ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ

Με βάζε ην ππ’ αξηζκ. πξωη. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. 2791/20-10-2021 αίηεκα πξνο
γλωκνδόηεζε, εηέζε από ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο
(Γ.Δ.Υ.Α.) πξνο ηελ Έλωζε Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο
(Δ.Γ.Δ.Υ.Α.)
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ζςνηαξιοδόηηζη ή εάν μποπεί να ζςνεσίζει να αζκεί ηα καθήκονηά ηος ο Γενικόρ
Γιεςθςνηήρ ηηρ Γ.Δ.Υ.Α., ο οποίορ έσει ζςμπληπώζει ηο 67ο έηορ ηλικίαρ και 41
σπόνια αζθάλιζηρ;

Ι. Ευαρμοστέο Νομοθετικό Πλαίσιο
Σύκθωλα κε ηελ παπ. 1 ηος άπθπ. 7 ηος ν. 1069/1980, ηνπ ηδξπηηθνύ λόκνπ ηωλ
Γ.Δ.Υ.Α., πξνβιέπεηαη ε ύπαξμε Οξγαληζκνύ Δζωηεξηθήο Υπεξεζίαο (ΟΔΥ), ζηνλ
νπνίν ξπζκίδνληαη πάζεο θύζεωο δεηήκαηα ηνπ πξνζωπηθνύ κεηαμύ ηωλ νπνίωλ θαη
ε απόιπζε ηωλ εξγαδνκέλωλ. «Άξζξν 7-Οξγαληζκόο Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηεο
Επηρεηξήζεσο/Πξνζσπηθό: Δη` Οξγαληζκνύ Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ζπληαζζνκέλνλ δη`
απνθάζεσο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο, εγθξηλνκέλεο ππό ηνπ
Υπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ κεηά γλώκελ ησλ νηθείσλ Δεκνηηθώλ ή Κνηλνηηθώλ
Σπκβνπιίσλ, θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζηο, ε ζύλζεζηο θαη ε αξκνδηόηεο ησλ ππεξεζηώλ, ν
αξηζκόο ησλ ζέζεσλ ηνπ πάζεο θύζεσο πξνζσπηθνύ αλαιόγσο πξνο ηαο αλάγθαο ηεο
επηρεηξήζεσο, ή θαηά κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ
θαζ` νκάδαο εηδηθνηήησλ θαη αλαιόγσο ηεο βαζκίδνο εθπαηδεύζεσο, αη απνδνραί, σο
θαη ν ηξόπνο πξνζιήςεσο θαη απνιύζεσο θαη ην αξκόδηνλ πξνο ηνύην όξγαλνλ.»

Σύκθωλα κε ην άπθπ. 58 ηος ΟΔΥ ηηρ Γ.Δ.Υ.Α. (ΦΔΚ Β’ 1990/19-06-2012)
«Απηνδίθαηε ιύζε ηεο εξγαζηαθήο ζύκβαζεο» «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 Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην,
κεηά από αίηεζή 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.»

Σύκθωλα

κε

ηηο

δηαηάμεηο

ηνπ

ν.4336/15, ηα

γεληθά

όξηα

ειηθίαο

ζπληαμηνδόηεζεο από ηνλ e-ΔΦΚΑ (γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο), είλαη:


62 εηώλ γηα πιήξε ζύληαμε κε ηνπιάρηζηνλ 40 έηε (12.000 εκέξεο)
αζθάιηζεο,



62 εηώλ γηα κεηωκέλε ζύληαμε κε 15 ρξόληα (4.500 εκέξεο), εθόζνλ ε
ρνξήγεζε κεηωκέλεο ζύληαμεο πξνβιέπεηαη από ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο
ηνπ εληαζζόκελνπ ζηνλ e-ΔΦΚΑ Τακείνπ θαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο
εηδηθέο ρξνληθέο πξνϋπνζέζεηο.



67 εηών για πλήπη ζύνηαξη με ηοςλάσιζηον 15 έηη (4.500 ημέπερ)
αζθάλιζηρ.

ΙΙ. Επί τοσ ερωτήματος
Βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο πιήξεο ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα ζεκειηώλεη ν
εξγαδόκελνο πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 67ν έηνο ειηθίαο θαη 15 έηε αζθάιηζεο ή ην
62ν έηνο θαη 40 έηε αζθάιηζεο. Σε θάζε πεξίπηωζε ν Γεληθόο Γηεπζπληήο έρεη
ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα όληαο ζε ειηθία 67 εηώλ κε 41 ρξόληα
αζθάιηζεο. Σπλεπώο θαη ην Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. πξέπεη λα ιάβεη απόθαζε γηα ηελ
απηνδίθαηε ιύζε ηνπ ωο άλω εξγαδνκέλνπ, ν νπνίνο δε δύλαηαη λα ζπλερίζεη λα
εξγάδεηαη κέρξη ηα 70 ηνπ έηε (όπωο νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ. 58 ηνπ ΟΔΥ)

θαζόηη έρεη ζεκειηώζεη ήδε πιήξεο ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα έπεηηα από 41 ρξόληα
αζθάιηζεο θαη όληαο ζε ειηθία 67 εηώλ.

Αζήλα, 27/10/2021
Ο Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
Π. Επγνύξεο

