ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ
Σύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. εηζ. ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α.: 2831/21-2-2022 έγγξαθν,
εηέζεζαλ από ηε Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Ε.Υ.Α.
εθεμήο) πξνο ηελ Έλσζε Δεκνηηθώλ Επηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ηα θάησζη εξσηήκαηα:
1. Δηθαηνύηαη ε εξγαδόκελε ππάιιεινο ηεο Δ.Ε.Υ.Α. κε ζύκβαζε ΘΔΟΦ άδεηα ελλέα
(9) εκεξνινγηαθώλ κελώλ γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ ηέθλνπ θαη από πόηε ζύκθσλα
κε ηελ Κιαδηθή ΣΣΕ;
2. Αλ δελ ηε δηθαηνύηαη ην θξίζηκν δηάζηεκα από 17/11/2021 έσο 11/02/2022 πώο
αληηκεησπίδεηαη; Θεσξείηαη άδεηα άλεπ απνδνρώλ; Πξέπεη ε ππεξεζία λα ηελ
πιεξώζεη γηα ηηο κηζζνδνζίεο πνπ δελ παξνπζηάζηεθε θαη δελ ελεκέξσζε γηα ηελ
αξλεηηθή ηνπ ΟΑΕΔ;
3. Τίζεηαη ζέκα ιύζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο κνλνκεξώο κε επζύλε ηνπ εξγαδνκέλνπ;

Ι. Εθαρμοζηέο νομοθεηικό πλαίζιο
Πεδίν εθαξκνγήο
Σύκθσλα κε ην άρθρο 25 ηοσ ν. 4808/2021 νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ηεο Επξσπατθήο
Έλσζεο πνπ θπξώζεθαλ θαη ελζσκαηώζεθαλ ζηνλ σο άλσ λέν εξγαηηθό λόκν
εθαξκόδνληαη «ζε όλοσς ηοσς εργαζόμενοσς γονείς, θσζικούς, θεηούς, ανάδοτοσς,
θαζώο θαη ζηηο ηεθκαηξόκελεο κεηέξεο ηνπ άξζξνπ 1464 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα πνπ
απνθηνύλ ηέθλν κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξέλζεηεο κεηξόηεηαο, όπσο επίζεο θαη ζηνπο
θξνληηζηέο, ζύκθσλα κε ηνπο νξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 26, οι οποίοι απαζτολούνηαι ζηον
ιδιωηικό ηομέα, ηον δημόζιο ηομέα, ηα ν.π.δ.δ., ηοσς Ο.Τ.Α. και ηον εσρύηερο
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δημόζιο ηομέα, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 14 ηνπ λ. 4270/2014 (Α` 143), κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή κνξθή απαζρόιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζπκβάζεσλ κεξηθήο απαζρόιεζεο θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ησλ ζπκβάζεσλ ή ζρέζεσλ
πξνζσξηλήο απαζρόιεζεο ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ. 4052/2012 (Α` 41) θαη ηεο έκκηζζεο
εληνιήο, αλεμάξηεηα από ηε θύζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. …» και άρα
εμπίπηοσν ζηο πεδίο εθαρμογής ηοσ νόμοσ και σπάλληλοι ηων Γ.Δ.Υ.Α. με
οποιαδήποηε ζτέζη εργαζίας ή μορθή απαζτόληζης.

Άδεηεο εξγαζίαο πνπ δηθαηνύηαη κηα εξγαδόκελε κεηέξα σο ππάιιεινο Δ.Ε.Τ.Α.
Πρώηον, ε εξγαδόκελε κεηέξα δηθαηνύηαη, κε βάζε ηελ Εζληθή Γεληθή Σπιινγηθή
Σύκβαζε Εξγαζίαο (ΕΓΣΣΕ) ηνπ 1993, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΕΓΣΣΕ 20002001 θαη απέθηεζε λνκνζεηηθή ηζρύ κε ην άξζξν 11 ηνπ λ.

2874/2000, άδεια

μηηρόηηηας 17 εβδνκάδσλ ζπλνιηθά, 8 εβδνκάδεο πξηλ από ηνλ ηνθεηό θαη 9
εβδνκάδεο κεηά ηνλ ηνθεηό (άδεηα ινρείαο), ζεκειηώλνληαο αθελόο κελ ππνρξέσζε
ηνπ εξγνδόηε λα ρνξεγήζεη άδεηα πξν θαη κεηά ηνλ ηνθεηό, αθεηέξνπ δε δηθαίσκα ηεο
εξγαδνκέλεο λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη ηελ άδεηα απηή πξν θαη κεηά ηνλ ηνθεηό.
Δεύηερον δηθαηνύηαη ηελ άδεια θρονηίδας ηέκνοσ βάζεη ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.
4808/2021 θαη βάζεη ηνπ νπνίνπ: «1. Οη εξγαδόκελνη γνλείο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 33, αλεμάξηεηα από ην είδνο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ άιινπ γνλέα, αθόκε θαη αλ ν
άιινο γνλέαο δελ εξγάδεηαη, δηθαηνύληαη, ελαιιαθηηθώο κεηαμύ ηνπο, ηελ άδεηα
θξνληίδαο ηέθλνπ. Η άδεηα ρνξεγείηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηάληα (30) κελώλ από ηε
ιήμε ηεο άδεηαο κεηξόηεηαο ή ηεο εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο ηνπ
άξζξνπ 36 ή ηεο γνληθήο άδεηαο ηνπ άξζξνπ 28, σο κεησκέλν σξάξην. Καηά ην
παξαπάλσ δηάζηεκα, ν γνλέαο πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ, δηθαηνύηαη είηε
λα πξνζέξρεηαη θαηά κία (1) ώξα αξγόηεξα είηε λα απνρσξεί θαηά κία (1) ώξα
λσξίηεξα θάζε εκέξα από ηελ εξγαζία είηε λα ηε δηαθόπηεη θαηά κία ώξα εκεξεζίσο,
ζύκθσλα κε ηελ αίηεζή ηνπ. Ελαιιαθηηθώο, έπεηηα από ζπκθσλία ησλ κεξώλ, ην
κεησκέλν σξάξην ηεο παξνύζαο κπνξεί λα ρνξεγείηαη κε άιινπο ηξόπνπο, όπσο: α)
Μεησκέλν σξάξην εξγαζίαο θαηά δύν (2) ώξεο εκεξεζίσο γηα ηνπο πξώηνπο δώδεθα
(12) κήλεο θαη θαηά κία (1) ώξα εκεξεζίσο γηα ηνπο επόκελνπο έμη (6) κήλεο, β)
Πιήξεηο εκέξεο άδεηαο, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε, αληίζηνηρνπ
ζπλνιηθνύ αξηζκνύ σξώλ, εληόο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία ν/ε
2

εξγαδόκελνο/ε δηθαηνύηαη κεησκέλνπ σξαξίνπ γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνύ, γ) Ιζόρξνλε
ζπλερόκελε άδεηα, ρνξεγνύκελε εθάπαμ ή ηκεκαηηθώο, εληόο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ
θαηά ηελ νπνία ν/ε εξγαδόκελνο/ε δηθαηνύηαη κεησκέλνπ σξαξίνπ γηα ηε θξνληίδα ηνπ
παηδηνύ, δ) Με όπνηνλ άιινλ ηξόπν ζπκθσλνύλ ηα κέξε. 2. Οη ζεηνί θαη αλάδνρνη
γνλείο δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ ηελ άδεηα θξνληίδαο ηέθλνπ από ηελ έληαμε ηνπ παηδηνύ
ζηελ νηθνγέλεηα θαη εθόζνλ ην ηέθλν δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ηελ ειηθία ησλ νθηώ (8)
εηώλ. 3. ε πεξίπησζε δηαδπγίνπ, δηάζηαζεο ή γέλλεζεο ηέθλνπ ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ
ηνπ, ηελ άδεηα θξνληίδαο ηέθλνπ ιακβάλεη ν εξγαδόκελνο γνλέαο, πνπ έρεη ηελ
επηκέιεηα ηνπ παηδηνύ, εθηόο αλ νη γνλείο ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά. Η άδεηα
ρνξεγείηαη έπεηηα από θνηλέο σο πξνο ην πεξηερόκελν ππεύζπλεο δειώζεηο ησλ γνλέσλ
πξνο ηνλ εξγνδόηε ή ηνπο εξγνδόηεο ηνπο, γηα ην πνηνο γνλέαο εθ ησλ δύν ζα θάλεη
ρξήζε ηεο άδεηαο ή, ζε πεξίπησζε πνπ ζπκθσλνύλ λα ηε κνηξαζηνύλ, κε γλσζηνπνίεζε
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ πνπ ζα θάλεη ρξήζε ηκήκαηνο ηεο άδεηαο ν
θαζέλαο ηνπο. Οη εξγνδόηεο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ ζηνπο εξγαδόκελνπο, ζρεηηθέο
βεβαηώζεηο. Η άδεηα θξνληίδαο ρνξεγείηαη κε απνδνρέο θαη ζεσξείηαη σο ρξόλνο
εξγαζίαο. 4. ε πεξίπησζε κεξηθήο απαζρόιεζεο ε άδεηα θξνληίδαο ρνξεγείηαη, σο
αλαιπηηθά νξίδεηαη ζηηο παξ. 1 έσο θαη 3, θαη` αλαινγία ηνπ εκεξήζηνπ ρξόλνπ
εξγαζίαο.»
Απ’ ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Νόκνπ 4808/2021 γίλεηαη ζαθέο όηη «κε ην άξζξν
37 θσδηθνπνηνύληαη νη ήδε ηζρύνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ άδεηα θξνληίδαο ηέθλνπ ηνπ
άξζξνπ 9 ηεο ΕΓΕ 1993, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΕΓΕ 2002-2003, ην νπνίν θπξώζεθε
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3144/03, ησλ άξζξσλ 8 & 9 ηεο ΕΓΕ 20042005, ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΕΓΕ 2014 θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4342/2015, γηα ηελ
πξνζηαζία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εξγαδόκελεο κεηέξαο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
νηθνγέλεηαο πνπ πηνζεηεί ηέθλν, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ ηεθκαηξόκελε κεηέξα.
Επίζεο, ζε ζπκθσλία θαη κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εηδηθή παξνρή πξνζηαζίαο
κεηξόηεηαο, ελζσκαηώλεη θαη δίλεη λνκνζεηηθή ηζρύ ζηελ Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο κε αξηζκό 124/2018, κε ηελ νπνία γίλεηαη ζαθέο όηη ε άδεηα
θξνληίδαο παηδηνύ ρνξεγείηαη ζην αθέξαην θαη αλεμάξηεηα από ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο
εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο, θαζώο θαη ηεο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο
ηέθλνπ. Αθόκε, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ελαιιαθηηθνί ηξόπνη ρνξήγεζεο ηνπ
δηθαηώκαηνο ηεο άδεηαο θξνληίδαο παηδηνύ έπεηηα από ζπκθσλία ησλ κεξώλ.»
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Τρίηον δηθαηνύηαη ηελ «ειδική παροτή προζηαζίας μηηρόηηηας», όπσο απηή
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 142 ηνπ λ. 3655/2008 θαη όπσο απηό ηζρύεη κεηά θαη ηελ
ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε κε ην άξζξν 36 ηνπ λ. 4808/2021, θαη ζύκθσλα κε ην νπνίν
«ε κεηέξα πνπ είλαη αζθαιηζκέλε ηνπ (η. ΙΚΑ – ΕΣΑΜ) ΕΦΚΑ, θαη εξγάδεηαη κε ζρέζε
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ ζε επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεύζεηο, κεηά ηε ιήμε
ηεο άδεηαο ινρείαο θαη ηεο ηζόρξνλεο πξνο ην κεησκέλν σξάξην άδεηαο, όπσο
πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 9 ηεο ΕΓΕ ησλ εηώλ 2004 - 2005, δηθαηνύηαη λα ιάβεη
εηδηθή άδεηα πξνζηαζίαο κεηξόηεηαο έμη (6) κελώλ. Αλ δελ θάλεη ρξήζε ηεο
πξνβιεπόκελεο από ηελ σο άλσ ΕΓΕ ηζόρξνλεο πξνο ην κεησκέλν σξάξην άδεηαο, ε
κεηέξα δηθαηνύηαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο ινρείαο ηελ σο άλσ εηδηθή άδεηα
πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο, ζηε ζπλέρεηα δε θαη ην κεησκέλν σξάξην πνπ πξνβιέπεηαη
από ην άξζξν 9 ηεο ΕΓΕ ηνπ έηνπο 1993, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. Καηά
ηε δηάξθεηα ηεο σο άλσ εηδηθήο άδεηαο, ν ΟΑΕΔ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ζηελ
εξγαδόκελε κεηέξα κεληαίσο πνζό ίζν κε ηνλ θαηώηαην κηζζό, όπσο θάζε θνξά
θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ΕΓΕ, θαζώο θαη αλαινγία δώξσλ ενξηώλ θαη επηδόκαηνο
αδείαο κε βάζε ην πξναλαθεξόκελν πνζό. ε πεξίπησζε απαζρόιεζεο κέρξη θαη 4
ώξεο εκεξεζίσο ή κέρξη 13 εκέξεο ην κήλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, πνπ
πξνεγείηαη ηεο άδεηαο θπνθνξίαο, ην θαηαβαιιόκελν από ηνλ ΟΑΕΔ πνζό ηζνύηαη κε ην
κηζό ηνπ θαζνξηδόκελνπ αλσηέξσ. Ο ρξόλνο ηεο εηδηθήο άδεηαο πξνζηαζίαο ηεο
κεηξόηεηαο ινγίδεηαη σο ρξόλνο αζθάιηζεο ζηνπο θιάδνπο θύξηαο ζύληαμεο θαη
αζζέλεηαο ηνπ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, θαζώο θαη ζηνπο νηθείνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, νη
δε πξνβιεπόκελεο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη επί ηνπ θαηά πεξίπησζε αλαθεξόκελνπ
παξαπάλσ πνζνύ, από ην νπνίν ν ΟΑΕΔ παξαθξαηεί ηελ πξνβιεπόκελε εηζθνξά
αζθαιηζκέλνπ θαη ηελ απνδίδεη ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο καδί κε ηελ πξνβιεπόκελε
εηζθνξά εξγνδόηε πνπ βαξύλεη ηνλ ΟΑΕΔ. Ο Υξόλνο αζθάιηζεο, πνπ έρεη δηαλπζεί από
ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ ζεσξείηαη ρξόλνο αζθάιηζεο ζηνλ Κιάδν
Αζζέλεηαο ζε είδνο θαη ζε ρξήκα ηνπ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ. …»
Τέηαρηον βάζεη ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4808/2021 ε εξγαδόκελε κεηέξα δηθαηνύηαη
γονική άδεια, ηελ νπνία κπνξεί λα ιάβεη είηε ζπλερόκελα είηε ηκεκαηηθά κέρξη ηεο
ζπκπιεξώζεσο ηνπ 8νπ ειηθηαθνύ έηνπο ηνπ ηέθλνπ ηεο, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο
ηεζζάξσλ (4) κελώλ. Εηδηθόηεξα ζην άξζξν 28 νξίδεηαη όηη: «1. Κάζε εξγαδόκελνο
γνλέαο ή πξόζσπν πνπ αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα έρεη αηνκηθό θαη ακεηαβίβαζην
δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνύ, δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4)
κελώλ, ηελ νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπλερόκελα ή ηκεκαηηθά, κέρξη ην παηδί λα
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ζπκπιεξώζεη ηελ ειηθία ησλ νθηώ (8) εηώλ, κε ζθνπό ηελ εθπιήξσζε ησλ ειάρηζησλ
ππνρξεώζεσλ αλαηξνθήο πξνο απηό. ε πεξίπησζε πηνζεζίαο ή αλαδνρήο ηέθλνπ
ειηθίαο έσο νθηώ (8) εηώλ, ε γνληθή άδεηα ρνξεγείηαη από ηελ έληαμε ηνπ παηδηνύ ζηελ
νηθνγέλεηα. 2. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο γνληθήο άδεηαο, ν εξγαδόκελνο γνλέαο πξέπεη λα
έρεη ζπκπιεξώζεη έλα (1) έηνο ζπλερόκελεο ή κε δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηνλ ίδην εξγνδόηε, εθηόο αλ νξίδεηαη επλντθόηεξα από εηδηθή
δηάηαμε λόκνπ, δηαηαγκάησλ, θαλνληζκώλ, ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο,
δηαηηεηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκθσληώλ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ. 3. Γηα ηνπο δύν (2)
πξώηνπο κήλεο ηεο γνληθήο άδεηαο, ν Ο.Α.Ε.Δ. ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη επίδνκα
γνληθήο άδεηαο ζηνλ θάζε γνλέα, κεληαίσο, πνζνύ ίζνπ κε ηνλ ειάρηζην λνκνζεηεκέλν
κηζζό, όπσο θάζε θνξά θαζνξίδεηαη, θαζώο θαη αλαινγία δώξσλ ενξηώλ θαη
επηδόκαηνο αδείαο κε βάζε ην πξναλαθεξόκελν πνζό. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα
παηδηά, ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ ζηε γνληθή άδεηα θαη ζην επίδνκα είλαη απηνηειέο γηα
ην θαζέλα από απηά, εθόζνλ από ηε ιήμε ηεο άδεηαο πνπ δόζεθε γηα ην πξνεγνύκελν
παηδί κεζνιάβεζε έλαο (1) ρξόλνο πξαγκαηηθήο απαζρόιεζεο ζηνλ ίδην εξγνδόηε, εθηόο
αλ νξίδεηαη επλντθόηεξα από εηδηθή δηάηαμε λόκνπ, δηαηαγκάησλ, θαλνληζκώλ,
ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, δηαηηεηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκθσληώλ εξγνδνηώλ
θαη εξγαδνκέλσλ. Καη` εμαίξεζε, γνλείο δηδύκσλ, ηξηδύκσλ ή θαη πεξηζζόηεξσλ
πνιύδπκσλ ηέθλσλ δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ ηε γνληθή άδεηα γηα θάζε παηδί μερσξηζηά,
δηαθεθνκκέλα ή θαη ζπλερόκελα θαη δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ ην επίδνκα ηεο παξνύζαο
γηα δύν (2) κήλεο επηπιένλ, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ ησλ παηδηώλ πνπ γελλήζεθαλ
καδί. Γνλείο κόλνη, ιόγσ ζαλάηνπ ηνπ άιινπ γνλέα ή ιόγσ νιηθήο αθαίξεζεο ηεο
γνληθήο κέξηκλαο ή κε αλαγλώξηζεο ηνπ ηέθλνπ από ηνλ άιιν γνλέα, δηθαηνύληαη ηε
γνληθή άδεηα θαη ην επίδνκα εηο δηπινύλ. 4. Αλ θαη νη δύν γνλείο απαζρνινύληαη ζηνλ
ίδην εξγνδόηε, απνθαζίδνπλ, κε θνηλή δήισζε, πνηνο από ηνπο δύν ζα θάλεη πξώηνο
ρξήζε απηνύ ηνπ δηθαηώκαηνο θαη γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα. 5. Η γνληθή άδεηα
δηαθόπηεηαη κε ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη δύλαηαη λα ζπλερηζηεί ζε
πεξίπησζε αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ή θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν
εξγαδόκελνο ζπλάςεη ζύκβαζε εξγαζίαο κε άιιν εξγνδόηε, κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξ.
2. 6. Η γνληθή άδεηα ρνξεγείηαη ζπλερόκελα, ηκεκαηηθά ή κε άιιν επέιηθην ηξόπν, κε
βάζε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ γνλέα, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηνλ εξγνδόηε κε θάζε πξόζθνξν
ηξόπν εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά θαη ζηελ νπνία πξνζδηνξίδεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε
ηεο. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ εξγνδόηε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ έλαξμε
ηεο άδεηαο, εθηόο εάλ ζπληξέρνπλ έθηαθηνη ιόγνη, νη νπνίνη θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ
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έλαξμε ηεο άδεηαο ζε κηθξόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα. Ο εξγνδόηεο, θαηόπηλ
δηαβνύιεπζεο, απαληά ζηελ αίηεζε ηνπ εξγαδόκελνπ άκεζα θαη θαη` αλώηαην εληόο
ελόο (1) κελόο από ηελ ππνβνιή ηεο. Ο εξγνδόηεο ππνρξενύηαη λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα
ζηνλ αηηνύκελν ρξόλν, εθηόο αλ απηό ζα δηαηάξαζζε ζνβαξά ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία
ηεο επηρείξεζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ππνρξενύηαη λα ηεθκεξηώζεη εγγξάθσο ηνλ
ιόγν αλαβνιήο ρνξήγεζήο ηεο πξνο ηνλ εξγαδόκελν θαη δύλαηαη λα πξνηείλεη πξνο
απηόλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο σο πξνο ηνλ ρξόλν ρνξήγεζήο ηεο ή επέιηθηνπο ηξόπνπο
ρνξήγεζήο ηεο. ε θάζε πεξίπησζε, ν εξγνδόηεο ππνρξενύηαη λα ρνξεγήζεη ηε γνληθή
άδεηα εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.

Αηηήζεηο γνλέσλ κε

αλαπεξία, γνλέσλ παηδηώλ κε αλαπεξία, κε καθξνρξόληα ή αηθλίδηα αζζέλεηα,
πνιύηεθλσλ θαη κόλσλ γνλέσλ ιόγσ ζαλάηνπ γνλέα, νιηθήο αθαίξεζεο ηεο γνληθήο
κέξηκλαο ή κε αλαγλώξηζεο ηέθλσλ, θαζώο θαη γπλαηθώλ κεηά ηελ άδεηα κεηξόηεηαο
θαη ηελ εηδηθή παξνρή πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο, ρνξεγνύληαη κε απόιπηε
πξνηεξαηόηεηα. Επίζεο, πξνηεξαηόηεηα δίλεηαη ζηηο αηηήζεηο γνλέσλ παηδηώλ ιόγσ
λνζειείαο ή αζζέλεηαο ηνπ παηδηνύ ή ιόγσ αλαπεξίαο ή ζνβαξήο αζζέλεηαο ζπδύγνπ,
ζπληξόθνπ ζπκβίσζεο, ζπγγελνύο, γνλέσλ παηδηώλ δηδύκσλ, ηξηδύκσλ ή θαη
πεξηζζόηεξσλ πνιύδπκσλ ηέθλσλ, θαζώο θαη γνλέσλ έπεηηα από πξόσξν ηνθεηό. Η
γνληθή άδεηα, έπεηηα από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ εξγαδόκελνπ, δύλαηαη ελαιιαθηηθά λα
ρνξεγείηαη κε θάζε επέιηθην ηξόπν πνπ εμππεξεηεί ηα κέξε, όπσο ελδεηθηηθά κε ηε
κνξθή κεησκέλνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ ή ζε εκέξεο άδεηαο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα
θαηαλέκνληαη ζε εβδνκαδηαία ή ζε κεληαία βάζε, ρσξίο λα ζίγεηαη ην δηθαίσκα ηνπ
εξγαδόκελνπ λα ιάβεη ην επίδνκα γνληθήο άδεηαο. ηελ πεξίπησζε απηήλ, ν
εξγαδόκελνο, κε ηελ αίηεζή ηνπ, πξνζδηνξίδεη ηνλ αληίζηνηρν ρξόλν ηνπ ζπλόινπ ή ηνπ
ηκήκαηνο ηεο γνληθήο άδεηαο πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κε επέιηθην ηξόπν, θαζώο θαη ην
είδνο ηεο επειημίαο ηνπ νπνίνπ επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε. Ο εξγνδόηεο εμεηάδεη ηελ
αίηεζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη
ηεθκεξηώλεη γξαπηώο απόξξηςή ηεο, εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ ππνβνιή ηεο. 7. Η
γνληθή άδεηα αλαξηάηαη ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα «ΕΡΓΑΝΗ». 8. Καηά ηε δηάξθεηα
ηεο γνληθήο άδεηαο παξέρεηαη πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο ελεκέξσζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο
πξναγσγώλ θαη γηα ηελ εζσηεξηθή ζηειέρσζε θελώλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πξέπεη λα
ηνπο επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα ππνβάιινπλ
ππνςεθηόηεηα γηα απηέο ηηο ζέζεηο, ρσξίο θακία δηάθξηζε ζε βάξνο ηνπο. 9. Ο ρξόλνο
ηνπ ηκήκαηνο ηεο άδεηαο θαηά ηνλ νπνίν ν εξγαδόκελνο ιακβάλεη επίδνκα από ηνλ
Ο.Α.Ε.Δ. ινγίδεηαη σο ρξόλνο αζθάιηζεο ζηνπο θιάδνπο θύξηαο ζύληαμεο θαη
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αζζέλεηαο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα, θαζώο θαη ζηνπο νηθείνπο θνξείο
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, νη δε πξνβιεπόκελεο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη επί ηνπ θαηά
πεξίπησζε αλαθεξόκελνπ παξαπάλσ πνζνύ, από ην νπνίν ν Ο.Α.Ε.Δ. παξαθξαηεί ηελ
πξνβιεπόκελε εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ θαη ηελ απνδίδεη ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθό θνξέα,
καδί κε ηελ πξνβιεπόκελε εηζθνξά εξγνδόηε πνπ βαξύλεη ηνλ Οξγαληζκό. Γηα ηνλ κε
επηδνηνύκελν ρξόλν γνληθήο άδεηαο, ν νπνίνο ιακβάλεηαη ππόςε ηόζν γηα ηε ζεκειίσζε
ηνπ αζθαιηζηηθνύ δηθαηώκαηνο όζν θαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο, ν
γνλέαο δύλαηαη λα απνθηήζεη πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε από ηνλ αζθαιηζηηθό ηνπ
θνξέα θαηόπηλ αλαγλώξηζεο ηνπ ρξόλνπ απνπζίαο ηνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ λ.
2084/1992 (Α` 165), εθόζνλ δελ έρεη ζπκθσλεζεί λα ηνπ θαηαβάιεη απνδνρέο ν
εξγνδόηεο. 10. Μεηά ηε ιήμε ηεο γνληθήο άδεηαο, ν εξγαδόκελνο γνλέαο δηθαηνύηαη λα
επηζηξέςεη ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο ή ζε ηζνδύλακε ή αλάινγε ζέζε, κε όρη ιηγόηεξν
επλντθνύο επαγγεικαηηθνύο όξνπο θαη λα επσθειεζεί από νπνηαδήπνηε βειηίσζε ησλ
ζπλζεθώλ εξγαζίαο, ηελ νπνία ζα δηθαηνύληαλ θαηά ηελ απνπζία ηνπ. 11. Ο ρξόλνο
απνπζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηελ εξγαζία ηνπο ιόγσ γνληθήο άδεηαο, ινγίδεηαη σο
ρξόλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνδνρώλ ηνπο, ηε ρνξήγεζε
ηεο εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο απνπζίαο θαη ηνπ επηδόκαηνο αδείαο, ηελ επαγγεικαηηθή
εμέιημε, θαζώο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε απόιπζήο
ηνπο.»
Πέμπηο, βάζεη ηεο Κλαδικής Σύμβαζης Δργαζίας ηοσ έηοσς 2009 ε εξγαδόκελε
κεηέξα αληί ηεο ρξήζεσο ηεο άδεηαο θξνληίδαο ηέθλνπ κε ηε κνξθή κεησκέλνπ
σξαξίνπ, έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη άδεια για ηην αναηροθή ηοσ παιδιού
εννέα (9) ημερολογιακών μηνών κεηά ηελ άδεηα ηνθεηνύ θαη ινρίαο, κε απνδνρέο.
Ωζηόζν ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Κιαδηθήο Σύκβαζεο Εξγαζίαο ηνπ έηνπο 2009
ππάγνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 «νη εξγαδόκελνη πνπ απαζρνινύληαη κε ζύκβαζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ σο ηαθηηθό θαη δόθηκν πξνζσπηθό».
Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ππάξρνπλ θαη άιιεο άδεηεο ειάζζνλνο ζεκαζίαο, όπσο
είλαη επί παξαδείγκαηη ε άδεηα παξαθνινύζεζεο ζρνιηθήο επίδνζεο ηέθλνπ, ε άδεηα
ιόγσ αζζέλεηαο παηδηνύ, άδεηα ιόγσ λνζειείαο ησλ παηδηώλ θ.ά.

Πεξί απνιύζεσο εξγαδόκελεο θαη δε κεηέξαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα
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Σύκθσλα, κε ην άρθρο 42ο ηνπ ΟΕΥ «Υπνρξεώζεηο θαη θαζήθνληα πξνζσπηθνύ»
νξίδεηαη όηη «Σν πξνζσπηθό ηεο Επηρείξεζεο έρεη ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ: 1. Να
γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο νξγαληζκνύ, όπσο θαη θάζε άιινπ
Καλνληζκνύ ηεο Επηρείξεζεο. 2. Να εθηειεί ην ππεξεζηαθό ηνπ θαζήθνλ κε επηκέιεηα
θαη επζπλεηδεζία....5. Να πξνζέξρεηαη έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία ηνπ θαη λα απνρσξεί από
απηή κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, όπσο απηό έρεη νξηζηεί από ηνπο
αξκνδίνπο ηεο Επηρείξεζεο. 6. Να ελεκεξώλεη ακέζσο ηνλ πξντζηάκελό ηνπ ή ην
γξαθείν πξνζσπηθνύ ηεο Επηρείξεζεο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ιόγσ αζζελείαο ή άιιεο
αλώηεξεο βίαο.».
Ελώ θαη’ άξζ. 51 ηνπ ΟΕΥ «Πεηζαξρηθό παξάπησκα ζπληζηά θάζε ππαίηηα πξάμε ή
παξάιεηςε ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ απνηειεί παξάβαζε ππεξεζηαθνύ θαζήθνληνο ή
αληίθεηηαη ζηελ ππεξεζηαθή ηάμε ή είλαη επηδήκηα ζηα ζπκθέξνληα ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Σν
ππεξεζηαθό θαζήθνλ πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ Ο.Ε.Τ. ηηο νδεγίεο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ
ηεξαξρηθά πξντζηακέλσλ, θαζώο θαη από ηε θύζε ηεο ππεξεζίαο θάζε εηδηθόηεηαο θαη
ζέζεο όπσο ην πεξηερόκελν θαζνξίδεηαη από ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
ηέρλεο, από ηνπο θαλόλεο ηεο θνηλσληθήο πείξαο θαη ηνπο θαλόλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη
ηνπ θνηλσληθνύ ζθνπνύ πνπ εμππεξεηεί ε Δ.Ε.Τ.Α. Ελδεηθηηθά πεηζαξρηθά
παξαπηώκαηα είλαη… Η αδηαθνξία, ε ακέιεηα, ε αηειήο εθηέιεζε, ε αδηθαηνιόγεηε
απνρή ή θαη ε άξλεζε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν. Η
αδηθαηνιόγεηα θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε ή πξόσξε απνρώξεζε από ηελ εξγαζία,
θαζώο θαη ε αδηθαηνιόγεηε δηαθνπή ηεο. …»
Γηα ηα πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα πξνβιέπνληαη αλάινγεο πεηζαξρηθέο πνηλέο ζην
άξζξν 52 ηνπ ΟΕΥ ζύκθσλα κε ην νπνίν : «1. Κάζε πεηζαξρηθό παξάπησκα έρεη ζαλ
άκεζε ζπλέπεηα ηελ επηβνιή πεηζαξρηθήο πνηλήο. 2. Γηα ην ίδην πεηζαξρηθό παξάπησκα
επηηξέπεηαη λα επηβιεζεί κόλν κία θνξά πεηζαξρηθή πνηλή. 3. Πεηζαξρηθή πνηλή δελ
επηβάιιεηαη γηα πεηζαξρηθό παξάπησκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ παξόληα
Οξγαληζκό. 4. Η δίσμε θαη ε ηηκσξία θάζε πεηζαξρηθνύ παξαπηώκαηνο απνηειεί
ππεξεζηαθό θαζήθνλ. 5. Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο δηαθξίλνληαη: 5.1. Η πξνθνξηθή ή
γξαπηή παξαηήξεζε. Επηβάιιεηαη γηα παξαπηώκαηα ησλ κηζζσηώλ κηθξήο ζεκαζίαο.
Είλαη ε ειαθξόηεξε από ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο (θαζαξά εζηθή). 5.2. Η έγγξαθε
επίπιεμε. Είλαη ε ακέζσο ζνβαξόηεξε πνηλή. Επηβάιιεηαη γηα βαξύηεξα πεηζαξρηθά
παξαπηώκαηα ησλ κηζζσηώλ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ησλ παξαπησκάησλ πνπ
ηηκσξνύληαη κε παξαηήξεζε. 5.3. Σν πξόζηηκν κέρξη θαη ηηο απνδνρέο δύν κελώλ.
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Επηβάιιεηαη ζε βαξύηεξα πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα. 5.4. Η πξνζσξηλή απόιπζε
(αξγία) κέρξη ηξεηο κήλεο ζε θάζε εκεξνινγηαθό έηνο. Επηβάιιεηαη ζε ζνβαξά
πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα, πνπ δηαπξάηηνληαη θαζ’ ππνηξνπή. 5.5. Η νξηζηηθή απόιπζε.
Επηβάιιεηαη όηαλ ν εξγαδόκελνο: 1) δηαπξάμεη ζε βάξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. έλα από ηα
πνηληθά αδηθήκαηα πνπ απνηεινύλ θώιπκα πξόζιεςεο θαη 2) ηηκσξεζεί πέληε θνξέο
κέζα ζε έλα έηνο κε πνηλή πξνζηίκνπ ή πξνζσξηλήο παύζεο ή θαη ηα δύν είδε πνηλήο.
5.6. Ο ραξαθηεξηζκόο ηεο βαξύηεηαο ησλ πεηζαξρηθώλ παξαπησκάησλ γίλεηαη από ηα
πεηζαξρηθά όξγαλα ζηα πιαίζηα ηεο θαιήο πίζηεο, ησλ ζπλαιιαθηηθώλ ζπλεζεηώλ θαη
ησλ ρξεζηώλ εζώλ.»
Επηπξόζζεηα ζηνλ Οξγαληζκό Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (ΟΕΥ) ηεο Δ.Ε.Υ.Α.
απαξηζκνύληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνβεί ην λνκηθό πξόζσπν ζε
απόιπζε εξγαδνκέλνπ, αξθνύζεο ηεο κνλνκεξνύο θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο ηνπ
εξγαδνκέλνπ. Εηδηθόηεξα βάζεη ηνπ άρθροσ 58 ηοσ ΟΔΥ ηης Γ.Δ.Υ.Α. (ΦΔΚ Β΄
718/17-03-2016) «ην ηακηικό προζωπικό ηεο Δ.Ε.Τ.Α. απολύεηαι κε απόθαζε ηνπ
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ύζηεξα από γξαπηή θαηαγγειία ηεο εξγαζηαθήο ζύκβαζεο
ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 1) Αλ ηνπ επηβιεζεί ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο νξηζηηθήο
απόιπζεο. 2) Αν αποσζιάζει αδικαιολόγηηα από ηην σπηρεζία ηοσ επί 10 ζσνετείς
εργάζιμες ημέρες ή 30 εργάζιμες ημέρες ζσνολικά μέζα ζηο ίδιο έηος. 3) Ο
εξγαδόκελνο απνιύεηαη ή απνρσξεί από ηελ εξγαζία ηνπ ζε πεξίπησζε ζσκαηηθήο ή
πλεπκαηηθήο αζζέλεηαο πνπ ηνλ θαζηζηά αλίθαλν γηα εξγαζία. Η αληθαλόηεηα
πηζηνπνηείηαη κε γλσκάηεπζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ηνπ ΙΚΑ ή Κξαηηθνύ
Ννζνθνκείνπ.»
Ωζηόζν, ε πξνζηαζία ηεο κεηξόηεηαο, θαηνρπξώλεηαη ζην άξζξν 15 ηνπ λ.
1483/1984, όπσο ηζρύεη έπεηηα από ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
48 ηνπ λ. 4808/2021, θαη ζύκθσλα κε ηελ νπνία: «Απαγνξεύεηαη θαη είλαη απόιπηα
άθπξε ε θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο ή ζρέζεο εξγαζίαο εξγαδνκέλεο από ηνλ εξγνδόηε
ηεο ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο ηεο όζν θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα δέθα
νθηώ (18) κελώλ κεηά ηνλ ηνθεηό ή θαηά ηελ απνπζία ηεο γηα κεγαιύηεξν ρξόλν, ιόγσ
αζζέλεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ θύεζε ή ηνλ ηνθεηό, θαζώο θαη ε θαηαγγειία ηεο
ζύκβαζεο ή ζρέζεο εξγαζίαο εξγαδνκέλνπ παηέξα από ηνλ εξγνδόηε ηνπ γηα ρξνληθό
δηάζηεκα έμη (6) κελώλ κεηά ηνλ ηνθεηό, εθηόο εάλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιόγνο γηα
θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο. Η πξνζηαζία από ηελ θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο ή
ζρέζεο εξγαζίαο ηζρύεη ηόζν έλαληη ηνπ εξγνδόηε ζηνλ νπνίν ν/ε εξγαδόκελνο/ε γνλέαο
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πξνζιακβάλεηαη, ρσξίο λα έρεη πξνεγνπκέλσο απαζρνιεζεί αιινύ, πξηλ ζπκπιεξώζεη
ηε δηάξθεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ, όζν θαη έλαληη ηνπ λένπ εξγνδόηε,
ζηνλ νπνίν ν/ε εξγαδόκελνο/ε γνλέαο πξνζιακβάλεηαη, θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξώην εδάθην. Ωο ζπνπδαίνο ιόγνο δελ
κπνξεί λα ζεσξεζεί ελδερόκελε κείσζε ηεο απόδνζεο ζηελ εξγαζία ηεο εγθύνπ, πνπ
νθείιεηαη ζηελ εγθπκνζύλε ή ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο ηνπ εξγαδόκελνπ γνλέα,
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 33.».

ΙΙ. Επί ηων ερωηημάηων
1. Όπσο πξνθύπηεη από ηελ Κιαδηθή Σύκβαζε Εξγαζίαο ηνπ 2009 ηεο Παλειιήληαο
Οκνζπνλδίαο Εξγαδνκέλσλ (ΠΟΕ) Δ.Ε.Υ.Α. θαη όπσο απηή ελ ζπλερεία
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα, εξγαδόκελε κεηέξα, πνπ απαζρνιείηαη κε
ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ σο ηαθηηθό θαη δόθηκν
πξνζσπηθό, δειαδή σο ΘΔΑΦ, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη αληί ηνπ κεησκέλνπ
σξαξίνπ εξγαζίαο ηεο, ηελ ελλεάκελε άδεηα αλαηξνθήο ηέθλνπ ακέζσο κεηά ηε
ιήμε ηεο άδεηαο ηνθεηνύ-ινρείαο, κε απνδνρέο. Ελ πξνθεηκέλσ, όκσο, ε
εξγαζηαθή ζρέζε ηεο εξγαδόκελεο κεηέξαο κε ηελ επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη σο
ΘΔΟΦ θαη εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ δε δηθαηνύηαη ηελ ελλεάκελε άδεηα αλαηξνθήο
ηέθλνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ Κιαδηθή ΣΣΕ.
2. Με βάζε ην άξζξν 51 ηνπ ΟΕΥ «ε αδηθαηνιόγεηα θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε ή
πξόσξε απνρώξεζε από ηελ εξγαζία, θαζώο θαη ε αδηθαηνιόγεηε δηαθνπή ηεο»
ζπληζηά πεηζαξρηθό παξάπησκα. Ωζηόζν ε αδηθαηνιόγεηε απνπζία από
ηελ εξγαζία, επεηδή ζπληζηά αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη πιεκκειή
εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ κηζζσηνύ, δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ εξγνδόηε λα
θαηαγγείιεη λνκίκσο, αλά πάζα ζηηγκή ηε ζύκβαζε εξγαζίαο, θαηαβάιινληαο ηε
λόκηκε απνδεκίσζε. Δηθαίσκα ηνπ εξγνδόηε λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε ρσξίο
απνδεκίσζε ππάξρεη κόλνλ ζηε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηόο εθηειεί ζθνπίκσο
πιεκκειώο ηα θαζήθνληά ηνπ, κε πξόζεζε λα πξνθαιέζεη ηε απόιπζή ηνπ από
ηνλ εξγνδόηε θαη λα ιάβεη ηελ απνδεκίσζή ηνπ. Σε θάζε πεξίπησζε
αδηθαηνιόγεηεο απνρήο ηνπ κηζζσηνύ από ηελ εξγαζία, ν εξγνδόηεο
δηθαηνύηαη λα αθαηξέζεη από ηηο νθεηιόκελεο ζε απηόλ απνδνρέο ηόζα
σξνκίζζηα ή εκεξνκίζζηα, όζεο είλαη νη ώξεο ή νη εκέξεο πνπ απνπζίαζε,
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δεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 648 ΑΚ, κηζζόο νθείιεηαη εθόζνλ
παξέρεηαη εξγαζία. Ελ πξνθεηκέλσ ε ελ ιόγσ εξγαδόκελε κεηέξα δε δηθαηνύηαη
ηε κηζζνδνζία γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 17/11/2021 έσο 11/02/2022, θαηά ην
νπνίν απείρε αδηθαηνινγήησο από ηελ εξγαζία ηεο.
3. Ωζηόζν παξά ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξόηεηαο βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη
παξά ηελ απαγόξεπζε νπνηαζδήπνηε απόιπζεο πξηλ από ηελ πάξνδν δεθανρηώ
(18) κελώλ, ν λνκνζέηεο πξνβιέπεη κηα ξήηξα εμαίξεζεο από ηελ σο άλσ
δηάηαμε. Σπγθεθξηκέλα ν θαλόλαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξόηεηαο ηνπ άξζ. 15
ηνπ λ. 1483/1984, ππνρσξεί κόλν εθόζνλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιόγνο πνπ λα
δηθαηνινγεί ηελ απόιπζε. Ωο ηέηνηνο ιόγνο λνείηαη θαη ε κε πξνζέιεπζε
εξγαδνκέλνπ

αλήθνληνο

ζην

ηαθηηθό

πξνζσπηθό

γηα

εξγαζία

ρσξίο

πξνεηδνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο επί καθξό ρξνληθό δηάζηεκα (άλσ ησλ 10 εκεξώλ
ζπλερόκελα ή άλσ ησλ 30 εκεξώλ ζπλνιηθά θαη’ έηνο). Η απείζεηα ηεο σο άλσ
εξγαδόκελεο πνπ θαηέρεη νξγαληθή ζέζε (ΥΕ Εξγάηεο) θαη ε επί καθξώ απνπζία
ηεο από ηα εξγαζηαθά ηεο θαζήθνληα, κε ηελ παξάιιειε παξάιεηςε ελεκέξσζεο
ηεο Επηρείξεζεο, κπνξνύλ λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ζπνπδαίν ιόγν.
Δεδνκέλνπ, όκσο, όηη ε νξηζηηθή απόιπζε είλαη ην πιένλ δπζκελέο κέηξν εηο
βάξνο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ε Επηρείξεζε ζα κπνξνύζε - ζηαζκίδνληαο ηηο
πεξηζηάζεηο (αηηία απνπζίαο θ.ι.π.) - λα εμεηάζεη ηε ιήςε πην ήπησλ κέηξσλ εηο
βάξνο ηεο εξγαδνκέλεο, κε ηελ επηβνιή ι.ρ. πεηζαξρηθήο πνηλήο θαηά ηα
νξηδόκελα ζην άξζξν 52 ηνπ ΟΕΥ.
Τα αλσηέξσ ελαπόθεηληαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
αθνύ ηεξεζεί ε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία ζηνλ ΟΕΥ (θιήζε ζε απνινγίααθξόαζε ηεο εξγαδόκελεο).

Αζήλα, 04/03/2022
Πάλνο Ζπγνύξεο

Σβεηιάλα (Ζέηα) Ζπγνύξε
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