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ωπ

1. Δάμ δύμαςαι παςέοαπ σπάλληλξπ μα λάβει εμμιάμημη άδεια
αμαςοξτήπ ςέκμξσ, μη έυωμ ληνιαουική ποάνη γάμξσ

2.Δάμ ςξ ποξρκξμιρθέμ ρύμτωμξ ρσμβίωρηπ, ςξ ξπξίξ
καςέθερε ρςημ Τπηοερία μαπ παςέοαπ εογαζόμεμξπ, επέυει
θέρη ληνιαουικήπ ποάνηπ γάμξσ και ωπ εκ ςξύςξσ δικαιξύςαι
ςημ υξοήγηρη ςηπ άδειαπ αμαςοξτήπ ςέκμξσ.

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
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δικαίξσ πξσ είμαι
Δογαρίαπ.

καςά βάρει

ξι

σλλξγικέπ σμβάρειπ

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
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υχοίπ απξδξυέπ, η διάοκειά ςηπ µπξοεί μα τθάρει έχπ ςοειρήµιρι
(3,5) µήμεπ για κάθε γξμέα και δίμεςαι από ςξμ εογξδόςη, µε βάρη
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.
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
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
6

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.
Παο΄όλα 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,
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)
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Δπξμέμωπ, 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.Δ.Τ.Α. Ωρςόρξ, η Δ.Δ.Τ.Α. θα ποέπει μα
αομείςαι ςημ ετάπαν υξοήγηρη ςηπ άδειαπ μόμξμ ετόρξμ ασςό
επιβάλλεςαι από λόγξσπ δημξρίξσ ρσμτέοξμςξπ. Σέςξιξπ 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. Δπξμέμωπ,
ετόρξμ ςίθεμςαι ρε κίμδσμξ η παοξυή ασςώμ ςωμ αγαθώμ από
ςιπ Δ.Δ.Τ.Α., λόγω ςηπ απξυήπ ςξσ εμ λόγξσ εογαζξμέμξσ πξσ
δικαιξύςαι ετ’άπαν εμμιάμημη άδεια, μόμξ ςόςε μπξοεί η
Δ.Δ.ΤΑ.

μα

ποξβεί

ρε

ςμημαςική

υξοήγηρη.

Δμ

πάρει

πεοιπςώρει, ποέπει μα σπάουει αιςιώδηπ ρύμδερμξπ μεςανύ
απξυήπ ςξσ εογαζξμέμξσ και ςξσ κιμδύμξσ παοξυήπ, δηλαδή η
αδσμαμία παοξυήπ από ςη Δ.Δ.Τ.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.
Εάμ λξιπόμ δεμ ρσμςοέυει ςέςξιξπ λόγξπ, ξ εογαζόμεμξπ
δικαιξύςαι ςημ υξοήγηρη άδειαπ αμαςοξτήπ ςέκμξσ.
σμπεοαρμαςικά, και ποξπ απάμςηρη ςξσ ποώςξσ εοωςήμαςξπ
ξ παςέοαπ εογαζόμεμξπ ςηπ Δ.Δ.Τ.Α. δικαιξύςαι ςη υξοήγηρη
εμμιάμημηπ άδειαπ αμαςοξτήπ ςέκμξσ, αμενάοςηςα από ςξ
γεγξμόπ ςηπ εογαρίαπ ή μη ςηπ μηςέοαπ ςξσ ςέκμξσ όπωπ οηςά
ξοίζεςαι από ςιπ ωπ άμω σλλξγικέπ σμβάρειπ Δογαρίαπ, αλλά
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και από ςξμ μ. 4342/2015 πξσ σπεοιρυύει βάρει ςηπ «αουήπ
ςηπ εύμξιαπ» σπέο ςξσ εογαζξμέμξσ.
Αματξοικά

με

ςξ

ζήςημα

εάμ

απαιςείςαι

ποξρκόμιρη

ληνιαουικήπ ποάνηπ γάμξσ, αοκεί ποξρκόμιρη ληνιαουικήπ
ποάνηπ γέμμηρηπ ςξσ ςέκμξσ και εκξύριαπ αμαγμώοιρηπ ςξσ
από ςξμ παςέοα υωοίπ μα απαιςείςαι ληνιαουική ποάνη γάμξσ.
Δν’άλλξσ ςημ ενξμξίωρη ςέκμξσ γεμμημέμξσ εκςόπ γάμξσ με ςα
ςέκμα πξσ γεμμώμςαι εμςόπ γάμξσ ατξύ αμαγμωοιρςξύμ
εκξσρίωπ ποξβλέπει και ξ Αρςικόπ Κώδικαπ με ςξ άοθοξ 1484.1

2. ΔΞΟΜΟΙΩΗ

ΠΡΑΞΗ

ΤΜΥΩΝΟΤ

ΤΜΒΙΩΗ

ΜΔ

ΛΗΞΙΑΡΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΤ

Η ελλημική έμμξμη ςάνη καςξυύοωρε ςξ ρύμτωμξ ρσμβίωρηπ ωπ
μξοτή

ούθμιρηπ

μ.4356/2015,

με

ςωμ
ςξμ

ξικξγεμειακώμ
ξπξίξ

ςξ

ρυέρεωμ,

ρύμτωμξ

με

ςξμ

ρσμβίωρηπ

ενξμξιώμεςαι με ςξμ γάμξ ωπ ποξπ ςα παοευόμεμα δικαιώμαςα,
ρςξμ βαθμό πξσ ασςά δεμ οσθμίζξμςαι διατξοεςικά ρςξμ εμ
λόγω

μόμξ.

ρσμβίωρηπ

Σημ

ενξμξίωρη

επιςάρρει

και

εν’άλλξσ

καςξυσοώμει

ςξσ
και

ρσμτώμξσ
η

εμωριακή

μξμξθερία, πξσ είμαι σπξυοεωςική για ςα κοάςη-μέλη ςηπ ΔΔ.
Σσγκεκοιμέμα, ρςξ άοθοξ 12 ςξσ μ. 4356/2015, ποξβλέπεςαι η
αμάλξγη εταομξγή ςωμ διαςάνεωμ για ςξσπ ρσζύγξσπ και
ρςξσπ ρσμβίξσπ. Σσγκεκοιμέμα, η διάςανη έυει ωπ ενήπ: «Άλλεπ
1

Άρθρο 1484 ΑΚ: “Σε πεοίπςχρη αμαγμώοιρηπ, εκξύριαπ ή δικαρςικήπ, αμ ξ

μόμξπ δεμ ξοίζει διατξοεςικά, ςξ ςέκμξ έυει χπ ποξπ όλα θέρη ςέκμξσ γεμμημέμξσ
ρε γάμξ απέμαμςι ρςξσπ δύξ γξμείπ και ςξσπ ρσγγεμείπ ςξσπ.”
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διαςάνειπ μόμωμ πξσ ατξοξύμ ανιώρειπ ςωμ ρσζύγωμ μεςανύ
ςξσπ, καθώπ και ανιώρειπ, παοξυέπ και ποξμόμια έμαμςι ςοίςωμ
ή έμαμςι ςξσ Δημξρίξσ εταομόζξμςαι αμαλόγωπ και ρςα μέοη
ςξσ ρσμτώμξσ, ετόρξμ δεμ σπάουει διατξοεςική ειδική
ούθμιρη ρςξμ παοόμςα ή άλλξ μόμξ. Με ποξεδοικό διάςαγμα
πξσ εκδίδεςαι μεςά από ποόςαρη ςξσ Υπξσογξύ Δογαρίαπ,
Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ και Κξιμχμικήπ Αλληλεγγύηπ εμςόπ ένι
μημώμ από ςημ έμαονη ιρυύξπ ςξσ παοόμςξπ μόμξσ, μπξοεί μα
ποξραομόζξμςαι, όπξσ ασςό απαιςείςαι, ξι κείμεμεπ διαςάνειπ ςξσ
εογαςικξύ δικαίξσ και ςξσ δικαίξσ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ, ρςιπ
απαιςήρειπ ςξσ παοόμςξπ άοθοξσ.»
Όπωπ ποξκύπςει από ςημ ωπ άμω διάςανη, ποξρκξμιρθέμ
ρύμτωμξ ρσμβίωρηπ έμαμςι ληνιαουικήπ ποάνηπ γάμξσ ιρυύει
ακοιβώπ όπωπ η ςελεσςαία, και τέοει ςιπ ίδιεπ έμμξμεπ ρσμέπειεπ.
Ποξπ απάμςηρη ςξσ δεύςεοξσ εοωςήμαςξπ πξσ εςέθη, δύμαςαι
ξ εογαζόμεμξπ παςέοαπ μα ποξρκξμίρει ρςη Δ.Δ.Τ.Α. ποάνη ςξσ
ρσμτώμξσ ρσμβίωρηπ και όυι ποάνη γάμξσ, καθόςι η ποώςη
ενξμξιώμεςαι βάρει μόμξσ πλήοωπ με ςημ ςελεσςαία, και ξι
ρύμβιξι απξκςξύμ ακοιβώπ ςα ίδια δικαιώμαςα με ςξσπ
ρσζύγξσπ. Δπξμέμωπ όλωπ μξμίμωπ, ποξρκξμίζεςαι ρςημ
Τπηοερία ποξπ απόδεινη γέμερηπ ςξσ ςέκμξσ η ποάνη ςξσ
ρσμτώμξσ ρσμβίωρηπ πξσ εμέυει ακοιβώπ ςημ ίδια ιρυύ με μία
ποάνη γάμξσ, και δικαιξύςαι εμ ςέλει ςη υξοήγηρη άδειαπ
αμαςοξτήπ ςέκμξσ.
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Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ

1. Δύμαςαι παςέοαπ σπάλληλξπ μα λάβει εμμιάμημη άδεια
αμαςοξτήπ ςέκμξσ ( η ξπξία σπό ποξϋπξθέρειπ μπξοεί μα
υξοηγηθεί ςμημαςικά), μη έυωμ ληνιαουική ποάνη γάμξσ,
αοκξύμεμηπ ςηπ εκξύριαπ αμαγμώοιρηπ ςέκμξσ.
2. Η

ποξρκόμιρη

ρσμτώμξσ

ρσμβίωρηπ

επέυει

θέρη

ληνιαουικήπ ποάνηπ γάμξσ καθόςι βάρει ςξσ μ. 4356/2015
ςξ ρύμτωμξ ρσμβίωρηπ ενξμξιώμεςαι με ςξμ γάμξ, και
επξμέμωπ δικαιξύςαι ςημ υξοήγηρη άδειαπ αμαςοξτήπ
ςέκμξσ.

Αθήμα, 15/02/2018
Ο γμωμξδξςώμ δικηγόοξπ
Πάμξπ Ζσγξύοηπ
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