ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Με βάζε ην ππ’ αξηζκ. πξση. εηζ. ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2801/22-11-2021 αίηεκα πξνο
γλσκνδόηεζε, εηέζεζαλ από ηε Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο
(Δ.Ε.Υ.Α.) πξνο ηελ Έλσζε Δεκνηηθώλ Επηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ηα αθόινπζα εξσηήκαηα: 1) Μπνξεί ν Γεληθόο Δηεπζπληήο λα
παξακείλεη ζηε ζέζε ηνπ επί δηεηία κε απόθαζε ηνπ Δ.Σ. κεηά ηελ 27-02-2022
εκεξνκελία ζπκπιήξωζεο ηνπ 67νπ έηνπο ειηθίαο ηνπ; 2) Η κε ιεθζείζα άδεηα
ιόγω ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ κπνξεί λα πιεξωζεί ή ζα πξέπεη ππνρξεωηηθά λα
πάξεη ηελ άδεηα ηνπ έωο ηηο 27-02-2022;

Επί τοσ 1οσ ερωτήματος
Σύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 7 ηνπ λ. 1069/1980, ηνπ ηδξπηηθνύ λόκνπ ησλ
Δ.Ε.Υ.Α., πξνβιέπεηαη ε ύπαξμε Οξγαληζκνύ Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (Ο.Ε.Υ.), ζηνλ
νπνίν ξπζκίδνληαη πάζεο θύζεσο δεηήκαηα ηνπ πξνζσπηθνύ κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη
ε απόιπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. «Άξζξν 7-Οξγαληζκόο Εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Επηρεηξήζεσο/Πξνζσπηθό: Δη` Οξγαληζκνύ Εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ζπληαζζνκέλνλ δη`
απνθάζεσο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο, εγθξηλνκέλεο ππό ηνπ
Τπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ κεηά γλώκελ ησλ νηθείσλ Δεκνηηθώλ ή Κνηλνηηθώλ
πκβνπιίσλ, 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.»
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Σύκθσλα κε ην άξζξ. 83 ηνπ Ο.Ε.Υ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. «Απηνδίθαηε ιύζε ηεο
εξγαζηαθήο ζύκβαζεο» «1. Η ζύκβαζε εξγαζίαο ηνπ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, ιύεηαη
απηνδίθαηα θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ή θαηαγγειία ηελ εκέξα πνπ ν εξγαδόκελνο ζα
ζπκπιεξώζεη όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πιήξε ζπληαμηνδόηεζε ιόγσ γήξαηνο,
όπσο απηέο θαζνξίδνληαη θαη απαηηνύληαη από ηνπο ηζρύνληεο θάζε θνξά Νόκνπο. ε
θάζε πεξίπησζε ε ζύκβαζε εξγαζίαο ιύεηαη απηνδίθαηα ηελ εκέξα πνπ εξγαδόκελνο ζα
ζπκπιεξώζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Αλ ν εξγαδόκελνο παξά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
νξίνπ ειηθίαο δε ζπγθεληξώζεη ηηο απαηηνύκελεο εκέξεο εξγαζίαο γηα ηε
ζπληαμηνδόηεζε ηνπ, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην, κεηά από αίηεζε ηνπ εξγαδόκελνπ,
κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ εξγαζηαθή ζύκβαζε κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εκεξώλ
απηώλ, όρη όκσο πέξα από ην 67ν έηνο ειηθίαο ηνπ θαη εθόζνλ ην επηηξέπεη ε πγεία ηνπ.
2. Η ζύκβαζε εξγαζίαο ησλ ινηπνύ πξνζσπηθνύ (πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλνπ,
επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ θαη πξνζσπηθνύ κίζζσζεο έξγνπ) ιύεηαη απηνδίθαηα κε ηελ
ιήμε ηνπ ρξόλνπ γηα ηνλ νπνίν πξνζιήθζεθε λα απαζρνιεζεί.»
Σύκθσλα

κε

ηηο

δηαηάμεηο

ηνπ

λ.

4336/15, ηα

γεληθά

όξηα

ειηθίαο

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


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



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



67 εηώλ γηα πιήξε ζύληαμε κε ηνπιάρηζηνλ 15 έηε (4.500 εκέξεο)
αζθάιηζεο.

Εθ ησλ αλσηέξσ παξαηηζέκελσλ δηαηάμεσλ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ην
αλώηαην ειηθηαθό όξην ζπληαμηνδόηεζεο είλαη ηα 67 έηε γηα ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο
ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο κε ηνπιάρηζηνλ 15 έηε αζθάιηζεο. Εμάιινπ θαη
ζύκθσλα κε ηνλ Ο.Ε.Υ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. (άξζξν 83) ην ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα
ζεκειηώλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ειηθίαο ηνπ εθάζηνηε εξγαδνκέλνπ.
Σε θάζε πεξίπησζε, όπσο νξίδεηαη ζηνλ Ο.Ε.Υ.,

εξγαδόκελνο δελ κπνξεί λα

παξακείλεη ζηε Δ.Ε.Υ.Α. πέξαλ από ην 67ν έηνο ειηθίαο.
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Επί τοσ 2οσ ερωτήματος

Α. Γεληθά πεξί αδεηώλ πξνζσπηθνύ Δ.Ε.Υ.Α.
Καη΄ άξζξν 1 λ. 1069/1980 νξίδεηαη όηη:
«1. Οη Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Ε.Τ.Α.) απνηεινύλ
λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ (ΚΔΚ), όπσο θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006 (Α` 114)
έρνπλ θνηλσθειή θαη κε θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα θαη δηέπνληαη από ηνπο θαλόλεο ηεο
ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, εθόζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ
παξόληνο, ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ηνπ λ. 3852/2010 (Α` 87). 2. Οη
Δ.Ε.Τ.Α. θαηαξηίδνπλ θαλνληζκνύο εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
λ. 1876/1990 (Α` 27), ην άξζξν 12 παξάγξαθνη 1,2 θαη 4 ηνπ λ. 1767/ 1988 (Α` 63) θαη
ην λ.δ. 3789/1957 (Α` 21). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, νη Καλνληζκνί θπξώλνληαη από
ην ώκα Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο (.ΕΠ.Ε.), ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 πεξίπησζε 1α` ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3996/2011 (Α` 170).»

Καη’ άξζξ. 7 λ. 1069/1980 νξίδεηαη όηη:
« 1. Δη` Οξγαληζκνύ Εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ζπληαζζνκέλνλ δη` απνθάζεσο ηνπ
Δηνηθεηηθνύ

πκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο, εγθξηλνκέλεο ππό ηνπ Τπνπξγνύ

Εζσηεξηθώλ κεηά γλώκελ ησλ νηθείσλ Δεκνηηθώλ ή Κνηλνηηθώλ πκβνπιίσλ,
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.
2.

Σν

θαηά

ηελ

πξνεγνπκέλελ

παξάγξαθνλ πξνζσπηθόλ ηεο επηρεηξήζεσο

ζπλδέεηαη κεη` απηήο δηα ζπκβάζεσο εξγαζίαο Ιδησηηθνύ δηθαίνπ, επηθπιαζζνκέλεο
ηεο ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ...».
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Σύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα Οξγαληζκό Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (Ο.Ε.Υ.) Δ.Ε.Υ.Α.
νξίδνληαη ζην άξζξν 55 νη λόκηκεο άδεηεο απνπζίαο πξνζσπηθνύ
«ΚΕ Α ΑΙΟ Ε - ΑΔΕΙΕ ΑΠΟΤΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ - Άξζξν 55o - Είδε αδεηώλ Οη
άδεηεο απνπζίαο δηαθξίλνληαη ζε: 1 Κανονικές, 2 Γηα ιόγνπο πγείαο – εγθπκνζύλεο, 3
Υσξίο απνδνρέο, 4 Εηδηθέο,, 5 Γνληθέο, 6 Άδεηα κεηάγγηζεο αίκαηνο θαη παξαγώγσλ
θιπ., 7 Άδεηα αλαπήξσλ άλσ 50% Α.ΜΕ.Α, 8 Οιηγόσξεο απνπζίαο»
Σπλαθόινπζα ζην άξζξν 56 ππάξρεη ε πξόβιεςε ησλ θαλνληθώλ αδεηώλ θαη βάζεη
ηνπ νπνίνπ «νη θαλνληθέο άδεηεο ρνξεγνύληαη ζηνπο εξγαδόκελνπο όπσο θαζνξίδεηαη
θάζε θνξά από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο, κε
ηξόπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαλνληθή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.»
Από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξωλ 2 παξ. 1 εδ. α` θαη 3 παξ. 1 Α.Ν. 539/1945, όπσο ην
άξζξν 2 παξ. 1 έρεη αληηθαηαζηαζεί δηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 Ν. 3302/2004, θαη 3 παξ.
16 εδ. α` Ν. 4504/1966, θαηά ηηο νπνίεο αληηζηνίρσο, "Κάζε κηζζσηόο από ηελ έλαξμε
ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε ππόρξεε επηρείξεζε θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δώδεθα (12)
κελώλ ζπλερνύο απαζρόιεζεο, δηθαηνύηαη λα ιάβεη πνζνζηό ηεο εηήζηαο θαλνληθήο
άδεηαο κε απνδνρέο θαη` αλαινγία κε ην ρξόλν εξγαζίαο πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη ζηελ
ίδηα ππόρξεε επηρείξεζε..." θαη "Οη επί ζρέζεη εξγαζίαο ηνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ
απαζρνινύκελνη, παξ` νησδήπνηε εξγνδόηε, κηζζσηνί δηθαηνύληαη θαη` έηνο
"επηδόκαηνο αδείαο" ίζνπ πξνο ην ζύλνινλ ησλ απνδνρώλ ησλ ππό ηνπ Α.Ν.
539/1945 ή άιισλ δηαηάμεσλ θαζνξηδνκέλσλ εκεξώλ αδείαο αλαπαύζεσο κεη`
απνδνρώλ, σλ δηθαηνύηαη έθαζηνο κηζζσηόο, ππό ηνλ πεξηνξηζκόλ όηη ην επίδνκα
ηνύην δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλε ηαο απνδνράο ελόο 15εκέξνπ, δηά ηνπο επί κεληαίσ
κηζζώ ακεηβνκέλνπο, ησλ 13 δε εξγαζίκσλ εκεξώλ, δηά ηνπο επί εκεξνκηζζίσ ή θαηά
κνλάδα εξγαζίαο ή επί πνζνζηνίο ή θαη` άιινλ ηξόπνλ ακεηβνκέλνπο κηζζσηνύο",
πξνθύπηεη όηη νη κηζζσηνί δηθαηνύληαη αδείαο αλαςπρήο κεη` απνδνρώλ θαζ` έθαζην
εκεξνινγηαθό έηνο, θαηά ηελ νπνία ιακβάλνπλ ηηο ζπλήζεηο απνδνρέο, ηηο νπνίεο ζα
εδηθαηνύλην θαηά ηνλ αληίζηνηρν ρξόλν, σο επίζεο δηθαηνύληαη θαη επηδόκαηνο
αδείαο, ην νπνίν δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ηηο απνδνρέο ελόο δεθαπελζεκέξνπ σο
πξνο ηνπο ακεηβνκέλνπο κε κεληαίν κηζζό θαη ησλ δέθα ηξηώλ εξγαζίκσλ εκεξώλ σο
πξνο ηνπο ακεηβνκέλνπο θαη` άιινλ ηξόπν.
Η εηήζηα απηή θαλνληθή άδεηα ηνπ κηζζσηνύ πξέπεη λα ρνξεγείηαη νπσζδήπνηε
εληαίσο κέζα ζην έηνο ζην νπνίν αθνξά θαη επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζή ηεο ζε δύν
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ρξνληθέο πεξηόδνπο, εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη από ην λόκν,
ρσξίο λα απαηηείηαη πξνο ηνύην αίηεζε ηνπ κηζζσηνύ θαη εάλ δελ ρνξεγεζεί ζηνλ
εξγαδόκελν ε άδεηα κέρξη ηε ιήμε ηνπ έηνπο πνπ αθνξά, ν εξγνδόηεο ππνρξενύηαη
ζηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρώλ άδεηαο απμεκέλεο θαηά 100%. Γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ
δηθαηώκαηνο άδεηαο ηνπ κηζζσηνύ δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο αηηήζεσο
(έγγξαθεο ή πξνθνξηθήο) (βι. ΑΠ 1418/2015).
Πεξαηηέξσ, ν εξγνδόηεο ππνρξενύηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξώηνπ εκεξνινγηαθνύ
έηνπο, εληόο ηνπ νπνίνπ πξνζειήθζε ν κηζζσηόο λα ρνξεγεί ζε απηόλ ηελ παξαπάλσ
αλαινγία ηεο θαλνληθήο άδεηαο. Καηά ην δεύηεξν εκεξνινγηαθό έηνο, ν κηζζσηόο
δηθαηνύηαη λα ιάβεη ηελ εηήζηα θαλνληθή άδεηα κε απνδνρέο, ε νπνία αλαινγεί ζην
ρξόλν απαζρόιεζήο ηνπ ζηελ ππόρξεε επηρείξεζε θαη ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ην
δεύηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α΄. Η άδεηα απηή επαπμάλεηαη θαηά κία (1) εξγάζηκε
εκέξα γηα θάζε έηνο απαζρόιεζεο επηπιένλ ηνπ πξώηνπ κέρξη ηηο είθνζη έμη (26)
εξγάζηκεο εκέξεο ή κέρξη θαη ηηο είθνζη δύν (22) εξγάζηκεο εκέξεο αλ ζηελ
επηρείξεζε εθαξκόδεηαη ζύζηεκα πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο. Γηα θαζέλα
από ηα επόκελα εκεξνινγηαθά έηε, ν κηζζωηόο δηθαηνύηαη λα ιάβεη από ηελ 1ε
Ιαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ηελ θαλνληθή εηήζηα άδεηα κε απνδνρέο, ε νπνία
ππνινγίδεηαη ζύκθωλα κε ην πξνεγνύκελν εδάθην (άξζξν 2 παξ. 1 εδ. β’ ΑΝ.
539/1945).
Ελόςεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ πεξί ρνξήγεζεο εηήζηαο άδεηαο ζπλάγεηαη όηη θαη
όζνη απνρσξνύλ από ηελ εξγαζία ηνπο νηθεηνζειώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
εκεξνινγηαθνύ έηνπο, κε ζθνπό λα ιάβνπλ πιήξε ζύληαμε γήξαηνο, δηθαηνύληαη λα
ιάβνπλ ηηο αλσηέξσ απνδνρέο ηνπ ρξόλνπ αδείαο ηνπο,

Σπκπεξαζκαηηθά πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε ζηα ηεζέληα εξσηήκαηα:
1) Ο Γεληθόο Δηεπζπληήο ηεο Δ.Ε.Υ.Α., Τ.Π., ν νπνίνο πξνζειήθζε ζηε
Δεκνηηθή

Επηρείξεζε

Ύδξεπζεο

θαη

Απνρέηεπζεο

ην

1986

θαηαιακβάλνληαο νξγαληθή ζέζε κέρξη θαη ζήκεξα, ζηηο 27-02-2022 κε ηε
ζπκπιήξωζε ηνπ 67νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη κε αζθάιηζε πεξί ηα 36
έηε ζεκειηώλεη πιήξεο ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα, θαη βάζεη ηεο
απαγόξεπζεο ηνπ άξζξνπ 83νπ ηνπ Ο.Ε.Υ. δελ κπνξεί λα παξακείλεη ζηελ
Επηρείξεζε κεηά ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 67νπ έηνπο ειηθίαο.
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2) Ο Γ.Δ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. πνπ πξέπεη λα απνρωξήζεη από ηελ Επηρείξεζε ιόγω
ζεκειίωζεο ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο ζηηο 27-02-2022, θαη επνκέλωο
πξνηνύ ιάβεη ηελ εηήζηα (θαλνληθή) άδεηα γηα ην έηνο 2022, δηθαηνύηαη λα
ιάβεη ηηο απνδνρέο ηνπ ρξόλνπ ηεο εηήζηαο άδεηαο ηνπ εκεξνινγηαθνύ
έηνπο 2022, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξ. 2 παξ. 1 εδ. β’ ΑΝ. 539/1945.

Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο,
Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Π. Ζπγνύξεο
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