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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. διευκρινιςτικοφ ερωτιματοσ προσ
τθ Δ.Ε.Υ.Α. με αρ.πρωτ. 4901/7-11-2017 επί τθσ από 18/10/2017
γνωμοδότθςισ μου:
«Με δεδομζνο ότι ο ςυγκεκριμζνοσ υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. αιτικθκε τθν
άδεια ανατροφισ ςτισ 29/8/2017 ενώ το τζκνο του γεννικθκε ςτισ 27/7/2015
(δφο και πλζον χρόνια μετά τθ γζννθςθ του τζκνου) ερωτάται θ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.:
1. Αν ο ςυγκεκριμζνοσ υπάλλθλοσ δικαιοφται το ςφνολο των εννζα μθνών
άδειασ ανατροφισ ι μειωμζνθ αναλογικά ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία
υποβολισ τθσ αίτθςισ του;
2. Σε περίπτωςθ που θ Δ.Ε.Υ.Α. αδυνατεί λόγω αντικειμενικών
υπθρεςιακών αναγκών να ςυναινζςει ςε ςυνεχι άδεια (είτε 9μθνθ είτε
αναλογικά μζροσ αυτισ) αλλά προτείνει μειωμζνο ωράριο, ποιο κα
είναι αυτό (πόςεσ ώρεσ θμερθςίωσ και για πόςο χρονικό διάςτθμα με
αφετθρία τον παρόντα χρόνο);»
κατά τθ γνώμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:
*******

1

Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
1. Ωσ προκφπτει από τθ διάταξθ του άρκρου 2 τθσ Κλαδικισ υλλογικισ
φμβαςθσ Εργαςίασ του 2012, θ χρονικι διάρκεια χριςθσ τθσ άδειασ
ανατροφισ τζκνου είναι εννζα (9) θμερολογιακοί μινεσ μετά τθν άδεια
τοκετοφ ι λοχείασ.
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. (Ά. 9 τθσ Ε.Γ...Ε. 2004-2005).
Επομζνωσ, εφόςον ο εργαηόμενοσ πατζρασ δικαιοφται να ηθτιςει και να
λάβει τθν άδεια ανατροφισ τζκνου εναλλακτικά με το μειωμζνο ωράριο
εργαςίασ εντόσ τθσ χρονικισ περιόδου κατά τθν οποία δικαιοφται
μειωμζνου ωραρίου για τθ φροντίδα του παιδιοφ, αυτό ςθμαίνει θ χρονικι
περίοδοσ εντόσ τθσ οποίασ μπορεί να αιτθκεί και να λάβει τθν άδεια
ανατροφισ τζκνου είναι τζςςερα ζτθ μετά τθν άδεια τοκετοφ και λοχείασ
κακόςον όπωσ προβλζπεται ςτο ά. 2 παρ. 4 τθσ κλαδικισ ςυλλογικισ
ςφμβαςθσ εργαςίασ του 2012 «Η παράγραφοσ 5 του άρκρου 6 τθσ κλαδικισ
ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ του ζτουσ 2009 αντικακίςταται ωσ εξισ: Στον
εργαηόμενο γονζα, μθτζρα ι πατζρα χορθγείται μειωμζνο ωράριο εργαςίασ
δφο ωρών ανά θμζρα για τα πρώτα δφο ζτθ μετά τθν άδεια τοκετοφ και
λοχίασ και μίασ ώρασ 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) θμερολογιακών μθνών μετά τθν άδεια τοκετοφ και λοχίασ, με αποδοχζσ.
Ο εργαηόμενοσ πατζρασ μπορεί να κάνει χριςθ τθσ άδειασ ανατροφισ
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παιδιοφ ςτθν περίπτωςθ που θ ςφηυγόσ του δεν κάνει χριςθ τθσ άδειασ
αυτισ, με τισ προχποκζςεισ που κζτει θ ςχετικι νομοκεςία».
Σφμφωνα με τθν Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 «Χορθγείται μία επιπλζον εβδομάδα
αδείασ ςτισ εργαηόμενεσ μετά τον τοκετό (άδεια λοχείασ). Η ςυνολικι
διάρκεια τθσ άδειασ μθτρότθτασ αναπροςαρμόηεται κατ' αυτόν τον τρόπο
ςε δζκα επτά (17) εβδομάδεσ. Κατά τα λοιπά εξακολουκοφν να ιςχφουν οι
ρυκμίςεισ του άρκρου 7 τθσ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993».

Όπωσ προβλζπεται ςτο ά. 7 τθσ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993 «Η ςυνολικι διάρκεια τθσ
άδειασ µθτρότθτασ ορίηεται ςε δεκαζξι (16) εβδοµάδεσ. Οκτώ (8) εβδοµάδεσ
κα χορθγοφνται υποχρεωτικά πριν από τθν πικανι θµεροµθνία τοκετοφ και
οι υπόλοιπεσ οκτώ (8) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωςθ που ο τοκετόσ
πραγµατοποιθκεί ςε χρόνο προγενζςτερο από αυτόν που είχε αρχικά
πικανολογθκεί, το υπόλοιπο τθσ αδείασ κα χορθγείται υποχρεωτικά µετά τον
τοκετό, ώςτε να εξαςφαλίηεται χρόνοσ ςυνολικισ άδειασ δεκάξι (16)
εβδοµάδων. Ο χρόνοσ αυτισ τθσ αδείασ αµείβεται ςφµφωνα µε τισ
προβλεπόµενεσ για το κζµα αυτό διατάξεισ».

Επομζνωσ, θ άδεια τοκετοφ και λοχίασ διαρκεί 17 εβδομάδεσ άρα μετά από
χρονικό διάςτθμα τεςςάρων ετών από τθν παρζλευςθ τθσ προθγοφμενθσ
προκεςμίασ, κα πρζπει να ζχει ιδθ χορθγθκεί θ άδεια φροντίδασ τζκνου.
Δθλαδι εν προκειμζνω, εφόςον αιτικθκε τθν άδεια ανατροφισ τζκνου δφο
χρόνια και, μετά τθ γζννθςθ του τζκνου (29-8-2017) άρα ςε χρονικό
διάςτθμα μικρότερο των τεςςάρων ετών εντόσ τθσ περιόδου δθλαδι τθσ
οποίασ δικαιοφται να ηθτιςει άδεια ανατροφισ τζκνου, κα πρζπει να λάβει
το ςφνολο των εννζα μθνών άδειασ ανατροφισ τζκνου και όχι μειωμζνθ.

2.Σφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 4 τθσ Κλαδικισ ΣΣΕ του 2012 «Στον
εργαηόμενο γονζα, μθτζρα ι πατζρα, χορθγείται μειωμζνο ωράριο
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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. Ο εργαηόμενοσ γονζασ, μθτζρα ι πατζρασ 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 .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».
Η εναλλακτικι χοριγθςθ τθσ άδειασ προχποκζτει ςυμφωνία του εργοδότθ
και χορθγείται εφάπαξ ι τμθματικά κατά τθν Ε.Γ...Ε. ά. 9 του ζτουσ 20042005.
Εν προκειμζνω ςε περίπτωςθ που θ Δ.Ε.Τ.Α. αδυνατεί λόγω αντικειμενικών
υπθρεςιακών αναγκών να ςυναινζςει ςε ςυνεχι άδεια ανατροφισ αλλά
προτείνει μειωμζνο ωράριο, αυτό κα διαμορφωκεί ωσ εξισ:
Δφο ώρεσ ανά θμζρα για τα πρώτα δφο ζτθ μετά τθν άδεια τοκετοφ και
λοχείασ και μία ώρα ανά θμζρα για τα επόμενα δφο ζτθ με αποδοχζσ.
τθν παροφςα περίπτωςθ, ζχουν παρζλκει τα δφο ζτθ μετά τθν άδεια
τοκετοφ και λοχείασ επομζνωσ το μειωμζνο ωράριο κα αναφζρεται μόνο
ςτα επόμενα δφο ζτθ και κα είναι μία ώρα ανά θμζρα για τα ζτθ 20172019.
ΙΙ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ
1. Εν προκειμζνω, εφόςον αιτικθκε (29/08/2017) τθν άδεια ανατροφισ
τζκνου δφο χρόνια και, μετά τθ γζννθςθ του τζκνου (27-7-2015) άρα ςε
χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τεςςάρων ετών, εντόσ τθσ περιόδου
δθλαδι τθσ οποίασ δικαιοφται να ηθτιςει άδεια ανατροφισ τζκνου, κα
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πρζπει να λάβει το ςφνολο των εννζα μθνών άδειασ ανατροφισ τζκνου και
όχι μειωμζνθ.

3.Σο αυτό όμωσ δεν ιςχφει για το μειωμζνο ωράριο εργαςίασ ωσ προσ το
οποίο ζχουν παρζλκει τα πρώτα δφο ζτθ μετά τθν άδεια τοκετοφ και
λοχείασ επομζνωσ κα εφαρμοςτεί το μειωμζνο ωράριο εργαςίασ τθσ μίασ
ώρασ ανά θμζρα ωσ προσ τα επόμενα μόνο δφο ζτθ δθλαδι 2017-2019 ενώ
δεν νοείται παράταςθ του χρόνου εντόσ του οποίου δικαιοφται μειωμζνου
ωραρίου εργαςίασ.

Ακινα, 18/12/2017
Ο γνωμοδοτών δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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