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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ προσ τθ Δ.Ε.Υ.Α. … με
αρ.πρωτ. εισ: 4131/18-09-2017 και του διευκρινιςτικοφ ερωτιματοσ με
αρ.πρωτ. εισ. 4421/04-10-2017:
ΘΕΜΑ: «Άνδρασ εργαηόμενοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. αιτικθκε ςτισ 29/08/2017 τθν
9μθνθ άδεια ανατροφισ τζκνου, το οποίο γεννικθκε ςτισ 27/07/2015, όπωσ
αυτό ορίηεται ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 2 τθσ ΚΣΣΕ του 2012 που
αντικατζςτθςε τθν παράγραφο 5 του άρκρου 6 τθσ ΚΣΣΕ του 2009.
1. Δικαιοφται τθν άδεια ανατροφισ τζκνου ανεξάρτθτα αν εργάηεται ι όχι
θ ςφηυγοσ;
2. Υπάρχει χρονικόσ περιοριςμόσ χριςθσ τθσ 9μθνθσ άδειασ ανατροφισ
τζκνου ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία γζννθςθσ του τζκνου;
3. Η επιλογι μεταξφ 9μθνθσ άδειασ ανατροφισ τζκνου και μειωμζνου
ωραρίου ζγκειται αποκλειςτικά ςτθν επιλογι του εργαηομζνου ι
απαιτείται και θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ και θ ςυνεκτίμθςθ τν
υπθρεςιακϊν αναγκϊν;»
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κατά τθ γνώμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:

*********

Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
1.Όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 7 του ν.1069/1980 «Δι’ Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ ςυνταςςομζνον δι’ αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου

τθσ

Εςωτερικϊν

μετά

επιχειριςεωσ,
γνϊμθν

των

εγκρινομζνθσ
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 προσ τασ ανάγκασ τθσ επιχειριςεωσ, ι κατά μιςκολογικά
κλιμάκια κατανομι των κζςεων του προςωπικοφ κακ’ομάδασ ειδικοτιτων
και αναλόγωσ τθσ βακμίδοσ εκπαιδεφςεωσ, αι αποδοχαί, ωσ και ο τρόποσ
προςλιψεωσ και απολφςεωσ και το αρμόδιον προσ τοφτο όργανον».

Σφμφωνα με το ά. 1 του ν.1069/1980 εν ςυνδυαςμό με το ά. 1 του
ν.4483/2017, «1. Οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Ύδρευςθσ και Αποχζτευςθσ
(Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελοφν νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου τθσ παρ. 4 του
άρκρου 252 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (ΚΔΚ), όπωσ κυρϊκθκε με το
άρκρο πρϊτο του ν.3463/2006 (Α’ 114) ζχουν κοινωφελι και μθ
κερδοςκοπικό χαρακτιρα και διζπονται από τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ
οικονομίασ, εφόςον δεν ορίηεται διαφορετικά από άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ
του παρόντοσ, του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων και του ν.3852/2010.
2. Οι Δ.Ε.Υ.Α. καταρτίηουν κανονιςμοφσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6
του άρκρου 2 του ν.1876/1990 (Α’ 27), το άρκρο 12 παράγραφοι 1,2 και 4
του ν. 1767/1988 (Α’ 63) και το ν.δ. 3789/1957 (Α’ 21). Στθν τελευταία
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περίπτωςθ, οι Κανονιςμοί κυρϊνονται από το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ
(Σ.ΕΠ.Ε.), ςφμφωνα με τθν παρ.2 περίπτωςθ 1 α’ του άρκρου 2 του
ν.3996/2011 (Α’ 170)».
Ενώ ςτο ά. 31 παρ. 10 του ν.4024/2011 ορίηεται ότι: «Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ
του παρόντοσ Κεφαλαίου καταργείται κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ ι ριτρα ι
όροσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, διαιτθτικισ απόφαςθσ ι ατομικισ
ςφμβαςθσ εργαςίασ ι ςυμφωνίασ, που κακορίηει αποδοχζσ και πρόςκετεσ
αμοιβζσ ι απολαβζσ που υπερβαίνουν τα ανϊτατα κατά περίπτωςθ όρια
που ορίηονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ», ο νεότεροσ ν.4354/2015
προβλζπει ςτο ά. 34 ότι από 1.1.2016 καταργείται θ παραπάνω διάταξθ του
ν.4024/2011 και επομζνωσ, επαναφζρονται ςε ιςχφ οι ςυλλογικζσ ςυβάςεισ
εργαςίασ.
Επομζνωσ, για τθ χοριγθςθ άδειασ ςε πατζρα τζκνου εργαηόμενου ςε
Δ.Ε.Τ.Α., εφαρμόηονται ο ΟΕΤ των Δ.Ε.Τ.Α., οι Κανονιςμοί Εργαςίασ και οι
Ε που διζπουν τισ Δ.Ε.Τ.Α. και γενικότερα το εργατικό δίκαιο.
Βάςει του ά. 4 τθσ κλαδικισ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ του 2017 «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. Τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα και αποδοχζσ ανϊτερεσ από τισ
εκάςτοτε μεταξφ των μερϊν ςυμφωνίεσ ι ευνοϊκότεροι όροι εργαςίασ, που
προβλζπονται από νόμουσ, υπουργικζσ αποφάςεισ, Σ.Σ.Ε. ι Δ.Α., ζκιμα,
οργανιςμοφσ εςωτερικϊν υπθρεςιϊν των Δ.Ε.Υ.Α. κλπ. δεν κίγονται με τθν
παροφςα και εξακολουκοφν να ιςχφουν».
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
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γονζα, μθτζρα ι πατζρα χορθγείται μειωμζνο ωράριο εργαςίασ δφο ωρϊν
ανά θμζρα για τα πρϊτα δφο ζτθ μετά τθν άδεια τοκετοφ και λοχίασ και
μίασ 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 2002-2003 το οποίο κυρϊκθκε με τθν περίπτωςθ Β’ του άρκρου 7 του
ν.3144/2003 (Αϋ111), 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 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. 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,
ενϊ μποροφν επίςθσ να ςυμφωνιςουν να μοιραςτοφν τθν άδεια αυτι για
ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα τα οποία γνωςτοποιοφν. Οι εργοδότεσ
υποχρεοφνται να παρζχουν ςτουσ εργαηομζνουσ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ. 3.
Ευνοϊκότερεσ ρυκμίςεισ Συλλογικϊν Συμβάςεων Εργαςίασ ι Διαιτθτικϊν
Αποφάςεων, κανονιςμϊν 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
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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, ϊςτε να διευκολφνεται θ προετοιμαςία τουσ για τθν
είςοδο ςτθν απαςχόλθςθ, θ διατιρθςι τθσ, κακϊσ 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».
Εκ του ςυνδυαςμοφ των ωσ άνω διατάξεων προκφπτει ότι ο πατζρασ του
τζκνου-εργαηόμενοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α., δικαιοφται άδεια ανατροφισ τζκνου είτε
θ ςφηυγόσ του εργάηεται είτε δεν εργάηεται.
2. 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.
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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.
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.
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. Οκτϊ (8) εβδοµάδεσ
κα χορθγοφνται υποχρεωτικά πριν από τθν πικανι θµεροµθνία τοκετοφ και
οι υπόλοιπεσ οκτϊ (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, ϊςτε να εξαςφαλίηεται χρόνοσ ςυνολικισ άδειασ δεκάξι (16)
εβδοµάδων. Ο χρόνοσ αυτισ τθσ αδείασ αµείβεται ςφµφωνα µε τισ
προβλεπόµενεσ για το κζµα αυτό διατάξεισ».
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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 χορθγθκεί θ άδεια φροντίδασ τζκνου.

3.Σφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 4 τθσ Κλαδικισ ΣΣΕ του 2012 «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 μίασ 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».
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
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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
1.Ο πατζρασ του τζκνου-εργαηόμενοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α., δικαιοφται τθν άδεια
ανατροφισ τζκνου ανεξάρτθτα αν εργάηεται ι όχι θ ςφηυγοσ και τοφτο
προκφπτει από τον ςυνδυαςμό των διατάξεων των άρκρων 1, 7 του
ν.1069/1980, άρκρου 1 του ν.4483/2017, άρκρου 34 του ν.4354/2015
κακώσ και του άρκρου 4 τθσ κλαδικισ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ του
2017 και του άρκρου 2 παρ.4 τθσ κλαδικισ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ
του 2012.
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2 Η άδεια τοκετοφ και λοχίασ διαρκεί 17 εβδομάδεσ. Μετά από χρονικό
διάςτθμα τεςςάρων ετών από τθν παρζλευςθ τθσ προθγοφμενθσ
προκεςμίασ, κα πρζπει να ζχει χορθγθκεί θ άδεια φροντίδασ τζκνου
ςφμφωνα με τθν Ε.Γ...Ε. 1993 και τθν Ε.Γ...Ε. 2001.

3. Η επιλογι μεταξφ 9μθνθσ άδειασ ανατροφισ τζκνου και μειωμζνου
ωραρίου απαιτεί και τθ ςφμφωνθ γνώμθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ςφμφωνα με το ά. 9
τθσ ΕΓΕ 2004-2005.

Ακινα, 18/10/2017
Ο γνωμοδοτών δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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