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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί ςωμ σπξβληθέμςωμ από ςημ Δ.Ε.Υ.Α. ποξπ ςημ Ε.Δ.Ε.Υ.Α
εοωςημάςωμ με αοιθμό ποωςξκόλλξσ 4901/7-11-2017, ωπ ενήπ:

α) Αμ ξ ρσγκεκοιμέμξπ σπάλληλξπ δικαιξύςαι ςξ ρύμξλξ ςωμ
εμμέα μημώμ άδειαπ αμαςοξτήπ ή μειωμέμη αμαλξγικά ρε
ρυέρη με ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςηπ αίςηρηπ ςξσ;

β) Σε πεοίπςωρη πξσ η Δ.Ε.Υ.Α. αδσμαςεί λόγω αμςικειμεμικώμ
σπηοεριακώμ αμαγκώμ μα ρσμαιμέρει ρε ρσμευή άδεια (είςε
εμμιάμημ είςε αμαλξγικά μέοξπ ασςήπ) αλλά ποξςείμει μειωμέμξ
ωοάοιξ, πξιξ θα είμαι ασςό (πόρεπ ώοεπ ημεοηρίωπ και για
πόρξ υοξμικό διάρςημα με ατεςηοία ςξμ παοόμςα υοόμξ);

Καςά ςη γμώμη μξσ ποξρήκει η ενήπ απάμςηρη:

********
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A. ΔΥΑΡΜΟΣΔΔ ΔΙΑΣΑΞΔΙ
Τξ άοθοξ 1, παο. 1 και 2, ςξσ μ.1069/1980, πεοί Επιυειοήρεωμ
Ύδοεσρηπ-Απξυέςεσρηπ, ξοίζει όςι «ξι Δημξςικέπ Δπιυειοήρειπ
Ύδοεσρηπ και Απξυέςεσρηπ (Δ.Δ.Υ.Α.) απξςελξύμ μξμικά
ποόρχπα ιδιχςικξύ δικαίξσ ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 252 ςξσ
Κώδικα Δήμχμ και Κξιμξςήςχμ (ΚΔΚ), όπχπ κσοώθηκε με ςξ
άοθοξ ποώςξ ςξσ μ. 3463/2006 (Α` 114) έυξσμ κξιμχτελή και μη
κεοδξρκξπικό υαοακςήοα και διέπξμςαι από ςξσπ καμόμεπ ςηπ
ιδιωςικήπ ξικξμξμίαπ, ετόρξμ δεμ ξοίζεςαι διατξοεςικά από
άλλεπ ειδικέπ διαςάνειπ ςξσ παοόμςξπ, ςξσ Κώδικα Δήμωμ και
Κξιμξςήςωμ και ςξσ μ. 3852/2010 (Α` 87)...2. Οι Δ.Δ.Υ.Α.
καςαοςίζξσμ καμξμιρμξύπ εογαρίαπ, ρύμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ
άοθοξσ 2 ςξσ μ. 1876/1990 (Α` 27), ςξ άοθοξ 12 παοάγοατξι 1,2
και 4 ςξσ μ. 1767/ 1988 (Α` 63) και ςξ μ.δ. 3789/1957 (Α` 21).
Σςημ ςελεσςαία πεοίπςχρη, ξι Καμξμιρμξί κσοώμξμςαι από ςξ
Σώμα Δπιθεώοηρηπ Δογαρίαπ (Σ.ΔΠ.Δ.), ρύμτχμα με ςημ παο. 2
πεοίπςχρη 1α` ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ μ. 3996/2011 (Α` 170).»
Πεοαιςέοω, ςξ άοθοξ 7 ςξσ μ. 1069/1980, ποξβλέπει όςι «Δι`
Οογαμιρμξύ Δρχςεοικήπ Υπηοερίαπ
ρσμςαρρξμέμξμ
δι`
απξτάρεχπ ςξσ Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ ςηπ επιυειοήρεχπ,
εγκοιμξμέμηπ σπό ςξσ Υπξσογξύ Δρχςεοικώμ μεςά γμώμημ ςχμ
ξικείχμ Δημξςικώμ ή Κξιμξςικώμ Σσμβξσλίχμ, καθξοίζεςαι η
ξογάμχριπ, η ρύμθεριπ και η αομξδιόςηπ ςχμ σπηοεριώμ, ξ
αοιθμόπ ςχμ θέρεχμ ςξσ πάρηπ τύρεχπ ποξρχπικξύ
αμαλόγχπ
ποξπ ςαπ αμάγκαπ ςηπ επιυειοήρεχπ, ή καςά
μιρθξλξγικά κλιμάκια καςαμξμή ςχμ θέρεχμ ςξσ ποξρχπικξύ
καθ`
ξμάδαπ ειδικξςήςχμ
και
αμαλόγχπ
ςηπ βαθμίδξπ
εκπαιδεύρεχπ, αι απξδξυαί, χπ και ξ ςοόπξπ ποξρληφεχπ και
απξλύρεχπ και ςξ αομόδιξμ ποξπ ςξύςξ όογαμξμ...2. Τξ
καςά ςημ ποξηγξσμέμημ παοάγοατξμ ποξρωπικόμ ςηπ
επιυειοήρεωπ ρσμδέεςαι μες` ασςήπ δια ρσμβάρεωπ εογαρίαπ
Ιδιωςικξύ δικαίξσ, επιτσλαρρξμέμηπ ςηπ ιρυύξπ ςχμ διαςάνεχμ
ςηπ παοαγοάτξσ 3 ςξσ παοόμςξπ άοθοξσ....3. Τξ σπηοεςξύμ επί
ρυέρει εογαρίαπ Ιδιχςικόμ δίκαιξμ ποξρχπικόμ Δήμχμ,
Κξιμξςήςχμ ή άλλχμ τξοέχμ, ςξ ξπξίξμ ηρυξλείςξ ειπ ςαπ
σπηοερίαπ σδοεύρεχπ και απξυεςεύρεχπ καθίρςαςαι από ςηπ
ρσρςάρεχπ ςηπ ξικείαπ επιυειοήρεχπ ποξρχπικόμ ςαύςηπ, στ ημ
ρυέριμ σπηοεςεί και καςαλαμβάμει αμςίρςξιυξσπ θέρειπ εκ ςχμ
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ποξβλετθηρξμέμχμ σπό ςξσ ξογαμιρμξύ ερχςεοικήπ σπηοερίαπ
ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ παοόμςξπ άοθοξσ.»
Πεοαιςέοω, ρςξ ά. 31 παο. 10 ςξσ μ.4024/2011 ξοίζεςαι όςι: «Από
ςημ έμαονη ιρυύξπ ςξσ παοόμςξπ Κεταλαίξσ καςαογείςαι κάθε
γεμική ή ειδική διάςανη ή οήςοα ή όοξπ ρσλλξγικήπ ρύμβαρηπ
εογαρίαπ, διαιςηςικήπ απόταρηπ ή αςξμικήπ ρύμβαρηπ εογαρίαπ ή
ρσμτχμίαπ, πξσ καθξοίζει απξδξυέπ και ποόρθεςεπ αμξιβέπ ή
απξλαβέπ πξσ σπεοβαίμξσμ ςα αμώςαςα καςά πεοίπςωρη όοια
πξσ ξοίζξμςαι ρςιπ ποξηγξύμεμεπ παοαγοάτξσπ», ξ μεόςεοξπ
μ.4354/2015

ποξβλέπει

ρςξ

ά.

34

όςι

από

1.1.2016

καςαογείςαι η παοαπάμω διάςανη ςξσ μ.4024/2011 και
επξμέμωπ, επαματέοξμςαι ρε ιρυύ ξι ρσλλξγικέπ ρσβάρειπ
εογαρίαπ.
Δπξμέμωπ, όπωπ γίμεςαι ρατέπ από ςιπ ωπ άμω διαςάνειπ, ξι
εογαζόμεμξι ςωμ Δ.Δ.Τ.Α. διέπξμςαι από ςξ μόμξ πξσ ατξοά
ςιπ Δ.Δ.Τ.Α., ςξσπ καμόμεπ πξσ διέπξσμ ημ ιδιωςική ξικξμξμία
και ςξμ μ. 3852/2010. Δπαγωγικά ξι εογαριακέπ ρυέρειπ ςξσ
πξσ ρσμίρςαμςαι ρε ρσμβάρειπ εογαρίαπ ιδιωςικξύ δικαίξσ
διέπξμςαι από ςημ ιρυύξσρα εογαςική μξμξθερία και ςιπ
πεοαιςέοω πηγέπ ςξσ Δογαςικξύ Δικαίξσ.

Β. ΔΠΙ ΣΩΝ ΤΠΟΒΛΗΘΔΝΣΩΝ ΔΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

1. ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΣΕΚΝΟΤ ΑΠΟ ΠΑΣΕΡΑ ΤΠΑΛΛΗΛΟ
Όπωπ διεπιρςώθη από ςξ ωπ άμω ρκεπςικό, η ποξκειμέμη
ρύμβαρη εογαρίαπ ςξσ σπαλλήλξσ ςηπ Δ.Ε.Υ.Α. οσθμίζεςαι από
ςημ Εογαςική Νξμξθερία και ςιπ σπόλξιπεπ πηγέπ ςξσ εογαςικξύ
δικαίξσ πξσ είμαι καςά βάρει ξι σλλξγικέπ σμβάρειπ
Δογαρίαπ.
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Πεοαιςέοω, η Κλαδική ΔΔ ςξσ 2009 ςωμ εογαζξμέμωμ ςωμ
Δ.Ε.Υ.Α., ρςξ άοθοξ 6 παο. 5 ξοίζει όςι «Σςιπ μηςέοεπ
εογαζόμεμεπ υξοηγείςαι μειχμέμξ χοάοιξ εογαρίαπ δσξ χοώμ αμά
ημέοα για ςα ποώςα δσξ έςη μεςά ςημ άδεια ςξκεςξύ και λξυείαπ
και μιαπ ώοαπ αμά ημέοα για ςα επόμεμα δύξ έςη με απξδξυέπ. Η
μηςέοα εογαζόμεμη μπξοεί μα επιλένει, αμςί ςξσ μειωμέμξσ
ωοαοίξσ εογαρίαπ, άδεια για ςημ αμαςοξτή ςξσ παιδιξύ εμμέα
(9) ημεοξλξγιακώμ μημώμ μεςά ςημ άδεια ςξκεςξύ και λξυίαπ,
με απξδξυέπ.»

Η ωπ άμω διάςανη ςοξπξπξιήθηκε με ςημ Κλαδική ΔΔ ςξσ 2013,
άοθοξ 2, ωπ ενήπ: “ Σςξμ εογαζόμεμξ γξμέα, μηςέοα ή παςέοα,
υξοηγείςαι μειχμέμξ χοάοιξ εογαρίαπ δύξ χοώμ αμά ημέοα για ςα
ποώςα δύξ έςη μεςά ςημ άδεια ςξκεςξύ και λξυείαπ και μιαπ ώοαπ
αμά ημέοα για ςα επόμεμα δύξ έςη, με απξδξυέπ. Ο εογαζόμεμξπ
γξμέαπ, μηςέοα ή παςέοαπ μπξοεί μα επιλένει, αμςί ςξσ
μειωμέμξσ ωοαοίξσ εογαρίαπ, άδεια για ςημ αμαςοξτή ςξσ
παιδιξύ εμμέα (9) ημεοξλξγιακώμ μημώμ μεςά ςημ άδεια
ςξκεςξύ και λξυίαπ, με απξδξυέπ. Ο εογαζόμεμξπ παςέοαπ
μπξοεί μα κάμει υοήρη ςηπ άδειαπ αμαςοξτήπ παιδιξύ ρςημ
πεοίπςωρη πξσ η ρύζσγόπ ςξσ δεμ κάμει υοήρη ςηπ άδειαπ
ασςήπ, με ςιπ ποξϋπξθέρειπ πξσ θέςει η ρυεςική μξμξθερία.»

Η ΔΓΔΔ ςξσ 2000-2001 ξοίζει ρςξ άοθοξ 8 ποξβλέπει όςι
«Γξμέαπ εογαζόµεμξπ ρε επιυείοηρη ή εκµεςάλλεσρη πξσ
απαρυξλεί ςξσλάυιρςξμ πεμήμςα (50) άςξµα, εάμ: α) έυει
ρσµπληοώρει έμα (1) υοόμξ εογαρίαπ ρςξμ ίδιξ υοόμξ εογαρίαπ
ρςξμ ίδιξ εογξδόςη και β) ξ άλλξπ γξμέαπ εογάζεςαι ένχ από ςημ
καςξικία ςξσπ, δικαιξύςαι μα λάβει γξμική άδεια αμαςοξτήπ ςξσ
παιδιξύ, µεςά ςημ λήνη ςηπ άδειαπ µηςοόςηςαπ µέυοιπ όςξσ ςξ
παιδί ρσµπληοώρει ηλικία ςοιώμ εςώμ (3). Η άδεια ασςή είμαι
υχοίπ απξδξυέπ, η διάοκειά ςηπ µπξοεί μα τθάρει έχπ ςοειρήµιρι
(3,5) µήμεπ για κάθε γξμέα και δίμεςαι από ςξμ εογξδόςη, µε βάρη
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ςη ρειοά ποξςεοαιόςηςαπ ςχμ αιςήρεχμ ςχμ εμδιατεοξµέμχμ
δικαιξύυχμ, µέυοι μα καλστθεί πξρξρςό 8% ςξσ ρσμόλξσ ςχμ
απαρυξλξσµέμχμ ρςημ επιυείοηρη για κάθε ηµεοξλξγιακό έςξπ.
Καςά ςα λξιπά ιρυύξσμ ξι διαςάνειπ ςχμ παοαγοάτχμ 2 έχπ 5 ςξσ
άοθοξσ 5, ςξσ Ν. 1483/1984»

Σύμτωμα με ςξ μόμξ 4342/2015 ά. 38 ιρυύει όςι: «1. Δικαιξύυξι
ςηπ άδειαπ τοξμςίδαπ παιδιξύ ςξσ άοθοξσ 9 ςηπ ΔΓΣΣΔ 1993, ςξσ
άοθοξσ 6 ςηπ ΔΓΣΣΔ 2002-2003 ςξ ξπξίξ κσοώθηκε με ςημ
πεοίπςχρη Β’ ςξσ άοθοξσ 7 ςξσ μ.3144/2003 (Α΄111), ςξσ
άοθοξσ 9 ςηπ ΔΓΣΣΔ 2004-2005, ςηπ πεοίπςχρηπ γ’ ςξσ άοθοξσ 7
ςηπ ΔΓΣΣΔ 2006-2007, ςξσ άοθοξσ 6 ςηπ ΔΓΣΣΔ 2008-2009 και ςξσ
άοθοξσ 2 ςηπ ΔΓΣΣΔ 2014, όπχπ ιρυύξσμ κάθε τξοά ή, ρύμτχμα
με

ςσυόμ

εσμξψκόςεοεπ

οσθμίρειπ,

είμαι

εμαλλακςικά

ξι

εογαζόμεμξι τσρικξί, θεςξί ή αμάδξυξι γξμείπ και ςωμ δύξ
τύλωμ, αμενάοςηςα από ςξ είδξπ ςηπ δοαρςηοιόςηςαπ πξσ
αρκεί ξ άλλξπ γξμέαπ ακόμη και αμ ξ άλλξπ γξμέαπ δεμ
εογάζεςαι. 2. Η άδεια υξοηγείςαι έπειςα από κξιμή δήλχρη ςχμ
γξμέχμ ποξπ ςξμ εογξδόςη ή ςξσπ εογξδόςεπ ςξσπ για ςξ πξιξπ θα
κάμει υοήρη ςηπ άδειαπ, εμώ μπξοξύμ επίρηπ μα ρσμτχμήρξσμ μα
μξιοαρςξύμ ςημ άδεια ασςή για ρσγκεκοιμέμα υοξμικά διαρςήμαςα
ςα ξπξία γμχρςξπξιξύμ. Οι εογξδόςεπ σπξυοεξύμςαι μα παοέυξσμ
ρςξσπ εογαζξμέμξσπ ρυεςικέπ βεβαιώρειπ. 3. Εσμξϊκόςεοεπ
οσθμίρειπ Σσλλξγικώμ Σσμβάρεωμ Εογαρίαπ ή Διαιςηςικώμ
Απξτάρεωμ, καμξμιρμώμ εογαρίαπ, για ςημ άδεια τοξμςίδαπ
παιδιξύ ενακξλξσθξύμ μα ιρυύξσμ αμενάοςηςα από ςξ κοιςήοιξ
ςξσ τύλξσ».
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Εομημεσςικά ςωμ ωπ άμω διαςάνεωμ, βάρει ςωμ γεμικώμ αουώμ
πξσ διέπξσμ ςξ Εογαςικό Δίκαιξ, ξι Κλαδικέπ ΔΔ μπξοξύμ μα
θέςξσμ εσμξϊκόςεοξσπ όοξσπ ρε ρυέρη με ςημ ΔΓΔΔ, ςηπ
ξπξίαπ σπεοιρυύει ρε ασςέπ ςιπ πεοιπςώρειπ. Ποόκειςαι για ςημ «
αουή ςηπ εσμξίαπ» η ξπξία διέπει ςιπ εογαριακέπ ρυέρειπ με
ρκξπό ςημ ποξρςαρία ςωμ εογαζξμέμωμ.
Πεοαιςέοω, ξι καμόμεπ πξσ οσθμίζξσμ εογαριακέπ ρυέρειπ με
ιρυύ

μόμξσ,

σπεοιρυύξσμ

ςωμ

εκάρςξςε

σλλξγικώμ

σμβάρεωμ Δογαρίαπ, ετόρξμ θέςξσμ εσμξϊκόςεοξσπ μόμξσπ από
ςιπ ςελεσςαίεπ.
Εμ ποξκειμέμω, ςξ ζήςημα πξσ ςίθεςαι θα επιλσθεί βάρει ςωμ
διαςάνεωμ ςηπ Κλαδικήπ ΔΔ ςωμ εογαζξμέμωμ ςωμ Δ.Δ.Τ.Α.
και ςξσ μ. 4342/2015. Δηλαδή, ξ παςέοαπ ςξσ ςέκμξσ,
δικαιξύςαι κας’ αουήμ μα εογάζεςαι με μειωμέμξ ωοάοιξ
εογαρίαπ δύξ ωοώμ αμά ημέοα για ςα δύξ ποώςα έςη μεςά ςημ
άδεια ςξκεςξύ και λξυείαπ, και μειωμέμξ ωοάοιξ μίαπ ώοαπ αμά
ημέοα για ςα επόμεμα δύξ έςη με απξδξυέπ. Ο εογαζόμεμξπ
παςέοαπ δε, δικαιξύςαι αμςί ςξσ μειωμέμξσ ωοαοίξσ μα
επιλένει άδεια 9 μημώμ με απξδξυέπ μεςά ςημ πάοξδξ ςηπ
άδειαπ ςξκεςξύ και λξυείαπ.
Σα ασςά ρσμάγξμςαι από ςιπ διαςάνειπ ςηπ ξδηγίαπ 96/34/Δ.Κ.
ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 3.6.1996, ΔΔ L αοιθμ. 145/4/19.6.1996,
ρυεςικά με ςημ σλξπξίηρη ςηπ ρσμτωμίαπ - πλαιρίξσ για ςημ
γξμική

άδεια,

η

ξπξία ρσμήτθη,

ςιπ διεπαγγελμαςικέπ ξογαμώρειπ

ρςιπ

14.12.1995,

γεμικξύ

από

υαοακςήοαπ

(UNICE, CEEP και C.E.S.), όπωπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ ξδηγία
97/75/ΔΚ

ςξσ

σμβξσλίξσ

ςηπ
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15.12.1997, ΔΔ L αοιθμόπ

16/16.1.1998, καθιεοώμεςαι ρςα Κ.Μ. ςηπ Δ.Δ., καςά ςα
ειδικόςεοα ξοιζόμεμα ρςιπ διαςάνειπ ςηπ Οδηγίαπ ασςήπ, η αουή
ςηπ εμαομξμίρεωπ (ρσμτιλιώρεωπ) ςηπ επαγγελμαςικήπ με ςημ
ξικξγεμειακή ζωή, ωπ τσρικό ρσμπλήοωμα ςηπ αουήπ ςηπ ίρηπ
μεςαυειοίρεωπ μεςανύ αμδοώμ και γσμαικώμ, αλλά και ωπ μέρξ
για ςημ ξσριαρςική εταομξγή ςηπ, με ςημ αμαγμώοιρη ρςξσπ
εογαζξμέμξσπ ςόρξ ρςξ δημόριξ όρξ και ρςξμ ιδιωςικό ςξμέα,
άμδοεπ και γσμαίκεπ, αμςίρςξιυξσ ποξρωπικξύ δικαιώμαςξπ μα
λαμβάμξσμ γξμική άδεια, για μα μπξοξύμ μα αρυξληθξύμ με
ςημ αμαςοξτή ςωμ ςέκμωμ ςξσπ, ώρςε μα καθίρςαςαι ρςημ
ποάνη ετικςόπ, ςόρξ για ςξσπ άμδοεπ όρξ και για ςιπ γσμαίκεπ,
ξ ρσμδσαρμόπ ςωμ επαγγελμαςικώμ ςξσπ εσθσμώμ με ςιπ
ξικξγεμειακέπ

ςξσπ

σπξυοεώρειπ

και

ειδικόςεοα

μα

εμθαοοσμθξύμ ξι άμδοεπ "μα αμαλάβξσμ ίρξ μέοξπ ςωμ
ξικξγεμειακώμ εσθσμώμ", λαμβάμξμςαπ γξμική άδεια, για μα
αρυξληθξύμ και ασςξί με ςημ αμαςοξτή ςωμ ςέκμωμ ςξσπ (βλ.
ΔΔΚ 18.3.2004, Gomez C-342/2001, 17.6.1998, Hill, C-243-95,
2.10.1997 Gerster, C-1/95 κα.). Ασςά έκοιμε ςξ σμβξύλιξ ςηπ
Δπικοαςείαπ ρςημ σπ’ αοιθμόμ 1/2016 απόταρή ςξσ.
Τπέο ςξσ δικαιώμαςξπ υξοήγηρηπ αδείαπ αμαςοξτήπ ςέκμξσ
και ρςξμ παςέοα γξμέα-εογαζόμεμξ ςάρρεςαι και η Αμενάοςηςη
Αουή ςξσ σμηγόοξσ ςξσ Πξλίςη ρςημ 2η Διδική Έκθερη( άοθοξ
25 παο. 8 ςξσ μ.3986/2010), Ιξύμιξπ 2009 – Δεκέμβοιξπ 2010,
« Ίρη μεςαυείοιρη αμδοώμ και γσμαικώμ ρςημ απαρυόληρη &
ςιπ εογαριακέπ ρυέρειπ».
Ωπ ποξπ ςξμ ςοόπξ υξοήγηρηπ ςηπ αδείαπ αμαςοξτήπ ςωμ 9
μημώμ, ποξβλέπεςαι από ςημ ΔΓΔΔ 2004-2005, άοθοξ 9
ξοίζεςαι όςι «Τξ µειχµέμξ χοάοιξ («άδεια») θηλαρµξύ και
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τοξμςίδαπ παιδιώμ ςξσ άοθοξσ 9 ςηπ Δ.Γ.Σ.Σ.Δ. ςξσ έςξσπ 1993,
όπχπ έυει ςοξπξπξιηθεί και ιρυύει, δικαιξύςαι ξ/η εογαζόµεμξπ/η µε αίςηρή ςξσ/ςηπ μα ςξ ζηςήρει εμαλλακςικά χπ ρσμευόµεμη
ιρόυοξμη άδεια µε απξδξυέπ, εμςόπ ςηπ υοξμικήπ πεοιόδξσ καςά
ςημ ξπξία δικαιξύςαι µειχµέμξσ χοαοίξσ για ςη τοξμςίδα ςξσ
παιδιξύ... Η εμαλλακςική υξοήγηρη ςηπ άδειαπ ποξϋπξθέςει
ρσµτωμία ςξσ εογξδόςη και υξοηγείςαι ετάπαν ή ςµηµαςικά.»

2. Η ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΔΩ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΟΡΗΓΗΗ ΣΗ ΑΔΔΙΑ

Ω

Ωρςόρξ, εμ ποξκειμέμω ποέπει μα ρημειωθεί ςξ ενήπ ρημαμςικό.
Η υξοήγηρη αδείαπ αμαςοξτήπ ςέκμξσ ποόκειςαι για έμα
δικαίωμα πξσ ξοιξθεςείςαι ασρςηοά υοξμικά. Σσγκεκοιμέμα ξι
ωπ άμω διαςάνειπ, ςόρξ ςωμ εταομξρςέωμ μόμωμ όρξ και ςωμ
ΣΕΕ, ποξβλέπξσμ ςη δσμαςόςηςα υξοήγηρηπ ςηπ αδείαπ «ρςα δύξ
ποώςα έςη μεςά ςημ άδεια ςξκεςξύ και λξυείαπ...». Ενάλλξσ η
ίδια η τύρη ςξσ δικαιώμαςξπ ποξκοίμει ακοιβώπ ασςό, όςι δηλαδή
αμαγκαιόςηςα για ςημ εμάρκηρη ςξσ εμ λόγω δικαιώμαςξπ
στίρςαςαι εκείμξ ακοιβώπ ςξ κοίριμξ υοξμικό διάρςημα μεςά ςημ
άδεια ςξκεςξύ όπξσ ςξ ςέκμξ υοήζει ιδιαίςεοηπ και ασνημέμηπ
τοξμςίδαπ και ποξρξυήπ. Δπξμέμωπ δεμ θεμελιώμεςαι έμμξμξ
ρσμτέοξμ ςξσ δικαιξύυξσ γξμέα μεςά ςημ πάοξδξ ασςξύ ςξσ
διαρςήμαςξπ, δηλαδή ςωμ δύξ ποώςωμ εςώμ μεςά ςημ άδεια
ςξκεςξύ. Όπωπ λξιπόμ ποξκύπςει ρατώπ από ςιπ διαςάνειπ αλλά
και από ςημ ςελξλξγική εομημεία ςξσπ, η άδεια αμαςοξτήπ ςέκμξσ
ποέπει μα υξοηγείςαι ρςξμ εογαζόμεμξ εκείμξ ςξ κοίριμξ υοξμικό
διάρςημα. Η υξοήγηρη δε ςηπ αδείαπ ρε μεςαγεμέρςεοξ υοξμικό
διάρςημα θα καθιρςξύρε ςημ ούθμιρη άρκξπη, και εμ ςέλει δεμ
θεμελιώμεςαι έμμξμξ ρσμτέοξμ ςξσ εογαζόμεμξσ γξμέα μα
ζηςήρει άδεια αμαςοξτήπ ξύςε σπξυοέωρη ςηπ Υπηοερίαπ μα
υξοηγήρει ςημ εμ λόγω άδεια. Η άδεια αμαςοξτήπ ρσμιρςά έμα
δικαίωμα υοξμικά ποξρδιξοιρμέμξ και ρσμδεδεμέμξ με ςξ γεγξμόπ
ςηπ γέμερηπ ςξσ ςέκμξσ. Σσμπεοαρμαςικά ςξ έμμξμξ ρσμτέοξμ
ςξσ δικαιξύυξσ/ εογαζξμέμξσ ποέπει μα είμαι άμερξ, παοώμ και
εμερςώπ, μα στίρςαςαι δηλαδή εκείμη ςη υοξμική ρςιγμή πξσ
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ξοίζει η διάςανη και πξσ επιβάλλει ξ ρκξπόπ ςηπ ούθμιρηπ, και μα
αρκείςαι από ςξμ γξμέα ςξσ ςέκμξσ ωπ άμερα εμδιατεοόμεμξσ. Η
άρκηρη ςξσ από ςξμ εογαζόμεμξ ςηπ Δ.Ε.Υ.Α. μεςά ςημ πάοξδξ
δύξ εςώμ (ήςξι ρςιπ 29/8/2017, εμώ ςξ ςέκμξ γεμμήθηκε ρςιπ
27/7/2015) από ςη γέμερη ςξσ ςέκμξσ αρκείςαι όπωπ ποξκύπςει
από ςξ ωπ άμω ρκεπςικό εκςόπ ςωμ επιβαλλόμεμωμ υοξμικώμ
ξοίωμ ςηπ διάςανηπ, η αίςηρη ςξσ δε, για υξοήγηρη ςηπ
εμμιάμημηπ άδειαπ αμαςοξτήπ ποέπει μα απξοοιτθεί από ςημ
σπηοερία. Βέβαια, θα δικαιξύςαι ςημ παοξυή ςηπ εογαρίαπ με
μειωμέμξ ωοάοιξ μίαπ ώοαπ αμά ημέοα για ςξ ςοίςξ και ςέςαοςξ
έςξπ μεςά ςξμ ςξκεςό όπωπ ξοίζει η Κλαδική ΔΔ ςξσ 2013,
άοθοξ 2 εδ.1.
Τα ωπ άμω δέυεςαι και ςξ σμβξύλιξ ςηπ Δπικοαςείαπ ρςημ σπ’
αοιθμ. 569/2010 απόταρη ςξσ, και ρσγκεκοιμέμα: “…ποέπει μα
ποξρδιξοίζεςαι ςξ ρσμςξμόςεοξ δσμαςόμ ξπωρδήπξςε όμωπ
μέρα ρε δύξ (2) μήμεπ από ςξ πέοαπ ςηπ άδειαπ πξσ έλαβε (η
ίδια δικαρςική λειςξσογόπ) λόγω ςηπ κσξτξοίαπ ςηπ».
Αμαλξγικά, ςα ίδια εταομόζξμςαι και ρςξμ παςέοα γξμέα,
γεγξμόπ πξσ απξοοέει από ςημ αουή ςηπ ιρόςηςαπ ςωμ τύλωμ
όπωπ ποξκύπςει από ςξ ύμςαγμα, αλλά και όπωπ έυει κοίμει
ςξ σμβξύλιξ ςηπ Δπικοαςείαπ ρςη ίδια απόταρη, και ξ
σμήγξοξπ ςξσ Πξλίςη ρςημ 2η Διδική Δκθερη, Ιξύμιξπ 2009Δεκέμβοιξπ 2010 «Ίρη μεςαυείοιρη αμδοώμ και γσμαικώμ ρςημ
απαρυόληρη & ςιπ εογαριακέπ ρυέρειπ»
Σα ωπ άμω πεοί ςαυείαπ σπξβξλήπ ςξσ αιςήμαςξπ για υξοήγηρη
αδείαπ αμαςοξτήπ ςέκμξσ δέυξμςαι και ξι σπ’ αοιθμ.
2118/2009 και 2112/2009 απξτάρειπ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ
Δπικοαςείαπ.
Ποξπ απάμςηρη ςξσ ποώςξσ εοωςήμαςξπ, ξ εογαζόμεμξπ δεμ
δικαιξύςαι εμμιάμημη άδεια αμαςοξτήπ ςέκμξσ, ωρςόρξ
δικαιξύςαι μειωμέμξ ωοάοιξ εογαρίαπ μίαπ ώοαπ αμά ημέοα, για
ςξμ ςοίςξ και ςέςαοςξ υοόμξ μεςά ςημ γέμερη ςξσ ςέκμξσ.
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Β) ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΔΔΤΑΗ ΓΙΑ ΦΟΡΗΓΗΗ ΤΝΔΦΟΤ ΑΔΔΙΑ ΛΟΓΩ
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΩΝ/ΤΠΗΡΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Αματξοικά με ςξμ ςοόπξ υξοήγηρηπ ςηπ αδείαπ από ςημ
Υπηοερία, η διάςανη ςξσ άοθοξσ 2 ςηπ Κλαδικήπ ΔΔ ςξσ 2013
ξοίζει όςι «Ο εογαζόμεμξπ γξμέαπ, μηςέοα ή παςέοαπ μπξοεί μα
επιλένει, αμςί ςξσ μειχμέμξσ χοαοίξσ εογαρίαπ, άδεια για ςημ
αμαςοξτή ςξσ παιδιξύ εμμέα (9) ημεοξλξγιακώμ μημώμ μεςά ςημ
άδεια ςξκεςξύ και λξυίαπ, με απξδξυέπ...».

Η διάςανη ςξσ άοθοξσ 9 ςηπ ΔΓΔΔ ςξσ 2004-2005 ξοίζει όςι «Τξ
µειχµέμξ χοάοιξ («άδεια») θηλαρµξύ και τοξμςίδαπ παιδιώμ ςξσ
άοθοξσ 9 ςηπ Δ.Γ.Σ.Σ.Δ. ςξσ έςξσπ 1993, όπχπ έυει ςοξπξπξιηθεί
και ιρυύει, δικαιξύςαι ξ/η εογαζόµεμξπ/-η µε αίςηρή ςξσ/ςηπ μα
ςξ ζηςήρει εμαλλακςικά χπ ρσμευόµεμη ιρόυοξμη άδεια µε
απξδξυέπ, εμςόπ ςηπ υοξμικήπ πεοιόδξσ καςά ςημ ξπξία δικαιξύςαι
µειχµέμξσ χοαοίξσ για ςη τοξμςίδα ςξσ παιδιξύ... Η
εμαλλακςική υξοήγηρη ςηπ άδειαπ ποξϋπξθέςει ρσµτωμία ςξσ
εογξδόςη και υξοηγείςαι ετάπαν ή ςµηµαςικά.»

Απξςελεί επξμέμωπ, σπξυοέωρη ςξσ εογξδόςη, ςηπ Δ.Ε.Υ.Α. εμ
ποξκειμέμω, μα υξοηγήρει άδεια 9 μημώμ για αμαςοξτή ςέκμξσ
ετόρξμ ςξ ζηςήρει ξ παςέοαπ και εογαζόμεμξπ ρςη Δ.Δ.Τ.Α.,
αλλά εμαπόκειςαι ρςη διακοιςική ςηπ εσυέοεια μα υξοηγήρει ςημ
άδεια είςε ετ’άπαν είςε ςμημαςικά.

Παοόλα ασςά όοια ςίθεμςαι και ρςη διακοιςική εσυέοεια ςξσ
εογξδόςη. Βάρει ςηπ απόταρηπ ςξσ Αοείξσ Πάγξσ, σπ’αοίθμ.
10/2010, κοίθηκε όςι μαι μεμ σπάουει ςξ διεσθσμςικό δικαίωμα
ςξσ εογξδόςη μα απξταρίρει ςημ ςμημαςική υξοήγηρη άδειαπ,
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ήςξι η ενξσρία με ςημ ξπξία ξ εογξδόςηπ λαμβάμει κάθε μέςοξ,
ςξ ξπξίξ έυει ρυέρη με ςημ εκπλήοωρη ςωμ σπξυοεώρεωμ ςξσ
εογαζξμέμξσ και θεωοείςαι ποόρτξοξ για ςημ απξδξςική
ξογάμωρη και λειςξσογία εμςόπ ςηπ ξπξίαπ παοέυεςαι η
εογαρία, η άρκηρη όμωπ ςξσ εμ λόγω δικαιώμαςξπ ελέγυεςαι
ρε κάθε πεοίπςωρη με ςημ εταομξγή ςηπ ΑΚ 281, σπό ςημ
έμμξια όςι απαγξοεύεςαι, ωπ καςαυοηρςική, όςαμ σπεοβαίμει
ποξταμώπ, ςα όοια πξσ διαγοάτξμςαι από ςημ καλή πίρςη ή ςα
υοηρςά ήθη ή ςξμ κξιμωμικό ή ξικξμξμικό ρκξπό ασςξύ. Επίρηπ,
κοίθηκε με ςημ ίδια απόταρη όςι η καςαυοηρςική άρκηρη ατξοά
όλα μεμ ςα ςελξύμςα σπό ςημ εγγύηρη και ποξρςαρία ςξσ Κοάςξσπ
αςξμικά και κξιμωμικά δικαιώμαςα, ςα ξπξία όμωπ πεοιξοίζξμςαι
όυι υάοιμ ςξσ ιδιωςικξύ ρσμτέοξμςξπ αλλά μόμξ εάμ βλάπςεςαι ςξ
γεμικόςεοξ κξιμωμικό ή δημόριξ ρσμτέοξμ. (Ολ.ΑΠ 10/2010)
Επξμέμωπ, ρύμτωμα με ςα αμωςέοω ξ εογαζόμεμξπ μπξοεί μα
επιλένει ςημ εμμιάμημη υξοήγηρη άδειαπ αμαςοξτήπ ςέκμξσ αμςί
ςξσ μειωμέμξσ ωοαοίξσ εογαρίαπ και θα ποέπει μα λάβει ςη
ρσμαίμερη ςηπ Δ.Ε.Υ.Α. Ωρςόρξ, η Δ.Ε.Υ.Α. θα ποέπει μα αομείςαι
ςημ ετάπαν υξοήγηρη ςηπ άδειαπ μόμξμ ετόρξμ ασςό επιβάλλεςαι
από λόγξσπ δημξρίξσ ρσμτέοξμςξπ. Τέςξιξπ λόγξπ μπξοεί μα
θεωοηθεί η λειςξσογική και σπηοεριακή αδσμαμία ςηπ δημξςικήπ
επιυείοηρηπ μα εκςελέρει ςα καθήκξμςά ςηπ για ούθμιρη
ζηςημάςωμ

πξσ

απξςελξύμ

δημόρια

αγαθά,

δηλαδή

η

απξκλειρςική παοξυή ύδοεσρηπ ρςξσπ δημόςεπ κα. Επξμέμωπ,
ετόρξμ ςίθεμςαι ρε κίμδσμξ η παοξυή ασςώμ ςωμ αγαθώμ από ςιπ
Δ.Ε.Υ.Α., λόγω ςηπ απξυήπ ςξσ εμ λόγξσ εογαζξμέμξσ πξσ
δικαιξύςαι ετάπαν εμμιάμημη άδεια, μόμξ ςόςε μπξοεί η Δ.Ε.Υ.Α.
μα ποξβεί ρε ςμημαςική υξοήγηρη. Εμ πάρει πεοιπςώρει, ποέπει
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μα σπάουει αιςιώδηπ ρύμδερμξπ μεςανύ απξυήπ ςξσ εογαζξμέμξσ
και ςξσ κιμδύμξσ παοξυήπ, δηλαδή η αδσμαμία παοξυήπ από ςη
Δ.Ε.Υ.Α. ςωμ σπηοεριώμ ςηπ ρςξσπ δημόςεπ ποέπει μα ξτείλεςαι
καςά αμαγκαίξ και άμερξ ςοόπξ από ςημ απξυή ςξσ εογαζξμέμξσ
πξσ ζηςεί ςημ άδεια αμαςοξτήπ ςέκμξσ.
Εμ ποξκειμέμω, η Υπηοερία δεμ σπξυοεξύςαι μα υξοηγήρει
εμμιάμημη άδεια αμαςοξτήπ ρςξμ εογαζόμεμξ καθόςι ασςόπ
αιςήθηκε εκςόπ ςωμ επιβαλλξμέμωμ εκ ςξσ μόμξσ υοξμικώμ
ξοίωμ. Εμ γέμει, ρε μια δσμηςική πεοίπςωρη όπξσ εογαζόμεμξπ
ζηςεί ςημ άδεια εμςόπ ςωμ ξοίωμ ασςώμ, δηλαδή εμςόπ ςωμ δύξ
ποώςωμ εςώμ μεςά ςημ άδεια ςξκεςξύ και λξυείαπ, και ετόρξμ η
Υπηοερία αμςιμεςωπίζει σπηοεριακέπ αμάγκεπ (πυ. ελλιπήπ
ρςελέυωρη με ςημ απξυή ςξσ εογαζξμέμξσ) , ξτείλει μεμ μα ςξσ
υξοηγήρει ςημ εμμιάμημη άδεια αμαςοξτήπ, ωρςόρξ είμαι ρςη
διακοιςικήπ ςηπ εσυέοεια μα ςη υξοηγήρει ςμημαςικά αμςί
ετάπαν. Η διακοιςική εσυέοεια ξοιξθεςείςαι και ελέγυεςαι ωπ
καςαυοηρςική βάρει ςηπ διάςανηπ ςξσ ΑΚ 281, όπωπ έυει
απξταμθεί η Ολξμέλεια ςξσ Αοείξσ Πάγξσ ( απξτ. 10/2010) και
επξμέμωπ η ςμημαςική καςαβξλή επιςοέπεςαι αμςί ςηπ ετάπαν για
πξλύ ρσγκεκοιμέμξσπ λόγξσπ ώρςε μα μημ παοαβλάπςξμςαι ςα
δικαιώμαςα ςωμ δικαιξύυωμ εογαζξμέμωμ, πόρξ μάλλξμ για έμα
ρημαμςικό και εσαίρθηςξ ζήςημα όπωπ η άδεια αμαςοξτήπ
ςέκμξσ.
Αματξοικά με ςη δσμαςόςηςα αμςικαςάρςαρηπ ςηπ εμμιάμημηπ
αδείαπ (ςμημαςικήπ ή ετάπαν) με ςη υξοήγηρη μειωμέμξσ
ωοαοίξσ, ασςό εμαπόκειςαι ρςημ εσυέοεια ςξσ εογαζξμέμξσ μα
επιλένει μεςανύ ςωμ δύξ δσμαςξςήςωμ πξσ παοέυξμςαι εκ ςξσ
μόμξσ και ςωμ ΔΔ. Δτόρξμ ξ εογαζόμεμξπ απξταρίρει ςημ
άδεια η Τπηοερία δεμ δύμαςαι μα αμςιποξςείμει ςξ μειωμέμξ
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ωοάοιξ ακόμη και όςαμ ρσμςοέυξσμ σπηοεριακέπ αμάγκεπ.
Δύμαςαι όμωπ μα υξοηγήρει ςημ άδεια ςμημαςικά.

Αθήμα, 20.02.2018
Ο γμωμξδξςώμ δικηγόοξπ
Πάμξπ Ζσγξύοηπ
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