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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επί του υποβλθκζντοσ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
με αρικμό πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2191/13.05.2015

Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. αν άνδρασ υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. με ςφηυγο
που εργάηεται ςτον ιδιωτικό τομζα:
α) Δικαιοφται άδειασ ανατροφισ τζκνου, λόγω ότι δε κα κάνει χριςθ
αυτισ θ ςφηυγοσ.
β) Σε περίπτωςθ καταφατικισ απάντθςθσ ςτο ανωτζρω ερϊτθμα, ςε
ποιεσ ενζργειεσ πρζπει να προβεί θ Επιχείρθςθ.

Επί του ανωτζρω ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ εξισ:
Ο νόμοσ 1069/80 που διζπει τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία των
Δ.Ε.Υ.Α. ορίηει ςτο άρκρο 7 αυτοφ ότι τα κζματα που αφοροφν το
προςωπικό των Δ.Ε.Υ.Α., το οποίο απαςχολείται με ςφμβαςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου, κακορίηονται από τον Οργανιςμό Εςωτερικισ
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Υπθρεςίασ (Ο.Ε.Υ.) αυτϊν. Οι Ο.Ε.Υ. των περιςςοτζρων Δ.Ε.Υ.Α.
ρυκμίηουν τα κζματα που αφοροφν τουσ υπαλλιλουσ των Δ.Ε.Υ.Α. ςε
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των εκάςτοτε ιςχυουςϊν κλαδικϊν
ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ (Σ.Σ.Ε.).
Η Σ.Σ.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 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. Η μθτζρα εργαηόμενθ 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».
Η παράγραφοσ 5 του άρκρου 6 τθσ κλαδικισ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ
εργαςίασ τροποποιικθκε με τθν με τθν ΚΣΣΕ ζτουσ 2012 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 λοχείασ και μιασ ώρασ ανά θμζρα για τα
επόμενα δφο ζτθ, με αποδοχζσ.
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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».
Περαιτζρω, ο νόμοσ 1483/1984 υπό τον τίτλο «Προςταςία και
διευκόλυνςθ των εργαηομζνων με οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ Τροποποιιςεισ και βελτιϊςεισ εργατικϊν 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 υποχρεώςεισ προσ εξαρτώμενα 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 «εξαρτϊμενα παιδιά» κατά
τθν ζννοια του άρκρου 1 νοοφνται, μεταξφ άλλων, τα μζχρι 16 ετϊν
παιδιά, φυςικά ι υιοκετθμζνα, εφόςον οι γονείσ ζχουν τθν επιμζλειά
τουσ, κακϊσ και τα παιδιά που είναι πάνω από 16 ετϊν, αλλά που
ζχουν αποδεδειγμζνα ανάγκθ από ειδικζσ φροντίδεσ, για λόγουσ
βαριάσ ι χρόνιασ αςκζνειασ, ι αναπθρίασ, εφόςον οι γονείσ ζχουν τθν
επιμζλειά τουσ.
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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».
Περαιτζρω, το άρκρο 5 του ν. 1483/84, υπό τον τίτλο «Γονικι άδεια
ανατροφισ», ορίηει: «1. Ο γονζασ που ζχει τισ προχποκζςεισ τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 1 και ζχει ςυμπλθρϊςει ζνα (1) χρόνο
εργαςίασ ςτον ίδιο εργοδότθ δικαιοφται να λάβει γονικι άδεια
ανατροφισ του παιδιοφ, ςτο χρονικό διάςτθμα από τθ λιξθ τθσ άδειασ
μθτρότθτασ μζχρισ ότου το παιδί ςυμπλθρϊςει θλικία τριϊν και μιςό (3
1/2) ετϊν. Η άδεια αυτι είναι χωρίσ αποδοχζσ, θ διάρκειά τθσ μπορεί να
φκάςει τουσ τρεισ και μιςό (3 1/2) μινεσ για κάκε γονζα και δίνεται από
τον εργοδότθ, με βάςθ τθ ςειρά προτεραιότθτασ των απαςχολοφμενων
ςτθν επιχείρθςθ για κάκε θμερολογιακό ζτοσ. Οι ρυκμίςεισ τθσ
παροφςασ παραγράφου ιςχφουν και για τουσ απαςχολοφμενουσ ςτο
Δθμόςιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Η
καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, που γίνεται εξαιτίασ τθσ άςκθςθσ
του δικαιϊματοσ για λιψθ γονικισ άδειασ ανατροφισ, είναι άκυρθ.
2. Το δικαίωμα τθσ παραγράφου 1 το ζχουν και εργαηόμενοι που ζχουν
υιοκετιςει παιδί.
3. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςότερων παιδιϊν, το δικαίωμα των
γονζων είναι αυτοτελζσ για το κακζνα από αυτά, εφόςον από τθ λιξθ
τθσ άδειασ που δόκθκε για το προθγοφμενο παιδί μεςολάβθςε ζνασ (1)
χρόνοσ πραγματικισ απαςχόλθςθσ ςτον ίδιο εργοδότθ.
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4. Αν και οι δφο γονείσ απαςχολοφνται με τισ προχποκζςεισ τθσ
παραγράφου 1 αυτοφ του άρκρου, αποφαςίηουν με κοινι ςυμφωνία,
κάκε φορά, ποιοσ από τουσ δφο κα κάνει πρϊτοσ χριςθ αυτοφ του
δικαιϊματοσ και για πόςο χρονικό διάςτθμα. Σε περίπτωςθ διάςταςθσ ι
διαηυγίου ι χθρείασ ι γζννθςθσ τζκνου εκτόσ γάμου τθ γονικι άδεια και
μζχρι 6 μινεσ δικαιοφται ο γονζασ που ζχει τθν επιμζλεια του παιδιοφ.
5. Μετά τθ λιξθ τθσ γονικισ άδειασ ανατροφισ ο εργαηόμενοσ
δικαιοφται να επανζλκει ςτθν εργαςία του, ςτθν ίδια ι ςε παρόμοια
κζςθ, θ οποία δεν μπορεί ςε καμιά περίπτωςθ να είναι κατϊτερθ από
αυτιν που είχε πριν λάβει τθ γονικι άδεια ανατροφισ».
Σθμειωτζον ότι κατά το άρκρο 3 παρ. 4 του π.δ. 193/1988 «Η γονικι
άδεια ανατροφισ του άρκρου 5 του ν. 1483/84 μπορεί να χορθγείται
και τμθματικά».
Πζραν των ανωτζρω, χριςιμο ερμθνευτικό εργαλείο για τθν
προκειμζνθ περίπτωςθ αποτελεί και ο ν. 3584/2007 (Κϊδικασ
Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων - ΚΚΔΚΥ),
δεδομζνθσ τθσ διάταξθσ του άρκρου 1 του ν. 1069/1980 ςφμφωνα με
τθν οποία οι Δ.Ε.Υ.Α. διζπονται ωσ προσ τθ διοίκθςθ, οργάνωςθ,
εκτζλεςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ των ζργων τουσ και ωσ προσ τισ
πθγζσ χρθματοδότθςισ τουσ από ειδικι νομοκεςία, εφαρμοηομζνων
κατά τα λοιπά των ςχετικϊν διατάξεων του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ
Κϊδικα και με δεδομζνο ότι οι υπάλλθλοι των Δ.Ε.Υ.Α. ομοιάηουν προσ
του δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ ςτο μζτρο που παράγουν κοινωφελζσ
ζργο.
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Ο ν. 3584/2007 ορίηει ςτο άρκρο 60 αυτοφ υπό τον τίτλο
«Διευκολφνςεισ

υπαλλιλων

με

οικογενειακζσ

υποχρεϊςεισ»,

αναφζροντασ παράλλθλα ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ αυτοφ ότι το εν
λόγω άρκρο εντάςςεται ςτο κοινωνικό πρόςωπο του ΚΚΔΚΥ, το οποίο
ενιςχφει μεταξφ άλλων και τθν ιςότθτα των ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν
και γυναικϊν: «*…+ 2. Ο χρόνοσ εργαςίασ του γονζα υπαλλιλου
μειώνεται κατά δφο (2) ώρεσ θμερθςίωσ εφόςον ζχει τζκνα θλικίασ
ζωσ δφο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα εφόςον ζχει τζκνα θλικίασ
από δφο (2) ζωσ τεςςάρων (4) ετών. Ο γονζασ υπάλλθλοσ δικαιοφται
εννζα (9) μινεσ άδεια με αποδοχζσ για ανατροφι παιδιοφ, εφόςον
δεν κάνει χριςθ του κατά το προθγοφμενο εδάφιο μειωμζνου
ωραρίου.
3. Αν και οι δφο γονείσ είναι υπάλλθλοι, με κοινι τουσ διλωςθ που
κατατίκεται ςτισ υπθρεςίεσ τουσ κακορίηεται ποιοσ από τουσ δφο κα
κάνει χριςθ του μειωμζνου ωραρίου ι τθσ άδειασ ανατροφισ, εκτόσ
αν με τθν ανωτζρω κοινι τουσ διλωςθ κακορίςουν χρονικά
διαςτιματα κατά τα οποία ο κακζνασ κα κάνει χριςθ, αλλά πάντοτε
διαδοχικϊσ

και

μζςα

ςτα

χρονικά

όρια

τθσ

προθγοφμενθσ

παραγράφου. Αν θ ςφηυγοσ του υπαλλιλου ι ο ςφηυγοσ τθσ
υπαλλιλου εργάηεται ςτον ιδιωτικό τομζα, εφόςον δικαιοφται όμοιεσ,
ολικϊσ ι μερικϊσ, διευκολφνςεισ, ο ςφηυγοσ ι θ ςφηυγοσ υπάλλθλοσ
δικαιοφται να κάνει χριςθ των διευκολφνςεων τθσ παραγράφου 2,
κατά το μζροσ που θ ςφηυγοσ αυτοφ ι ο ςφηυγοσ αυτισ δεν κάνει
χριςθ των δικϊν τθσ ι των δικϊν του δικαιωμάτων ι κατά το μζροσ
που αυτά υπολείπονται των διευκολφνςεων τθσ παραγράφου 2. Αν θ
ςφηυγοσ του υπαλλιλου δεν εργάηεται ι δεν αςκεί οποιοδιποτε
επάγγελμα, ο ςφηυγοσ δεν δικαιοφται να κάνει χριςθ των
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διευκολφνςεων τθσ παραγράφου 2, εκτόσ αν λόγω ςοβαρισ πάκθςθσ ι
βλάβθσ κρικεί ανίκανθ να αντιμετωπίηει τισ ανάγκεσ ανατροφισ του
παιδιοφ, ςφμφωνα με βεβαίωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Υγειονομικισ
Επιτροπισ ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ υπάγεται ο υπάλλθλοσ.
4. Όταν ο ζνασ γονζασ λάβει τθν άδεια τθσ παρ. 1 του παρόντοσ, ο
άλλοσ δεν ζχει δικαίωμα να κάνει χριςθ των διευκολφνςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου αυτοφ για το ίδιο διάςτθμα *…+».
Στο ςθμείο αυτό, κα πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ και τισ επιταγζσ
του ευρωπαϊκοφ δικαίου, το οποίο με μία ςειρά οδθγιών αποςκοπεί
ςτθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ μεταξφ των δφο φφλων
αφενόσ με τθ μορφι τθσ απαγόρευςθσ των διακρίςεων και
αφετζρου με τθ μορφι τθσ ιςότθτασ ευκαιριών ςτον εργαςιακό
τομζα. Προσ τοφτο ζχουν εκδοκεί πολυάρικμεσ οδθγίεσ, οι οποίεσ
ζχουν καταςτεί εςωτερικό δίκαιο, όπωσ οι Οδθγίεσ 73/2002 περί
εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρών και γυναικών,
80/1997 περί διακριτικισ μεταχείριςθσ λόγω φφλου και βάρουσ
αποδείξεωσ, 54/2006 περί ίςων ευκαιριών και ίςθσ μεταχείριςθσ
ανδρών και γυναικών ςε κζματα εργαςίασ και απαςχόλθςθσ,
18/2010 περί εφαρμογισ τθσ ανακεωρθμζνθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου
για τθ γονικι άδεια, 85/1992 περί εφαρμογισ μζτρων που
αποβλζπουν ςτθ βελτίωςθ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ κατά τθν
εργαςία των εγκφων, λεχώνων και γαλουχουςών εργαηομζνων.

Από τισ ανωτζρω κοινοτικζσ οδθγίεσ ςυνάγεται ότι προςτατεφεται το
γυναικείο φφλο κατά τθ διάρκεια ενόσ χρονικοφ διαςτιματοσ πριν και
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μετά τον τοκετό, κακϊσ και κατά τθ διάρκεια του κθλαςμοφ από κάκε
δυςμενι διάκριςθ που μπορεί να υποςτεί ςτον τομζα τθσ εργαςίασ εξ
αυτοφ του λόγου. Ωςτόςο, κατά τα λοιπά, όςον αφορά τθν ανατροφι
των τζκνων, προςτατεφεται τόςο το ανδρικό όςο και το γυναικείο
φφλο, τα οποία απολαμβάνουν τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ ςτο μζτρο
που βρίςκονται ςε όμοια κζςθ. Άλλωςτε, κατά τθν ζννοια των
κοινοτικών οδθγιών θ διάκριςθ περιλαμβάνει τθν εφαρμογι
διαφορετικών κανόνων ςε ςυγκρίςιμεσ περιπτώςεισ ι του ίδιου
κανόνα ςε διαφορετικζσ περιπτώςεισ.
Σθμειωτζον ότι ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ν. 3896/2010 που
αποτυπϊνει κοινοτικι οδθγία «1. Όταν ζνα πρόςωπο που εμπίπτει ςτο
πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου ιςχυρίηεται ότι υφίςταται
μεταχείριςθ που ενζχει διάκριςθ λόγω φφλου, κατά τισ ανωτζρω
διατάξεισ, και επικαλείται, ενϊπιον δικαςτθρίου ι άλλθσ αρμόδιασ
αρχισ, γεγονότα ι ςτοιχεία από τα οποία πικανολογείται άμεςθ ι
ζμμεςθ διάκριςθ λόγω φφλου, ι ότι εκδθλϊκθκε ςεξουαλικι ι άλλθ
παρενόχλθςθ κατά τθν ζννοια του παρόντοσ νόμου, ο κακ` ου (εν
προκειμζνω θ Δ.Ε.Υ.Α.) φζρει το βάροσ να αποδείξει ςτο δικαςτιριο
ι ςε άλλθ αρμόδια αρχι, ότι δεν υπιρξε παραβίαςθ τθσ αρχισ τθσ
ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρών και γυναικών. Η ανωτζρω ρφκμιςθ δεν
ιςχφει ςτθν ποινικι διαδικαςία *…+»
Από το προπαρατικζμενο αναλυτικό νομικό πλαίςιο και τθν
ερμθνεία αυτοφ, ςυνάγεται ότι άνδρασ υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
Ζακφνκου με ςφηυγο που εργάηεται ςτον ιδιωτικό τομζα, δικαιοφται
άδειασ ανατροφισ τζκνου. Η

επιλογι αν θ εν λόγω άδεια κα

χορθγθκεί υπό τθ μορφι μειωμζνου ωραρίου ι ςυνεχόμενθσ
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εννεάμθνθσ άδειασ βρίςκεται ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του αρ. 6 τθσ
ΣΣΕ για τισ Δ.Ε.Υ.Α., ζτςι όπωσ ιςχφει, ςτθν κρίςθ του εργαηομζνου.

Ακινα, 20.05.2015
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ,
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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