ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Εηέζε από ηε Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο κε ην ππ’ α.π. εηζ.
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2763/26-8-2021 έγγξαθν πξνο ηελ Έλσζε Δεκνηηθώλ Επηρεηξήζεσλ
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ην θάησζη εξώηεκα γηα ηε ζύληαμε λνκηθήο γλσκνδόηεζεο:
«Δθδόζεθε ε ππ’αξηζκ.1276/2021 απόθαζε ηνπ κνλνκεινύο εθεηείνπ ζύκθσλα κε ηελ
νπνία ε Γ.Δ.Υ.Α. κεηαμύ άιισλ ππνρξενύηαη λα επαλαπξνζιάβεη ηνπο ελάγνληεο θαη λα
απνδέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ππό θαζεζηώο εξγαζηαθήο ζρέζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
Ι.Γ.Α.Φ κε ην αληηθείκελν θαη ππό ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ππό ηηο νπνίεο απαζρνινύληαλ
έσο ηελ εκεξνκελία απόιπζήο ηνπο.
Δξσηάηαη:
1) Σύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ απόθαζε ν 3νο θαη ε 4ε εμ απηώλ εθηεινύζαλ
άιια θαζήθνληα από απηά ηεο εηδηθόηεηαο πξόζιεςήο ηνπο. Δλώ πξνζιήθζεθαλ κε ηελ
εηδηθόηεηα ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ (ΓΔ Γηνηθεηηθνύ) εθηεινύζαλ θαζήθνληα
θαηακεηξεηώλ πδξνκέηξσλ. Η εξώηεζε είλαη εθόζνλ ην δηαηαθηηθό ηεο απόθαζεο ιέεη
όηη ε Γ.Δ.Υ.Α. ππνρξενύηαη λα επαλαπξνζιάβεη ηνπο ελάγνληεο θαη λα απνδέρεηαη ηηο
ππεξεζίεο ηοςρ ςπό καθεζηώρ επγαζιακήρ ζσέζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ Ι.Δ.Α.Χ.
με ηο ανηικείμενο και ςπό ηιρ ζςνθήκερ επγαζίαρ ςπό ηιρ οποίερ απαζσολούνηαν
έυρ ηην ημεπομηνία απόλςζήρ ηοςρ,η επαναππόζλητή ηοςρ θα γίνει ζε θέζειρ
ππαιιήισλ γξαθείνπ (ΓΔ Γηνηθεηηθνύ) ή ζε ζέζε θαηακεηξεηώλ ΓΔ;
2)Η 2ε εμ απηώλ είρε αξρηθά πξνζιεθζεί κέζσ ηνπ επηδνηνύκελνπ πξνγξάκκαηνο
ιαλζαζκέλα από θαθή εθηίκεζε ηεο ππεξεζίαο κε εηδηθόηεηα ΤΔ ΓηνηθεηηθνύΛνγηζηηθνύ (θαηέρεη πηπρίν ΤΔ Βξεθνλεπηνθόκνπ) θαζώο δελ πξνβιεπόηαλ ζηνλ ΟΔΥ
ζέζε ΤΔ Γηνηθεηηθνύ. Δπεηδή νύηε ζήκεξα πξνβιέπεηαη ζέζε ΤΔ Γηνηθεηηθνύ ζηνλ ΟΔΥ
ηεο Γ.Δ.Υ.Α. αιιά θαη επεηδή ην πηπρίν ΤΔ ηεο ππαιιήινπ δε ζρεηίδεηαη ζε θακία
πεξίπησζε κε ην αληηθείκελν εξγαζηώλ ηεο, έρεη ην δηθαίσκα ε Γ.Δ.Υ.Α. λα ηελ
επαλαπξνζιάβεη ρσξίο απηό λα εγείξεη πεξαηηέξσ απαηηήζεηο από ηελ ππάιιειν ζε
ζέζε ΓΔ Γηνηθεηηθνύ όπνπ πξνβιέπεηαη θελή ζέζε ζηνλ ΟΔΥ;

3)Ο 5νο εμ απηώλ είρε αξρηθά πξνζιεθζεί κέζσ ηνπ επηδνηνύκελνπ πξνγξάκκαηνο ζε
αληηθαηάζηαζε άιινπ σθεινύκελνπ ζε ζέζε ππαιιήινπ γξαθείνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνύ (ελώ
θαηείρε πηπρίν ΤΔ νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο) επεηδή από ηελ πξόζθιεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο πξνβιεπόηαλ όηη νη αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα είλαη ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο
θαη εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε απηνύο πνπ αληηθαζηζηνύλ. Η επαλαπξόζιεςή ηνπ ζα
πξέπεη λα γίλεη ζε ζέζε ΓΔ δηνηθεηηθνύ ή ζε ζέζε ΤΔ εθόζνλ ππάξρεη θελή νξγαληθή
ζέζε αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο;
4)Ο ρξόλνο από ηελ εκέξα απόιπζήο ηνπο έσο θαη ηελ εκέξα επαλαπξόζιεςήο ηνπο
πξνζκεηξάηε σο πξαγκαηηθόο ρξόλνο πξνϋπεξεζίαο ζε θνξέα ηνπ δεκνζίνπ θαη ζα
ιεθζεί ππόςε σο πξνϋπεξεζία γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηα θιηκάθηα ηνπ Ν.4354/2015;
Αλ λαη από ην ρξόλν απηό ζα αθαηξεζεί ηπρόλ ρξόλνο πνπ εξγάζηεθαλ ηελ αλσηέξσ
πεξίνδν ζε άιινπο εξγνδόηεο όπνπ ε πξνϋπεξεζία δελ αλαγλσξίδεηαη γηα κηζζνινγηθή
εμέιημε;;
5) Δάλ κεηαμύ ησλ 5 ελαγόλησλ ππάξρνπλ εξγαδόκελνη νη νπνίνη έρνπλ ζην κεηαμύ
ζπκπιεξώζεη όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ζπληαμηνδόηεζε ιόγσ γήξαηνο, όπσο απηέο
θαζνξίδνληαη θαη απαηηνύληαη από ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο ,ππνρξενύηαη ε Γ.Δ.Υ.Α.
ζηελ επαλαπξόζιεςή ηνπο ή όρη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ
άξζξνπ 71 ηνπ ΟΔΥ γηα «Αςηοδίκαιη λύζη ηηρ επγαζιακήρ ζύμβαζηρ»;
Καηά ηε γλώκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

*****
Ι. Κπίζιμο νομοθεηικό πλαίζιο
Καη’ άρθρ. 35 ν. 3584/2007 νξίδεηαη όηη «1. Ο σπάλληλος εκηελεί ηα καθήκονηα
ηοσ κλάδοσ για ηον οποίο προζλήθθηκε. 2. Σε πεξηπηώζεηο επηηαθηηθήο θαη
επείγνπζαο ππεξεζηαθήο αλάγθεο πνπ δελ κπνξεί λα θαιπθζεί κε άιινλ ηξόπν,
επηηξέπεηαη λα αλαηίζεληαη ζηνλ ππάιιειν ζπλαθή θαζήθνληα άιινπ θιάδνπ. Σε
όκνηεο πεξηπηώζεηο επηηξέπεηαη λα αλαηίζεληαη ζηνλ ππάιιειν εξγαζίεο ζπλαθείο κε
ηνλ θιάδν ή ηα θαζήθνληα ηνπ ή γηα ηηο νπνίεο έρεη ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία ή
εηδίθεπζε. 3. Η θαηά ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν αλάζεζε επηηξέπεηαη γηα ρξνληθό
δηάζηεκα έσο δύν (2) κελώλ κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ γηα δηνξηζκό

νξγάλνπ. Παξάηαζε ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο έσο έμη (6) κήλεο αθόκε
επηηξέπεηαη κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ.».
Με ηνλ ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α’) άρθρο 1 παρ. 1 περ. β νξίζηεθε όηη :
Πξνζηαηεπόκελα πξόζσπα] 1. Σηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ ππάγνληαη νη
αθόινπζεο θαηεγνξίεο πξνζώπσλ: α. Οη πνιύηεθλνη γνλείο κε ηέζζεξα (4) ηέθλα θαη
άλσ, νη ηξίηεθλνη γνλείο, έλα από ηα ηέθλα πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο, έλα από ηα ηέθλα
ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο θαη ν επηδώλ ή ν άγακνο γνλέαο ηξηώλ αλήιηθσλ ηέθλσλ». β.
Τα άηομα, με ποζοζηό αναπηρίας 50% ηοσλάτιζηον, πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο
δπλαηόηεηεο γηα επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε ρξόληαο
ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο ή ςπρηθήο πάζεζεο ή βιάβεο (άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο),
εθόζνλ είλαη γξακκέλα ζηα κεηξώα αλέξγσλ αλαπήξσλ ηνπ Οξγαληζκνύ
Απαζρνιήζεσο Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ (Ο.Α.Ε.Δ.)...»
Πεξαηηέξσ κε ην άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α’) νξίδεηαη όηη:«(1)... Τα
`Άηνκα κε Αλαπεξίεο πνπ απαζρνινύληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο θαη
εθεμήο ζε επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεύζεηο ή θνξείο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.
2643/1998, θαη` εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο από ηνλ Ο.Α.Ε.Δ. Νέσλ
Θέζεσλ Εξγαζίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο, ηα νπνία ν εξγνδόηεο ηνπο επηζπκεί λα
ζπλερίζεη λα απαζρνιεί θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζεσξείηαη, σο
πξνο όιεο ηηο ζπλέπεηεο, όηη ηνπνζεηήζεθαλ δπλάκεη ηνπ Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220
Α).»
Με ην άρθρο 56 ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193) ππό ηνλ ηίηιν «δηεύξπλζε πξνζηαζίαο
ησλ ΑκεΑ» νξίδεηαη όηη: «Τα Άηνκα κε Αλαπεξίεο πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί κέζα ζην
ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζε επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεύζεηο ή
θνξείο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2643/1998 (Α` 220) κε νπνηαδήπνηε ζρέζε
εξγαζίαο ή δπλάκεη απνθάζεσλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ή κε πξνζσξηλέο δηαηαγέο,
ζεσξείηαη σο πξνο όιεο ηηο ζπλέπεηεο, όηη ηνπνζεηήζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα
παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο δπλάκεη ηνπ λ. 2643/1998, εθόζνλ ν εξγνδόηεο δειώλεη
όηη επηζπκεί λα ζπλερίζεη λα ηνπο απαζρνιεί.
Με ηε Γνωμοδόηηζη Ν.Σ.Κ 413/2010, θαη ε νπνία έγηλε απνδεθηή από ηνλ Αξκόδην
Υπνπξγό, θξίζεθε νκόθσλα όηη : «Είλαη λόκηκε ε ζπλέρηζε ηεο απαζρόιεζεο
Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ) ζε επηρεηξήζεηο ΟΤΑ ηνπ επξύηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηρνξεγνύκελνπ από ηνλ ΟΑΕΔ πξνγξάκκαηνο

νξηζκέλνπ ρξόλνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ απαζρνινύληαη, όηαλ νη επηρεηξήζεηο απηέο
επηζπκνύλ ηελ πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ηεο απαζρόιεζεο ηνπο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα
ζηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 άξζξ. 11 λ. 3227/2004.»
Πεξαηηέξσ, καη’ άρθρ. 21 Κώδικα Διοικηηικής Διαδικαζίας, εθαξκνδόκελνπ ελ
πξνθεηκέλσ, νξίδεηαη όηη «1. Αξκόδην γηα ηελ αλάθιεζε αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο
όξγαλν είλαη εθείλν πνπ ηελ εμέδσζε ή πνπ είλαη αξκόδην γηα ηελ έθδνζε ηεο. 2. Γηα
ηελ αλάθιεζε δελ είλαη απαξαίηεην λα ηεξείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα
ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο, εθηόο αλ αλαθαιείηαη πξάμε λόκηκε ή πξάμε παξάλνκε
ύζηεξα από εθηίκεζε πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ.».

ΙΙ. Επμηνεία διαηάξευν
Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη κε ηελ εηδηθή ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 1 ηνπ λ.
3227/2004 ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί κε ζύκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζε επηρείξεζε Ο.Τ.Α., θαη’ εθαξκνγή
πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο από ηνλ Ο.Α.Ε.Δ. λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κπνξνύλ λα
ζπλερίζνπλ λα απαζρνινύληαη ζ’ απηήλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο
επηρείξεζεο θαη ζεσξείηαη, σο πξνο όιεο ηηο ζπλέπεηεο, όηη ηνπνζεηήζεθαλ θαη
ζπλερίδνπλ λα παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2643/1998.
Η ξύζκηζε δε απηή δελ αλαθέξεηαη κόλν ζε όζνπο ππεξεηνύζαλ θαηά ηε δεκνζίεπζε
ηνπ λόκνπ αιιά θαη ζε όζνπο πξνζιακβάλνληαη ζην εμήο. Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 56
ηνπ λ. 4186/2013, ην πεδίν πξνζηαζίαο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 1 ηνπ λ. 3227/2004
επεθηάζεθε θαη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ απαζρνιήζεθαλ από 17.9.2012 έσο
17.9.2013 ζηηο σο άλσ επηρεηξήζεηο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή δπλάκεη
απνθάζεσλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ή κε πξνζσξηλέο δηαηαγέο, γηα ηα νπνία ζεσξείηαη
νκνίσο όηη ηνπνζεηήζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο δπλάκεη ηνπ
λ. 2643/1998, εθόζνλ ν εξγνδόηεο επηζπκεί λα ζπλερίζεη λα ηνπο απαζρνιεί. Με ηηο
ξπζκίζεηο απηέο νη σο άλσ ζπκβάζεηο κεηαηξέπνληαη ζε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξόλνπ
κε κόλε ηε ζπλαίλεζε ηνπ εξγνδόηε θαη νη εξγαδόκελνη ζεσξείηαη όηη ηνπνζεηήζεθαλ
ζηελ επηρείξεζε δπλάκεη ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο ηνπ λ. 2643/1998 (ΕΣ VII Τκ.
Πξ.46/2014, ΚΠΕΔ VII Τκ. 68/2015, 26/2016, ΚΠΕΔ IΤκ. 233/2015, 91/2018).

Αθνινύζσο, όηη ν ππάιιεινο πνπ πξνζειήθζε κε βάζεη πξόγξακκα ΟΑΕΔ θαηά ηα
αλσηέξσ ζε εηδηθόηεηα αλάινγα κε ηα ηππηθά πξνζόληα πνπ πιεξνύζε θαηά ηελ
πξόζιεςε, πξέπεη θαηαξρήλ λα ηνπνζεηείηαη νξγαληθά θαη λα απαζρνιείηαη ζηελ
εηδηθόηεηα επί ηεο νπνίαο πξνζειήθζε θαη πιεξνί ηα ηππηθά πξνζόληα. Η αλάζεζε
θαζεθόλησλ άιιεο θύζεο θαη άιιεο εηδηθόηεηαο είλαη εμαηξεηηθή δηαδηθαζία.
Εμάιινπ ε ζεζκηθή θαηνρύξσζε απηή – αληηζηνηρίαο θαζεθόλησλ κε ηα ηππηθά
πξνζόληα ηνπ ππαιιήινπ- είλαη βαζηθή αξρή ηνπ Υπαιιειηθνύ Δηθαίνπ πξνθεηκέλνπ
ν ππάιιεινο λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηα θαζήθνληα πνπ ηνπ
αλαηίζεληαη.
Από ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςηλ καο πξνθύπηεη όηη ε αξκόδηα ππεξεζία ηεο
Δ.Ε.Υ.Α. ηνπνζέηεζε ηνπο ελ ιόγσ ππαιιήινπο ζε ζέζεηο δηάθνξεο από εθείλεο γηα
ηηο νπνίεο είραλ πξνζιεθζεί θαηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη αξρώλ.

ΙΙΙ. Επί ηυν επυηημάηυν
Ελόςεη ησλ αλσηέξσ παξαδνρώλ θαη δηαηάμεσλ, πξνζήθεη θαηά ηε γλώκε καο ε
θάησζη απάληεζε ζηα ηεζέληα εξσηήκαηα
1. Από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο νξίδεηαη όηη ν ππάιιεινο εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ
θιάδνπ θαη ηεο εηδηθόηεηαο γηα ηνλ νπνίν πξνζιήθζεθε, όπσο απηόο
δηαηππώλεηαη ζηελ νηθεία Πξνθήξπμε. Η ηνπνζέηεζε ηνπ ππαιιήινπ ζε ζέζε
δηάθνξε από απηήλ ζηελ νπνία πξνζειήθζε είλαη εμαηξεηηθή θαη ρξνληθά
πεξηνξηζκέλε. Ελόςεη ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα ζεσξεζεί όηη ν 3 νο θαη ε 4ε
εξγαδόκελνη, όπσο απηνί νλνκαηίδνληαη ζηελ ππ’ αξ. 1276/2021 απόθαζε ηνπ
Μνλνκεινύο Εθεηείνπ Θεζζαινλίθεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζέζε – εηδηθόηεηα επί
ηεο νπνίαο πξνζειήθζεζαλ αξρηθώο σο ππάιιεινη ΘΔΟΦ ηεο Δ.Ε.Υ.Α., ήηνη σο
ππάιιεινη γξαθείνπ – ΔΕ Δηνηθεηηθνύ.
2. Επεηδή θαη πάιηλ πξέπεη ν ππάιιεινο λα θαηέρεη ηα ηππηθά πξνζόληα γη α ηε ζέζε
ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη, θαηά ηε γλώκε καο, πξέπεη ελόςεη ηεο δηακνξθσζείζαο
θαηάζηαζεο απαζρόιεζεο ηεο 2εο εξγαδόκελεο λα ηξνπνπνηεζεί ν ΟΕΥ ηεο
Δ.Ε.Υ.Α. κε ηελ ζύζηαζε κίαο πξνζσπνπαγνύο ζέζεο ΤΕ Δηνηθεηηθνύ.
3. Οκνίσο ε επαλαπξόζιεςε ηνπ 5νπ εξγαδνκέλνπ πξέπεη λα γίλεη ζε ζέζε ΔΕ
Δηνηθεηηθνύ κε ππάξρνπζαο θελήο ζέζεο ζρεηηθήο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ ηνπ
εξγαδνκέλνπ (ΤΕ νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο), ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε

ζύζηαζε

θελήο

νξγαληθήο

πξνζσπνπαγνύο

ζέζεο

ζηνλ

ΟΕΥ

νπ

ζα

αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ηίηιν ζπνπδώλ ηνπ εξγαδνκέλνπ.
4. Δεδνκέλνπ όηη ην Μνλ. Εθεηείν αλαγλώξηζε κε ηελ ππ’ αξ. 1276/2021 απόθαζε
όηη νη ελ ιόγσ ππάιιεινη θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηεο Επηρείξεζεο
θαη ππνρξέσζε απηήλ λα απαζρνιεί ηνπο ελ ιόγσ εξγαδνκέλνπο θαηαβάιινληαο
ηνπο επηπιένλ θαη κηζζνύο ππεξεκεξίαο, ην δηάζηεκα από ηελ απόιπζε κέρξη ηελ
επαλαπξόζιεςε ηνπο πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί σο πξαγκαηηθόο ρξόλνο
πξνϋπεξεζίαο ελόςεη ηεο ηειεζηδίθνπ απνθάζεσο γηα ηα δηθαηώκαηα πνπ
απνξξένπλ από ηνλ λ. 4354/2015 (αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο).
5. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΟΕΥ ηεο Δ.Ε.Υ.Α., ν νπνίνο απνηειεί θαη ην
θαλνληζηηθό πιαίζην νξγάλσζεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ,
νξίδεηαη ζην άξζξν 71 «Απηνδίθαηε ιύζε ηεο εξγαζηαθήο ζύκβαζεο» νξίδεηαη όηη
«1. Η ζύκβαζε εξγαζίαο ιύεηαη απηνδίθαηα θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ή θαηαγγειία
ηελ εκέξα πνπ ν εξγαδόκελνο ζα ζπκπιεξώζεη όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα
ζπληαμηνδόηεζε ιόγσ γήξαηνο, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη θαη απαηηνύληαη από ηνπο
ηζρύνληεο θάζε θνξά Νόκνπο. 2. Αλ ν εξγαδόκελνο παξά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ
ειηθίαο δελ ζπγθεληξώζεη ηηο απαηηνύκελεο εκέξεο εξγαζίαο γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε
ηνπ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, κεηά από αίηεζε ηνπ, κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ
εξγαζηαθή ζύκβαζε κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εκεξώλ απηώλ, όρη όκσο πέξα από
ην 70ν έηνο ειηθίαο ηνπ θαη εθόζνλ ην επηηξέπεη ε πγεία ηνπ.». Επνκέλσο, εθόζνλ ν
ελ ζέκαηη εξγαδόκελνο έρεη ζπκπιεξώζεη ζηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ζπληαμηνδόηεζε
ιόγσ γήξαηνο ε ζύκβαζε ηνπ πξέπεη λα ιπζεί απηνδηθαίσο κε έθδνζε ζρεηηθήο
δηαπηζησηηθήο πξάμεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Υ.Α.

Αζήλα, 30-09-2021
Ο Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάλνο Ζπγνύξεο

