάροσ του
δθμοςίου ςυμφζροντοσ.

Eν Ακιναισ, τθ 23/02/2016
Πάνοσ Ζυγοφρθσ

