ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. εηζ. 1476/2021 αίηεκα ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Ε.Τ.Α.) πξνο ηελ Έλσζε Δεκνηηθώλ Επηρεηξήζεσλ
Ύδξεπζεο

θαη

Απνρέηεπζεο

(Ε.Δ.Ε.Τ.Α.)

ηίζεηαη

ην

αθόινπζν

εξώηεκα:

«Δηθαηνχηαη ελλεάκελεο άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλνπ, ην νπνίν είλαη δχν εηψλ,
ππάιιεινο ΙΔΑΦ ηεο Δ.Ε.Υ.Α., ηνπ νπνίνπ ε ζχδπγνο δελ εξγάδεηαη θαη πνην
είλαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηε ιήςε απφθαζεο δεδνκέλνπ φηη ζηελ επηρείξεζε
δελ ππάξρεη Γεληθφο Δηεπζπληήο;»
Καηά ηελ άπνςή κνπ πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε:

***

Ι. Εθαξκνζηέν λνκνζεηηθό πιαίζην
Καη’ άξζξ. 1 ηνπ λ. 1069/1980 «νη Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη
Απνρέηεπζεο (Δ.Ε.Τ.Α.) απνηεινύλ λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΔΚ), όπσο θπξώζεθε κε ην
άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006 (Α` 114) έρνπλ θνηλσθειή θαη κε θεξδνζθνπηθό
ραξαθηήξα θαη δηέπνληαη από ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, εθόζνλ δελ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηνπ Κώδηθα Δήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ θαη ηνπ λ. 3852/2010 (Α` 87).
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2. Οη Γ.Δ.Τ.Α. θαηαξηίδνπλ θαλνληζκνχο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ λ. 1876/1990 (Α` 27), ην άξζξν 12 παξάγξαθνη 1,2 θαη 4 ηνπ λ. 1767/ 1988 (Α`
63) θαη ην λ.δ. 3789/1957 (Α` 21). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, νη Καλνληζκνί
θπξψλνληαη απφ ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.), ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2
πεξίπησζε 1α` ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3996/2011 (Α` 170).

3. Οη Γ.Δ.Τ.Α., εληφο ηεο

πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο, είλαη ππεχζπλεο γηα:
α) ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ πξντφληνο πνπ θαιείηαη «λεξφ
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο», φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
β) ηε ζπιινγή ησλ ιπκάησλ απφ ηνπο εγθεθξηκέλνπο θαηαλαισηέο ηνπ νηθείνπ ή ησλ
νηθείσλ Γήκσλ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο πνπ θαιείηαη «επεμεξγαζκέλα αζηηθά
ιχκαηα, θαηάιιεια γηα αζθαιή δηάζεζε ζην πεξηβάιινλ», φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία,
γ) ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ
πδξνιεςίαο, έξγσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ, δηθηχσλ κεηαθνξάο λεξνχ, δηθηχσλ δηαλνκήο
χδξεπζεο, δηθηχσλ απνρέηεπζεο αθάζαξησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ, κνλάδσλ
επεμεξγαζίαο αζηηθψλ πγξψλ απνβιήησλ, δηαηάμεσλ δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο ηεο
πεξίπησζεο β`, θαζψο θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ηνπ ππνιείκκαηνο ησλ
αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζίαο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4. Οη Γ.Δ.Τ.Α. ζπληζηψληαη, χζηεξα απφ ζχληαμε νηθνλνκηθνηερληθήο κειέηεο, κε
απφθαζε ηνπ νηθείνπ ή ησλ νηθείσλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, κε ηελ νπνία νξίδεηαη ε
επσλπκία, ε έδξα, νη ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηε ζχζηαζή ηνπο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ παξαρσξνχληαη ζε απηέο, ν ηξφπνο εθκεηάιιεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
ησλ έξγσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ησλ εζφδσλ απφ απηή, θαζψο θαη ε πεξηνρή
αξκνδηφηεηάο ηνπο. Η απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε Γ.Δ.Τ.Α. εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ
πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.».
5. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ δελ εθαξκφδνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο δξαζηεξηφηεηαο
ηεο Δ.Τ.Γ.Α.Π., φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ λ. 2744/1999 (Α`222),
φπσο ηζρχεη, νχηε εληφο πεξηνρήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δ.Τ.Α.Θ., φπσο απηή θαζνξίδεηαη
ζην άξζξν 26 ηνπ λ. 2937/2001 (Α` 169), φπσο ηζρχεη».
Η ππ’ αξηζκ. 113/2017 απόθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ απνζαθελίδνληαο ηε θύζε ησλ
Δ.Ε.Τ.Α. ζύκθσλα θαη κε ηε βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε έθξηλε όηη: «Οη δεκνηηθέο
επηρεηξήζεηο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, πνπ απνηεινύλ λνκηθά πξόζωπα
2

ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, δηεπόκελα από ηνπο θαλόλεο ηεο ηδηωηηθήο νηθνλνκίαο, έρνπλ
δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, δηαζέηνληαο ίδηα δηνίθεζε, αλεμάξηεηε
ηακεηαθή ππεξεζία θαη ηδηαίηεξν πξνϋπνινγηζκό εζόδωλ θαη εμόδωλ, κε βάζε ηνλ
νπνίν γίλεηαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηνπο, ίδηα πεξηνπζία θαη δηθνύο ηνπο πόξνπο,
αλεμάξηεηε θαη απηνηειή εζωηεξηθή νξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία κε βάζε
θαλνληζκνύο πνπ ζπληάζζνληαη από ηα όξγαλα δηνίθεζεο απηώλ, δελ ππάγνληαη
ζηελ θαηεγνξία ηωλ ΟΤΑ, νύηε ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, από ηνλ νπνίν
αληηζέηωο ξεηά εμαηξνύληαη (ΑΠ 2063/2014, 15/2013, 1675/2010, 1584/2010), νχηε
ειέγρνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ νξηζκψλ ηνπ
Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Δζληθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο Κνηλφηεηαο,
ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ. 2362/1995 θαη, σο
εθ ηνχηνπ, δελ ζπληξέρεη θαλέλα απφ ηα δχν ζσξεπηηθά ηηζέκελα ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο
θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο απφ ηελ ΔΛΣΑΣ ζηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο.»
Υξήδνπλ αλαθνξάο θαη ην παξάγσγν δίθαην ηεο ΕΕ (Οδεγίεο 96/34/ΕΚ, 97/75/ΕΚ
θαη ήδε 2010/18/ΕΕ) θαη ηα εζληθά θείκελα κεηαθνξά ηνπο. πγθεθξηκέλα, κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 96/34/ΕΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 03/06/1996 (L 145/19.06.1996)
αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο- πιαηζίνπ γηα ηε γνληθή άδεηα, ε νπνία
ζπλήθζε ζηηο 14/12/1995 από ηηο δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο γεληθνύ ραξαθηήξα
(UNICE, CEEOA, CES) , όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 97/75/ΕΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 15.12.1997 (L 10/16.01.1998) θαζηεξώζεθε ζηα θξάηε κέιε ηεο Ε.Ε.
ε αξρή ηεο ελαξκόληζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, σο
ζπκπιήξσκα ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. Η
ζπκθσλία πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα απνηειεί δέζκεπζε ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ
λα ιάβνπλ, δηακνξθώλνληαο έλα βαζηθό πιαίζην θαλόλσλ, κέηξα πνπ πξνάγνπλ ηελ
ηζόηεηα επθαηξηώλ θαη κεηαρεηξίζεσο αλδξώλ – γπλαηθώλ πξνζθέξνληαο ηνπο ηε
δπλαηόηεηα λα ζπλδπάζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο κε ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο
ηνπο. (βι. ΔΕΕ απόθαζε 16/09/2010, ππόζεζε C- 149/10, Ζσή Υαηδή θαηά Τπ.
Οηθνλνκηθώλ).
Εηδηθόηεξα, κε ηε ξήηξα 2.1 ηεο σο άλσ ζπκθσλίαο – πιαηζίνπ γηα ηε γνληθή άδεηα, ε
νπνία πεξηέρεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο σο άλσ Οδεγίαο θαη πξνζέιαβε θαη’ απηόλ ηνλ
ηξόπν ηζρύ παξαγώγνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ (ηΕ 3311/2007), παξαζρέζεθε αηνκηθό
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δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο ζηνπο εξγαδόκελνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο, ιόγσ γέλλεζεο ή
πηνζεζίαο παηδηνύ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αζρνιεζνύλ κε ην ηέθλν γηα
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο ( ηε ζε κεηαθνξά ηεο ελ ιόγσ νδεγίαο δηάηαμε ηνπ άξζξ. 5
παξ. 1λ. 1483/1984, γηα άδεηα απνδνρώλ κέρξη 3 ½ κελώλ , όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε
ην άξζ. 25 λ. 2639/1998).
ηε ζπλέρεηα ε σο άλσ ζπκθσλία πιαίζην ηνπ 1995 γηα ηε ρνξήγεζε γνληθήο άδεηαο
αλαζεσξήζεθε πιήξσο. Εηδηθόηεξα, νη ηξεηο γεληθέο δηαθιαδηθέο νξγαλώζεηο
θνηλσληθώλ εηαίξσλ (ETUC, CEEP, θαη BUSINESSEUROPE, πξώελ UNICE) θαη ε
επξσπατθή δηαθιαδηθή νξγάλσζε θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ εθπξνζσπεί νξηζκέλε
θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ ( UEAPME) ππέγξαςαλ ηελ λέα αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία –
πιαίζην γηα ηε ρνξήγεζε γνληθήο άδεηαο, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρύ ην 2010 κε ηελ
Οδεγία 2010/18/ΕΕ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8.03.2010. Με ην άξζξν 4 ηεο ελ ιόγσ
νδεγίαο θαηαξγήζεθε ε παιαηόηεξε νδεγία 96/34/ΕΚ, νξίζηεθε δε όηη «νη αλαθνξέο
ζηελ νδεγία 96/34/ΕΚ λννύληαη σο αλαθνξέο ζηελ παξνύζα νδεγία».
Η νδεγία απηή (ηδ. άξζξ. 15-16 θαη 18-20 θαη ηηο 1,2,3,5 θαη 8 ξήηξεο)
ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48,49,50,51,52,53
θαη 54 λ. 4057/2012 (ΦΕΚ Α’ 89).
Καη’ άξζξν 50 λ. 4075/2012 (ΦΕΚ Α’ 89) «Θέκαηα Καλνληζκνύ Αζθάιηζεο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Αζθαιηζηηθώλ Φνξέωλ/Γνληθέο άδεηεο θιπ» νξίδεηαη όηη:
«Άξζξν 50
(ξήηξεο 2 έσο 4 ηεο ζπκθσλίαο - πιαηζίνπ
Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο)
Γνληθή άδεηα αλαηξνθήο - Γηθαηνχρνη
Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο
1. Ο εξγαδφκελνο γνλέαο έρεη δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο ηνπ παηδηνχ κέρξηο
φηνπ ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ έμη (6) εηψλ, κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ
ειάρηζησλ ππνρξεψζεσλ αλαηξνθήο πξνο απηφ.
2. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ
ζπκπιεξψζεη έλα (1) ρξφλν ζπλερφκελεο ή δηαθεθνκκέλεο εξγαζίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε,
εθηφο αλ νξίδεηαη επλντθφηεξα απφ εηδηθή δηάηαμε λφκσλ, δηαηαγκάησλ, θαλνληζκψλ,
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πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο, Γηαηηεηηθψλ Απνθάζεσλ ή ζπκθσληψλ εξγνδνηψλ
θαη εξγαδνκέλσλ.
3. Η γνληθή άδεηα αλαηξνθήο είλαη άλεπ απνδνρψλ, ρνξεγείηαη εγγξάθσο γηα πεξίνδν
ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ θαη απνηειεί αηνκηθφ δηθαίσκα θάζε γνλέα, ρσξίο
δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο.
4. Η γνληθή άδεηα αλαηξνθήο ρνξεγείηαη εθάπαμ ή ηκεκαηηθά, κε βάζε ζρεηηθή αίηεζε
ηνπ εξγαδφκελνπ, φπνπ δηεπθξηλίδεηαη ε έλαξμε θαη ε ιήμε ηεο. Η γνληθή άδεηα
αλαηξνθήο ρνξεγείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε κε βάζε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ
απαζρνινχκελσλ ζηελ επηρείξεζε γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο. Αηηήζεηο ρνξήγεζεο
γνληθήο άδεηαο γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία, κε καθξνρξφληα ή αηθλίδηα αζζέλεηα θαη
κφλσλ γνλέσλ ιφγσ ζαλάηνπ γνλέα, νιηθήο αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή κε
αλαγλψξηζεο ηέθλσλ, ρνξεγνχληαη κε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα.
5. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα παηδηά, ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ είλαη απηνηειέο γηα ην
θαζέλα απφ απηά, εθφζνλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο πνπ δφζεθε γηα ην πξνεγνχκελν παηδί
κεζνιάβεζε έλαο (1) ρξφλνο πξαγκαηηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ ίδην εξγνδφηε, εθηφο αλ
νξίδεηαη επλντθφηεξα απφ εηδηθή δηάηαμε λφκσλ, δηαηαγκάησλ, θαλνληζκψλ,
πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο, Γηαηηεηηθψλ Απνθάζεσλ ή ζπκθσληψλ εξγνδνηψλ
θαη εξγαδνκέλσλ.
6. Αλ θαη νη δχν γνλείο απαζρνινχληαη ζηνλ ίδην εξγνδφηε, απνθαζίδνπλ κε θνηλή
δήισζε ηνπο, θάζε θνξά, πνηνο απφ ηνπο δχν ζα θάλεη πξψηνο ρξήζε απηνχ ηνπ
δηθαηψκαηνο θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα.
7. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ γνλέα, νιηθήο αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή κε
αλαγλψξηζεο ηέθλνπ, ε γνληθή άδεηα αλαηξνθήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ρνξεγείηαη ζην δηπιάζην ζηνλ άιιν γνλέα. ε πεξίπησζε δηάζηαζεο ή δηαδπγίνπ
ην δηθαίσκα είλαη απηνηειέο γηα θάζε γνλέα.
8. Σε γνληθή άδεηα αλαηξνθήο δηθαηνχηαη θαη ν εξγαδφκελνο ν νπνίνο πηνζεηεί ή
αλαδέρεηαη ηέθλν ειηθίαο έσο έμη (6) εηψλ. Η άδεηα ρνξεγείηαη κεηά ηελ πεξαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο πηνζεζίαο ή αλαδνρήο, ελψ ηκήκα απηήο κπνξεί λα ρνξεγείηαη, κε αίηεζε
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ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ζην πξν ηεο νινθιήξσζεο ησλ σο άλσ δηαδηθαζηψλ δηάζηεκα. Σν
αλσηέξσ δηθαίσκα ηζρχεη κέρξη ηα νθηψ (8) έηε ηνπ παηδηνχ, ζε πεξίπησζε πνπ ε
δηαδηθαζία πηνζεζίαο ή αλαδνρήο δελ έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηελ ειηθία ησλ έμη (6)
εηψλ απηνχ.»
ηελ από ην έηνο 2009 Κιαδηθή Σπιινγηθή Σχκβαζε Εξγαζίαο ησλ Δ.Ε.Υ.Α.,
νξίδεηαη όηη:
«ΑΡΘΡΟ 6 Άδεηεο
ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνύζα ρνξεγνύληαη άδεηεο όπσο
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ
Απαζρόιεζεο, κε ηξόπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαλνληθή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο. ηνπο εξγαδόκελνπο επίζεο ρνξεγνύληαη νη παξαθάησ άδεηεο:
1. Άδεηα δύν (2) εξγάζηκσλ εκεξώλ θαηά ηνλ ηνθεηό ηεο ζπδύγνπ.
2. Άδεηα δύν (2) εξγάζηκσλ εκεξώλ ιόγσ ζαλάηνπ ζπδύγνπ, ηέθλσλ, γνλέσλ θαη
αδειθώλ.
3. Άδεηα αηκνδνζίαο δύν (2) εξγάζηκσλ εκεξώλ.
4. Άδεηα πέληε (5) επηπιένλ εξγάζηκσλ εκεξώλ θάζε έηνο κε απνδνρέο γηα όζνπο
εξγάδνληαη αλαινγηθά κε ηηο εκέξεο εξγαζίαο ζηνπο βηνινγηθνύο θαζαξηζκνύο (εθηόο
ησλ ππάιιεισλ γξαθείνπ), ηα αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο θαη ηα απνθξαθηηθά
κεραλήκαηα.
5. Σηηο κεηέξεο εξγαδφκελεο ρνξεγείηαη κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο δπν σξψλ
αλά εκέξα γηα ηα πξψηα δπν έηε κεηά ηελ άδεηα ηνθεηνχ θαη ινρείαο θαη κηαο
ψξαο αλά εκέξα γηα ηα επφκελα δχν έηε κε απνδνρέο. Η κεηέξα εξγαδφκελε
κπνξεί λα επηιέμεη, αληί ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, άδεηα γηα ηελ
αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ελλέα (9) εκεξνινγηαθψλ κελψλ κεηά ηελ άδεηα ηνθεηνχ
θαη ινρίαο, κε απνδνρέο.
6. Μεησκέλν σξάξην εξγαζίαο θαηά κία (1) ώξα ηελ εκέξα, ρσξίο αλάινγε πεξηθνπή
ησλ απνδνρώλ, γηα εξγαδόκελνπο-εο πνπ έρνπλ παηδηά κε πλεπκαηηθή, ςπρηθή ή
ζσκαηηθή αλαπεξία 67% θαη άλσ ή ζύδπγν κε αλαπεξία 100 %, εθόζνλ
πξνζθνκίζνπλ γλσκάηεπζε ησλ θαηά ην λόκν 1648/1986 πγεηνλνκηθώλ επηηξνπώλ. Η
παξαπάλσ ξύζκηζε γηα κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο ηζρύεη θαη γηα ηνπο ηπθινύο θαη
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παξαπιεγηθνύο-

ηεηξαπιεγηθνύο

θαη

ζηνπο

έρνληεο

θηλεηηθή

αλαπεξία

–

ζπαζηηθόηεηα – θσθνκειεία θαη αθξσηεξηαζκό.
7. ηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα ηνπ λνκίκνπ ζσκαηείνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. θαζώο θαη ζηα
κέιε ηνπ Δ.. ηεο Π.Ο.Ε. - Δ.Ε.Τ.Α. ρνξεγείηαη ζπλδηθαιηζηηθή άδεηα, όπσο απηή
νξίδεηαη από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία, κε πιήξεηο απνδνρέο.
ηνπο εξγαδόκελνπο ησλ Δ.Ε.Τ.Α. πνπ είλαη εθιεγκέλνη Αληηπξόεδξνη ή Γεληθνί
Γξακκαηείο Εξγαηηθώλ Κέληξσλ, ε ζπλδηθαιηζηηθή άδεηα κέρξη 5 εκέξεο ηo κήλα ζα
ρνξεγείηαη κε πιήξεηο απνδνρέο.
8. Σηο απνδνρέο γηα ηηο ηξεηο πξώηεο εκέξεο άδεηαο αζζέλεηαο θάζε έηνπο ζα ηηο
θαηαβάιινπλ εμ' νινθιήξνπ νη Δ.Ε.Τ.Α.
9. α) ηνπο ππαιιήινπο πνπ είλαη καζεηέο, ζπνπδαζηέο ή θνηηεηέο, πξνπηπρηαθνί ή
κεηαπηπρηαθνί, ζε ζρνιεία θαη ηδξύκαηα θαη ησλ ηξηώλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο,
ρνξεγείηαη άδεηα εμεηάζεσλ κε απνδνρέο. β) Η άδεηα εμεηάζεσλ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εξγάζηκεο εκέξεο θάζε έηνο θαη ρνξεγείηαη ζπλερώο ε
ηκεκαηηθώο θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν πνπ δεηά ν ελδηαθεξόκελνο. Οη άδεηεο
εμεηάζεσλ ρνξεγνύληαη γηα ην ρξόλν θνίηεζεο θαη κέρξη δύν ην πνιύ εμάκελα κεηά
ηε ιήμε ηνπ, εθόζνλ ν ππάιιεινο εμαθνινπζεί λα θνηηά. Γηα θάζε εκέξα εμεηάζεσλ
ρνξεγείηαη άδεηα δύν (2) εκεξώλ.»
Με ηελ απφ ην έηνο 2012 Κιαδηθή Σπιινγηθή Σύκβαζε Εξγαζίαο νξίδεηαη ‘φηη:
“ΑΡΘΡΟ 2 Άδεηεο
1.Οη λεθξνπαζείο ηειηθνχ ζηαδίνπ ζα έρνπλ κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο θαηά κία (1)
ψξα ηελ εκέξα, ρσξίο αλάινγε πεξηθνπή απνδνρψλ.
2.Η θαλνληθή άδεηα δχλαηαη λα ρνξεγείηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηκεκαηηθά, κεηά απφ
αίηεζε ηνπο.
3.Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο λα ιακβάλνπλ νιηγφσξεο άδεηεο κέρξη
ζπκπιεξψζεσο (5) εκεξψλ ηεο θαλνληθήο ηνπο άδεηαο.
4.Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο θιαδηθήο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ηνπ
έηνπο 2009 αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: ηνλ εξγαδφκελν γνλέα, κεηέξα ή παηέξα,
ρνξεγείηαη κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο δχν σξψλ αλά εκέξα γηα ηα πξψηα δχν έηε κεηά
ηελ άδεηα ηνθεηνχ θαη ινρείαο θαη κηαο ψξαο αλά εκέξα γηα ηα επφκελα δχν έηε, κε
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απνδνρέο. Ο εξγαδόκελνο γνλέαο, κεηέξα ή παηέξαο κπνξεί λα επηιέμεη, αληί ηνπ
κεηωκέλνπ ωξαξίνπ εξγαζίαο, άδεηα γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνύ ελλέα (9)
εκεξνινγηαθώλ κελώλ κεηά ηελ άδεηα ηνθεηνύ θαη ινρίαο, κε απνδνρέο. Ο
εξγαδόκελνο παηέξαο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηνύ ζηελ
πεξίπηωζε πνπ ε ζύδπγόο ηνπ δελ θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο απηήο, κε ηηο
πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία”.

Με ηελ Κιαδηθή Σπιινγηθή Σχκβαζε Εξγαζίαο έηνπο 2014-2016 νξίδεηαη όηη:
«ηα πιαίζηα ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, ε νπνία είλαη απφιπηα
ζεβαζηή απφ ηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. σο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα, δηαηππψλεηαη
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ξήηξα δηαηήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ αδεηψλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη δηαηεξείηαη ζε ηζρχ ην άξζξν 6 παξ. 7 ηεο Κιαδηθήο πιινγηθήο
χκβαζεο Δξγαζίαο έηνπο 2009 θαη θάζε άιιε ηξνπνπνίεζε κπνξεί λα ιάβεη ρψξα
κφλν κεηά απφ λεφηεξε ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ.»
Οη σο άλσ δηαηάμεηο, πεξί άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλνπ δηαηεξήζεθαλ θαη κε ηελ
Κιαδηθή Σπιινγηθή Σχκβαζε Εξγαζίαο έηνπο 2021
.
Από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηεο θιαδηθήο ..Ε. γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζπλάγεηαη όηη
ν εξγαδόκελνο γνλέαο, κεηέξα ή παηέξαο κπνξεί λα επηιέμεη, αληί ηνπ κεηωκέλνπ
ωξαξίνπ εξγαζίαο, άδεηα γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνύ ελλέα (9) εκεξνινγηαθώλ
κελώλ κεηά ηελ άδεηα ηνθεηνύ θαη ινρίαο, κε απνδνρέο. Ο εξγαδόκελνο παηέξαο
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηνύ ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε
ζύδπγόο ηνπ δελ θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο απηήο, κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε
ζρεηηθή λνκνζεζία.
Αλαθνξηθά κε ην εάλ ηζρύνπλ θαη εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ σο άλσ πιινγηθώλ
πκβάζεσλ Εξγαζίαο πξέπεη λα ζεκεησζνύλ ηα θάησζη:
Σην άξζξν 31 παξ. 9 ηνπ λ. 4024/2011 νξίδεηαη όηη:
« Απφ ηελ Έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή
δηάηαμε ή ξήηξα ή όξνο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απφθαζεο ή
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αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ζπκθσλίαο, πνπ θαζνξίδεη απνδνρέο θαη πξφζζεηεο
ακνηβέο ή απνιαβέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα θαηά πεξίπησζε φξηα πνπ νξίδνληαη
ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο.»
Με ηελ λεόηεξε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 34 λ. 4354/2015 νξίζζεθε όηη:
«Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνύληαη:

α. Οη δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 12 έσο 25, 28, 29, 30 ηνπ λ. 4024/2011, θαζψο θαη νη
θαη' εμνπζηνδφηεζε απηψλ εθδνζείζεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο
παξαγξάθνπ ε' ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λφκνπ απηνχ, ηνπ άξζξνπ 31 κε ηελ επηθύιαμε ηεο
πεξίπηωζεο α' ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ παξόληνο θαη 32 κε ηελ επηθχιαμε ηεο
παξαγξάθνπ β' ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ παξφληνο.»
Με ην άξζξν 33 παξ. α’ λ. 4354/2015 νξίδεηαη όηη:
«Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο:
α. Σσλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 4024/2011 κέρξη 31.12.2018. Γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηεο σο άλσ δηάηαμεο
ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη κηζζνινγηθέο θαη κε κηζζνινγηθέο παξνρέο. Η επζχλε
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ αλήθεη ζηε δηνίθεζε ησλ θνξέσλ.»
Η ΕΓΣΕΕ ηνπ 2000-2001 νξίδεη ζην άξζξν 8 πξνβιέπεη όηη «Γνλέαο εξγαδφµελνο ζε
επηρείξεζε ή εθµεηάιιεπζε πνπ απαζρνιεί ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) άηνµα, εάλ: α)
έρεη ζπµπιεξψζεη έλα (1) ρξφλν εξγαζίαο ζηνλ ίδην ρξφλν εξγαζίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε
θαη β) ν άιινο γνλέαο εξγάδεηαη έμσ απφ ηελ θαηνηθία ηνπο, δηθαηνχηαη λα ιάβεη γνληθή
άδεηα αλαηξνθήο ηνπ παηδηνχ, µεηά ηελ ιήμε ηεο άδεηαο µεηξφηεηαο µέρξηο φηνπ ην
παηδί ζπµπιεξψζεη ειηθία ηξηψλ εηψλ (3). Η άδεηα απηή είλαη ρσξίο απνδνρέο, ε
δηάξθεηά ηεο µπνξεί λα θζάζεη έσο ηξεηζήµηζη (3,5) µήλεο γηα θάζε γνλέα θαη δίλεηαη
απφ ηνλ εξγνδφηε, µε βάζε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ αηηήζεσλ ησλ
ελδηαθεξνµέλσλ δηθαηνχρσλ, µέρξη λα θαιπθζεί πνζνζηφ 8% ηνπ ζπλφινπ ησλ
απαζρνινπµέλσλ ζηελ επηρείξεζε γηα θάζε εµεξνινγηαθφ έηνο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ
νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5, ηνπ Ν. 1483/1984»
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ύκθσλα κε ην λόκν 4342/2015 ά. 38 ηζρύεη όηη: «1. Δηθαηνύρνη ηεο άδεηαο
θξνληίδαο παηδηνύ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΔΓΔ 1993, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΔΓΔ 20022003 ην νπνίν θπξψζεθε κε ηελ πεξίπησζε Β’ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3144/2003 (Α΄111),
ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΔΓΔ 2004-2005, ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΔΓΔ
2006-2007, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΔΓΔ 2008-2009 θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΔΓΔ 2014,
φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά ή, ζχκθσλα κε ηπρφλ επλντθφηεξεο ξπζκίζεηο, είλαη
ελαιιαθηηθά νη εξγαδόκελνη θπζηθνί, ζεηνί ή αλάδνρνη γνλείο θαη ηωλ δύν θύιωλ,
αλεμάξηεηα από ην είδνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ αζθεί ν άιινο γνλέαο αθόκε θαη
αλ ν άιινο γνλέαο δελ εξγάδεηαη. 2. Η άδεηα ρνξεγείηαη έπεηηα απφ θνηλή δήισζε ησλ
γνλέσλ πξνο ηνλ εξγνδφηε ή ηνπο εξγνδφηεο ηνπο γηα ην πνηνο ζα θάλεη ρξήζε ηεο
άδεηαο, ελψ κπνξνχλ επίζεο λα ζπκθσλήζνπλ λα κνηξαζηνχλ ηελ άδεηα απηή γηα
ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα νπνία γλσζηνπνηνχλ. Οη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη
λα παξέρνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο. 3. Επλνϊθόηεξεο ξπζκίζεηο
Σπιινγηθώλ Σπκβάζεωλ Εξγαζίαο ή Δηαηηεηηθώλ Απνθάζεωλ, θαλνληζκώλ
εξγαζίαο, γηα ηελ άδεηα θξνληίδαο παηδηνύ εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ αλεμάξηεηα
από ην θξηηήξην ηνπ θύινπ».
Εξκελεπηηθά ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ, βάζεη ησλ γεληθώλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ ην
Εξγαηηθό Δίθαην, νη Κιαδηθέο ΣΕΕ κπνξνχλ λα ζέηνπλ επλντθφηεξνπο φξνπο ζε
ζρέζε κε ηελ ΕΓΣΕΕ, ηεο νπνίαο ππεξηζρύεη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο. Πξφθεηηαη
γηα ηελ « αξρή ηεο επλνίαο» ε νπνία δηέπεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κε ζθνπφ ηελ
πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.
Από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο λ. 4024/2011 θαη λ. 4354/2015 ζπλάγεηαη φηη ήξζε ε
θαηάξγεζε ησλ φξσλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, θαη ην ηξέρνλ ρξνληθό
δηάζηεκα, απηέο έρνπλ ήδε επαλέιζεη ζε ηζρχ.
Επνκέλσο, ,κε ην άξζξν 50 λ. 4075/2012 νξίδεηαη όηη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο γνληθήο
άδεηαο αλαηξνθήο νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα (1) ρξφλν
ζπλερφκελεο ή δηαθεθνκκέλεο εξγαζίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε, εθηόο αλ νξίδεηαη
επλνϊθόηεξα απφ εηδηθή δηάηαμε λφκσλ, δηαηαγκάησλ, θαλνληζκψλ, Σπιινγηθώλ
Σπκβάζεωλ Εξγαζίαο, Γηαηηεηηθψλ Απνθάζεσλ ή ζπκθσληψλ εξγνδνηψλ θαη
εξγαδνκέλσλ, πεξαηηέξσ

φηη ε γνληθή άδεηα αλαηξνθήο είλαη άλεπ απνδνρψλ,

ρνξεγείηαη εγγξάθσο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ θαη απνηειεί
αηνκηθφ δηθαίσκα θάζε γνλέα, ρσξίο δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο.
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Οη θαλνληζηηθνί φξνη κίαο Σ.Σ.Ε απνηεινχλ ππνρξεσηηθνχο θαλφλεο δηθαίνπ θαη
έρνπλ

άκεζε

θαη

ππνρξεσηηθή

ηζρχ

θαη

ππεξηζρχνπλ

θαη

αληίζεησλ

δπζκελέζηεξσλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ.
Καηφπηλ ηνχησλ, ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, θαη επεηδή νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξ. 50 λ. 4057/2012 είλαη δπζκελέζηεξεο, ελ ζρέζεη κε ηηο ηζρχνπζεο Σ.Σ.Ε
ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Δ.Ε.Υ.Α., εθαξκνζηέεο είλαη νη ηειεπηαίεο.
Σην άξζξν 6 ηνπ λ. 1069/1980 νξίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Γεληθνχ
Δηεπζπληή, ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο λα απνθαζίδεη γηα ηηο πάζεο θχζεσο άδεηεο
ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Δ.Ε.Υ.Α., ζηα θαζήθνληά ηνπ ππεηζέξρεηαη ν αλψηεξνο ζε
βαζκφ θαη, επί ηζφβαζκσλ, ν αξραηφηεξνο ππάιιεινο.

Άξζξν 6
«Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Δπηρείξεζεο
1. Σσλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο πξνΐζηαηαη Γεληθφο Γηεπζπληήο.
....
5. Ο Γεληθόο Δηεπζπληήο απνθαζίδεη γηα:
α) ηελ εθηέιεζε πξνκεζεηψλ θαη ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ ε ζπλνιηθή
δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξψ. Σν ρξεκαηηθφ απηφ
φξην κπνξεί λα απμνκεηψλεηαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
επηρείξεζεο,
β) ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνζωπηθνύ ζηηο πξνβιεπόκελεο από ηνλ Οξγαληζκό
Εζωηεξηθήο Υπεξεζίαο ζέζεηο, θαζώο θαη γηα ηε ρνξήγεζε αδεηώλ ζε απηό.
6. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο αζθεί ηηο ινηπέο αξκνδηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζε απηφλ απφ
ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο.
7. Αλ δελ έρεη δηνξηζηεί Γεληθόο Δηεπζπληήο ή αλ απηόο θωιύεηαη, ηα θαζήθνληά
ηνπ αζθεί, κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο, ν αλώηεξνο
ζε βαζκό θαη, επί ηζόβαζκωλ, ν αξραηόηεξνο ππάιιεινο.».
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ΙΙ. Επί ηνπ εξωηήκαηνο

Εθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη νη θαλνληζηηθνί όξνη πνπ απνξξένπλ από κηα ..Ε.
απνηεινύλ ππνρξεσηηθνύο θαλόλεο δηθαίνπ, νη νπνίνη έρνπλ άκεζε θαη ππνρξεσηηθή
ηζρύ θαη ππεξηζρύνπλ έλαληη αληίζεησλ θαη δπζκελέζηεξσλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ.
Η θιαδηθή πιινγηθή ύκβαζε Εξγαζίαο γηα ηηο Δ.Ε.Τ.Α., σο ππεξηζρύνπζα έλαληη
ησλ ππνινίπσλ δπζκελέζηεξσλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ, πξνβιέπεη όηη «ν
εξγαδφκελνο γνλέαο, κεηέξα ή παηέξαο κπνξεί λα επηιέμεη, αληί ηνπ κεησκέλνπ
σξαξίνπ εξγαζίαο, άδεηα γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ελλέα (9) εκεξνινγηαθψλ
κελψλ κεηά ηελ άδεηα ηνθεηνχ θαη ινρίαο, κε απνδνρέο. Ο εξγαδφκελνο παηέξαο
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
ζχδπγφο ηνπ δελ θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο απηήο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε
ζρεηηθή λνκνζεζία.»
Επνκέλσο, δχλαηαη λα αηηεζεί ν ππάιιεινο ηεο Δ.Ε.Υ.Α. ηελ ελλεάκελε άδεηα
αλαηξνθήο ηνπ ήδε δχν εηψλ ηέθλνπ ηνπ, θαζφηη ην ηέθλν δελ έρεη ζπκπιεξψζεη
ην έθην (6) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, θαη παξ’ φηη ε ζχδπγνο ηνπ δελ εξγάδεηαη (βάζεη
άξζξ. 38 λ.4342/2015).
Γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηεο ελλεάκελεο άδεηαο
αλαηξνθήο ηέθλνπ, αξκφδηνο είλαη θαηαξρήλ ν Γεληθφο Δηεπζπληήο, ή ζε
πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζηεί Γεληθφο Δηεπζπληή ν πξνζσξηλψο νξηδφκελνο
ππάιιεινο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 7 άξζξ. 6 λ. 1080/1980, ή αλ δελ
έρεη νξηζηεί νχηε πξνζσξηλφο Γ.Δ., ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Επηρείξεζεο
πνπ έρεη ην γεληθφ ηεθκήξην δηνίθεζεο ηεο Επηρείξεζεο βάζεη ηνπ λ. 1069/1980.

Αζήλα, 03/06/2021
Ο Ννκηθόο ύκβνπινο ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
Π. Ζπγνύξεο
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