ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Με βάζε ην ππ’ αξηζκ. πξση. εηζ. ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 2801/22-11-2021 αίηεκα πξνο
γλσκνδφηεζε, εηέζεζαλ απφ ηελ Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο
(Δ.Ε.Τ.Α.) πξνο ηελ Έλσζε Δεκνηηθψλ Επηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο
(Ε.Δ.Ε.Τ.Α.) ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 1) Μπνξεί ν Γεληθόο Δηεπζπληήο λα
παξακείλεη ζηε ζέζε ηνπ επί δηεηία κε απόθαζε ηνπ Δ.Σ. κεηά ηελ 27-02-2022
εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ 67νπ έηνπο ειηθίαο ηνπ; 2) Η κε ιεθζείζα άδεηα
ιόγσ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ κπνξεί λα πιεξσζεί ή ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
πάξεη ηελ άδεηα ηνπ έσο ηηο 27-02-2022;

Επί τοσ 1οσ ερωτήματος
χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 7 ηνπ λ. 1069/1980, ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ησλ
Δ.Ε.Τ.Α., πξνβιέπεηαη ε χπαξμε Οξγαληζκνχ Εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΕΤ), ζηνλ
νπνίν ξπζκίδνληαη πάζεο θχζεσο δεηήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη
ε απφιπζε 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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χκθσλα κε ην άξζξ. 83 ηνπ ΟΕΥ ηεο Δ.Ε.Υ.Α. «Απηνδίθαηε ιχζε ηεο εξγαζηαθήο
ζχκβαζεο» «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 δελ 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.»

χκθσλα

κε

ηηο

δηαηάμεηο

ηνπ

λ.

4336/15, ηα

γεληθά

φξηα

ειηθίαο

ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηνλ e-ΕΦΚΑ (γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο), είλαη:


62 εηψλ γηα πιήξε ζχληαμε κε ηνπιάρηζηνλ 40 έηε (12.000 εκέξεο)
αζθάιηζεο,



62 εηψλ γηα κεησκέλε ζχληαμε κε 15 ρξφληα (4.500 εκέξεο), εθφζνλ ε
ρνξήγεζε κεησκέλεο ζχληαμεο πξνβιέπεηαη απφ ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο
ηνπ εληαζζφκελνπ ζηνλ e-ΕΦΚΑ Σακείνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
εηδηθέο ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο.



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

Εθ ησλ αλσηέξσ παξαηηζέκελσλ δηαηάμεσλ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην
αλψηαην ειηθηαθφ φξην ζπληαμηνδφηεζεο είλαη ηα 67 έηε γηα ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο κε ηνπιάρηζηνλ 15 έηε αζθάιηζεο. Εμάιινπ θαη
ζχκθσλα κε ηνλ ΟΕΤ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. (άξζξν 83) ην ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα
ζεκειηψλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ειηθίαο ηνπ εθάζηνηε εξγαδνκέλνπ.
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Ωζηφζν, κε ην άξζξν 63 ηνπ λ. 2676/1999 «πγρψλεπζε Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ,
Οθεηιέο ΘΚΑ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α΄ 1/5.1.1999), φπσο ίζρπε πξηλ ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην άξζξν 16 παξ.1 ηνπ λ. 3863/2010 (Α΄ 115/15.7.2010),
πξνέβιεπε ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε ησλ ζπληαμηνχρσλ ηα αθφινπζα: «1. Οη
ζπληαμηνχρνη γήξαηνο ή ζαλάηνπ ησλ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο
Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ εξγαζία
ππφθεηληαη ζηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο: α) Γηα φζνπο δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 55ν
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο. β) Μεηά ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 55νπ έηνπο ην πνζφ ηεο ζχληαμεο ή ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ
ζπληάμεσλ ζε πεξίπησζε ζπξξνήο, πνπ ππεξβαίλεη ηηο 250.000 δξαρκέο κεληαίσο,
θαηαβάιιεηαη κεησκέλν θαηά 70%. …2. …3. …4. … 5… 6. Οη δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή: α) .. β) ζηνπο απηνηειψο απαζρνινχκελνπο,
νη νπνίνη φκσο ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο νηθείεο
δηαηάμεηο εηζθνξέο πξνζαπμεκέλεο θαηά 40%. γ)… Η πξνζαχμεζε ηεο πεξ. β΄
απνδίδεηαη ζην ΛΑΦΚΑ 7… 10. Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ αξρίδεη
δχν (2) ρξφληα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ». ηε ζπλέρεηα, ην αλσηέξσ
άξζξν αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 16 παξ.1 ηνπ λ. 3863/2010, σο εμήο: «1. Οη
ζπληαμηνχρνη ιφγσ γήξαηνο θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο πνπ αλαιακβάλνπλ εξγαζία,
ππφθεηληαη ζηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο: α) Γηα φζνπο δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 55ν
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ή ησλ ζπληάμεσλ,
θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ, β) Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 55νπ έηνπο, ην πνζφ ηεο
αθαζάξηζηεο θχξηαο ζχληαμεο ή ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ αθαζάξηζησλ θχξησλ
ζπληάμεσλ, πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα εκεξνκίζζηα αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, φπσο απηά
δηακνξθψλνληαη θάζε θνξά θαη ηζρχνπλ ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο, θαηαβάιιεηαη κεησκέλν θαηά εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%)….». Σαπηφρξνλα,
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3863/2010 « Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο
ηζρχνπλ γηα φζνπο ζπληαμηνχρνπο αλαιάβνπλ εξγαζία ή απηναπαζρνινχληαη ή
δηνξηζηνχλ ζε ζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α`),
απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη εθεμήο. Όζνη ζπληαμηνχρνη έρνπλ ήδε
αλαιάβεη εξγαζία ή απηναπαζρνινχληαη ή έρνπλ δηνξηζηεί ζε ζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ
2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α`), θαη έσο ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ
δελ θαηαιακβάλνληαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α`),
φπσο ίζρπαλ έσο ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ην παξφλ άξζξν, νη αλσηέξσ δηαηάμεηο
εθαξκφδνληαη απφ 1.1.2013. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 2676/1999 (ΦΕΚ 1
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Α`), φπσο απηφ ίζρπε έσο ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ην παξφλ, εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ έσο 31.12.2012 γηα φζνπο ζπληαμηνχρνπο είραλ ήδε ππαρζεί ζε απηέο έσο ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Απφ 1.1.2013 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή
νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηαξγνχκελεο θάζε αληίζεηεο δηάηαμεο».
Με ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή
έθζεζε ηνπ λφκνπ 2676/1999, ξπζκίδεηαη εληαία ην ζέκα ηεο απαζρόιεζεο ησλ
ζπληαμηνύρσλ όισλ ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ, πξνβιέπεηαη, σο γεληθφο
θαλφλαο, φηη νη ζπληαμηνχρνη πνπ αλαιακβάλνπλ εξγαζία ππφθεηληαη ζε αλαζηνιή ή
πεξηθνπή ηεο ζχληαμήο ηνπο, εμαίξεζε δε απφ ηνλ θαλφλα απηφ αλαγλσξίδεηαη,
κεηαμχ άιισλ, ππέξ ησλ απηνηειψο απαζρνινχκελσλ ζπληαμηνχρσλ, νη νπνίνη,
πξνθαλψο ελφςεη ηνπ ηδίνπ νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ηνλ
πνξηζκφ ζπκπιεξσκαηηθνχ εηζνδήκαηνο απφ ηελ πξνζθνξά ηεο εξγαζίαο ηνπο,
ηπγράλνπλ επλντθφηεξεο λνκνζεηηθήο κεηαρείξηζεο (ππφθεηληαη ζε απμεκέλεο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αιιά φρη ζε αλαζηνιή ή πεξηθνπή ηεο ζχληαμήο ηνπο).
χκθσλα κε ηελ ίδηα σο άλσ αηηηνινγηθή έθζεζε, νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο απνζθνπνχλ
ζηελ “… απνζάξξπλζε αθ’ ελφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ παξαηηνχληαη ζε κηθξή ειηθία
ζπληαμηνδνηνχκελνη γηα λα ζπλερίζνπλ εξγαδφκελνη ζε άιιε ζέζε εξγαζίαο αθ’
εηέξνπ ησλ ήδε ζπληαμηνχρσλ λα αλαιάβνπλ λέα εξγαζία”, ηνχην δε γηα ιφγνπο
“πεξηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηεο αλεξγίαο ησλ
λέσλ” ( βι. θαη ηΕ 2455/2016).
Ήδε, κε ην άξζξν 20 λ. 4387/2016 «Εληαίν χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο Μεηαξξχζκηζε αζθαιηζηηθνχ - ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο - Ρπζκίζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο

θαη

ηξνπνπνηήζεθε κε

ηπρεξψλ

παηγλίσλ

κε ην άξζξν 53

θαη

άιιεο

δηαηάμεηο.» (Α’

85),φπσο

Ν.4777/2021, νξίδεηαη -πεξί απαζρφιεζεο

ζπληαμηνχρσλ -φηη « 1. α. ηνπο εμ ηδίνπ δηθαηψκαηνο ζπληαμηνχρνπο ηνπ e-Ε.Φ.Κ.Α.,
νη νπνίνη έρνπλ ήδε αλαιάβεη ή αλαιακβάλνπλ απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ λφκνπ
εξγαζία ή απνθηνχλ ηδηφηεηα ή δξαζηεξηφηεηα ππνρξεσηηθψο ππαθηέα ζηελ
αζθάιηζε ηνπ e-Ε.Φ.Κ.Α., νη αθαζάξηζηεο ζπληάμεηο θύξηεο θαη επηθνπξηθέο
θαηαβάιινληαη κεησκέλεο θαηά πνζνζηό 30% γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα
απαζρνινύληαη ή δηαηεξνύλ ηελ ηδηόηεηα ή ηε δξαζηεξηόηεηα. Εηδηθφηεξα γηα
ζπληαμηνχρνπο, νη νπνίνη έρνπλ ήδε αλαιάβεη ή αλαιακβάλνπλ απφ ηεο
δεκνζηεχζεσο ηνπ λφκνπ εξγαζία ή απνθηνχλ ηδηφηεηα ή δξαζηεξηφηεηα ζε θνξείο
ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππνρξεσηηθψο ππαθηέα ζηελ αζθάιηζε ηνπ e-Ε.Φ.Κ.Α.,
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αλαζηέιιεηαη πιήξσο ε θαηαβνιή ησλ θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ εθφζνλ
δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 61ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο έσο θαη ηηο 28.2.2021 θαη ην
62ν έηνο απφ ηελ 1ε.3.2022 θαη εθεμήο. Οη ζπληαμηνχρνη, νη νπνίνη είραλ αλαιάβεη
πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ εξγαζία ή είραλ απνθηήζεη ηδηφηεηα ή
δξαζηεξηφηεηα ππνρξεσηηθψο ππαθηέα ζηελ αζθάιηζε, ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη γηα
ηνπο νπνίνπο πξνβιέπνληαλ εμαίξεζε απφ ην άξζξν 20 ηνπ λ. 4387/2016, θαζψο θαη
απφ ηηο πξντζρχνπζεο απηνχ δηαηάμεηο, ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ απφ ηελ 1ε.3.2022. Οη ζπληαμηνχρνη ηνπ e-Ε.Φ.Κ.Α. πξψελ Ναπηηθνχ
Απνκαρηθνχ Σακείνπ (Ν.Α.Σ.) πνπ παξέρνπλ εθπαηδεπηηθφ έξγν κε ζχκβαζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη σξηαία αληηκηζζία ζηε δεκφζηα
λαπηηθή εθπαίδεπζε, απφ ηελ 1ε.1.2017 θαη έσο ηηο 31.8.2022, ππάγνληαη ζην παξφλ
άξζξν απφ 1εο.9.2022».
χκθσλα δε κε ην άξζξν 147 παξ. 4 λ. 3655/2008 νξίζηεθε φηη «4. Δηαηάμεηο
Καλνληζκψλ Εξγαζίαο θαη Επηρεηξεζηαθψλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Εξγαζίαο πνπ
εθαξκφδνληαη ζε εξγαδφκελνπο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο έρεη
νξηνζεηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`), νη νπνίεο πξνβιέπνπλ
απηνδίθαηε θαη ππνρξεσηηθή απνρψξεζε κε ηε ζπκπιήξσζε είηε ηνπ νξηδφκελνπ ζε
απηέο ρξφλνπ ππεξεζίαο θαη αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο είηε ηνπ νξίνπ ειηθίαο πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο, δελ
εθαξκόδνληαη, εθόζνλ ππνβιεζεί από ηνλ εξγαδόκελν αίηεζε παξακνλήο ζηελ
ππεξεζία πνπ γίλεηαη απνδεθηή θαη από ηνλ εξγνδόηε. Η παξακνλή δελ κπνξεί
λα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 3 εηώλ.».
Ελόςεη ησλ αλσηέξσ, δηαηάμεσλ, πξέπεη λα ζεσξεζεί όηη είλαη δπλαηή ε
παξακνλή ηνπ Γεληθνύ Δηεπζπληή, παξά ηε ζπκπιήξσζε δηθαηώκαηνο ιήςεο
πιήξνπο ζύληαμεο, εθόζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε παξακνλήο ζηελ ππεξεζία
θαη γίλεη δεθηή από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Επηρείξεζεο. Η παξακνλή δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. Καηά ηα ινηπά γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα απηό
ζα εθαξκνζηνύλ νη δηαηάμεη ηνπ άξζξ. 20 λ. 3487/2016 , σο ηζρύεη, ήηνη αλαζηνιή
θαηαβνιήο ζπληάμεσο ζην 30% γηα όζν δηάζηεκα δηαξθεί ε απαζρόιεζε ηνπ
εξγαδνκέλνπ.

Επί τοσ 2οσ ερωτήματος
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Α. Γεληθά πεξί αδεηψλ πξνζσπηθνχ Δ.Ε.Τ.Α.

Καη΄ άξζξν 1 λ. 1069/1980 νξίδεηαη φηη:
«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 φηη:
« 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...».
χκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Οξγαληζκφ Εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Ε.Τ.) Δ.Ε.Τ.Α.
νξίδνληαη ζην άξζξν 55 νη λφκηκεο άδεηεο απνπζίαο πξνζσπηθνχ
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«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»
πλαθφινπζα ζην άξζξν 56 ππάξρεη ε πξφβιεςε ησλ θαλνληθψλ αδεηψλ 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.»
Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1 εδ. α` θαη 3 παξ. 1 Α.Ν. 539/1945, φπσο 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 κηζζσηφο απφ ηελ έλαξμε
ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε ππφρξεε επηρείξεζε θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δψδεθα (12)
κελψλ ζπλερνχο απαζρφιεζεο, δηθαηνχηαη λα ιάβεη πνζνζηφ ηεο εηήζηαο θαλνληθήο
άδεηαο κε απνδνρέο θαη` αλαινγία κε ην ρξφλν εξγαζίαο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ζηελ
ίδηα ππφρξεε επηρείξεζε..." θαη "Οη επί ζρέζεη εξγαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ
απαζρνινχκελνη, παξ` νησδήπνηε εξγνδφηε, κηζζσηνί δηθαηνχληαη θαη` έηνο
"επηδφκαηνο αδείαο" ίζνπ πξνο ην ζχλνινλ ησλ απνδνρψλ ησλ ππφ ηνπ Α.Ν.
539/1945 ή άιισλ δηαηάμεσλ θαζνξηδνκέλσλ εκεξψλ αδείαο αλαπαχζεσο κεη`
απνδνρψλ, σλ δηθαηνχηαη έθαζηνο κηζζσηφο, ππφ ηνλ πεξηνξηζκφλ φηη ην επίδνκα
ηνχην δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλε ηαο απνδνράο ελφο 15εκέξνπ, δηά ηνπο επί κεληαίσ
κηζζψ ακεηβνκέλνπο, ησλ 13 δε εξγαζίκσλ εκεξψλ, δηά ηνπο επί εκεξνκηζζίσ ή θαηά
κνλάδα εξγαζίαο ή επί πνζνζηνίο ή θαη` άιινλ ηξφπνλ ακεηβνκέλνπο κηζζσηνχο",
πξνθχπηεη φηη νη κηζζσηνί δηθαηνχληαη αδείαο αλαςπρήο κεη` απνδνρψλ θαζ` έθαζην
εκεξνινγηαθφ έηνο, θαηά ηελ νπνία ιακβάλνπλ ηηο ζπλήζεηο απνδνρέο, ηηο νπνίεο ζα
εδηθαηνχλην θαηά ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν, σο επίζεο δηθαηνχληαη θαη επηδφκαηνο
αδείαο, ην νπνίν δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηηο απνδνρέο ελφο δεθαπελζεκέξνπ σο
πξνο ηνπο ακεηβνκέλνπο κε κεληαίν κηζζφ θαη ησλ δέθα ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ σο
πξνο ηνπο ακεηβνκέλνπο θαη` άιινλ ηξφπν.
Η εηήζηα απηή θαλνληθή άδεηα ηνπ κηζζσηνχ πξέπεη λα ρνξεγείηαη νπσζδήπνηε
εληαίσο κέζα ζην έηνο ζην νπνίν αθνξά θαη επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζή ηεο ζε δχν
ρξνληθέο πεξηφδνπο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν,
ρσξίο λα απαηηείηαη πξνο ηνχην αίηεζε ηνπ κηζζσηνχ θαη εάλ δελ ρνξεγεζεί ζηνλ
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εξγαδφκελν ε άδεηα κέρξη ηε ιήμε ηνπ έηνπο πνπ αθνξά, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη
ζηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ άδεηαο απμεκέλεο θαηά 100%. Γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ
δηθαηψκαηνο άδεηαο ηνπ κηζζσηνχ δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο αηηήζεσο
(έγγξαθεο ή πξνθνξηθήο) (βι. ΑΠ 1418/2015).
Πεξαηηέξσ, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ εκεξνινγηαθνχ
έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ πξνζειήθζε ν κηζζσηφο λα ρνξεγεί ζε απηφλ ηελ παξαπάλσ
αλαινγία ηεο θαλνληθήο άδεηαο. Καηά ην δεχηεξν εκεξνινγηαθφ έηνο, ν κηζζσηφο
δηθαηνχηαη λα ιάβεη ηελ εηήζηα θαλνληθή άδεηα κε απνδνρέο, ε νπνία αλαινγεί ζην
ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπ ζηελ ππφρξεε επηρείξεζε θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην
δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α΄. Η άδεηα απηή επαπμάλεηαη θαηά κία (1) εξγάζηκε
εκέξα γηα θάζε έηνο απαζρφιεζεο επηπιένλ ηνπ πξψηνπ κέρξη ηηο είθνζη έμη (26)
εξγάζηκεο εκέξεο ή κέρξη θαη ηηο είθνζη δχν (22) εξγάζηκεο εκέξεο αλ ζηελ
επηρείξεζε εθαξκφδεηαη ζχζηεκα πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο.

Γηα θαζέλα

από ηα επόκελα εκεξνινγηαθά έηε, ν κηζζσηόο δηθαηνύηαη λα ιάβεη από ηελ 1ε
Ιαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ηελ θαλνληθή εηήζηα άδεηα κε απνδνρέο, ε νπνία
ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν εδάθην (άξζξν 2 παξ. 1 εδ. β’ ΑΝ.
539/1945).
χκθσλα κε πάγηα λνκνινγία, ην δηθαίσκα θάζε εξγαδνκέλνπ γηα εηήζηα άδεηα
κεη’ απνδνρώλ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο αξρή ηνπ θνηλνηηθνχ θνηλσληθνχ δηθαίνπ κε
ηδηαίηεξε ζεκαζία, απφ ηελ νπνία δελ ρσξεί παξέθθιηζε θαη ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή
απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο κπνξεί λα γίλεηαη κφλνλ εληφο ησλ νξίσλ πνπ
πξνβιέπεη ξεηψο ε ίδηα ε νδεγία 93/104/ΕΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Ννεκβξίνπ
1993, ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο (ΕΕ L 307,
ζ. 18) (βι. απνθάζεηο ηεο 26εο Θνπλίνπ 2001, C-173/99, BECTU, πιινγή 2001,
ζ. I-4881, ζθέςε 43· ηεο 18εο Μαξηίνπ 2004, C-342/01, Merino Gómez, πιινγή
2004, ζ. I-2605, ζθέςε 29, θαζψο θαη ηεο 16εο Μαξηίνπ 2006, C-131/04 θαη
C-257/04, Robinson-Steele θ.ιπ., πιινγή 2006, ζ. I-2531, ζθέςε 48).
Ο εξγαδφκελνο πξέπεη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο λα κπνξεί λα απνιαχεη πξαγκαηηθήο
αλαπαχζεσο, ράξηλ απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ηνπ,
δεδνκέλνπ φηη ην άξζξν 7, παξάγξαθνο 2, ηεο νδεγίαο 2003/88 επηηξέπεη ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο εηήζηαο άδεηαο κεη’ απνδνρψλ απφ ρξεκαηηθή

8

απνδεκίσζε κφλν ζηελ πεξίπησζε ιχζεσο ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο (βι., ζπλαθψο,
πξνπαξαηεζείζεο απνθάζεηο BECTU, ζθέςε 44, θαη Merino Gómez, ζθέςε 30).
Σν άξζξν 7, παξάγξαθνο 1, ηεο νδεγίαο 2003/88 έρεη ηελ έλλνηα φηη απαγνξεχεη
εζληθέο δηαηάμεηο ή πξαθηηθέο νη νπνίεο πξνβιέπνπλ φηη ην δηθαίσκα εηήζηαο άδεηαο
κεη’ απνδνρψλ απνζβέλλπηαη θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο θαη/ή κηαο
πεξηφδνπ κεηαθνξάο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην εζληθφ δίθαην (βι. ζπλεθδηθαδφκελεο
ππνζέζεηο C-350/06 θαη C-520/06, ζθ. 52ε).
Πεξαηηέξσ, εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο δηεζλνύο ζπκβάζεσο «Πεξί
θαλνληθώλ θαη’ έηνο αδεηώλ κεη’ απνδνρώλ», ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν
πξώην ηνπ Ν. 2081 ηεο 18/25 Απξηιίνπ 1952, ηνπ Π.Δ/ηνο 88/1999 θαη ηνπ Α.Ν.
539/1945 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ ππνρξέσζε
ηνπ εξγνδόηε λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ζηνπο
εξγαδνκέλνπο ηεο θαλνληθήο ηνπο άδεηαο εληόο ηνπ έηνπο

ζην νπνίν απηή

αθνξά.
Εηδηθφηεξα, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζ. 4 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 539/1945, φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 3 παξ. 15 ηνπ Ν. 4504/1966, νξίδεηαη φηη "Η ρξνληθή πεξίνδνο ρνξεγήζεσο ηεο αδείαο θαλνλίδεηαη κεηαμχ εξγνδφηνπ θαη κηζζσηνχ, ηνπ πξψηνπ ππνρξενχκελνπ λα ρνξεγήζεη ηελ αηηεζείζα άδεηα ην πνιχ εληφο δηκήλνπ απφ ηεο
ππφ ηνπ δεχηεξνπ δηαηππψζεσο ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο. Πάλησο, ην ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ ησλ θαη’ έηνο, ελ εθάζηε επηρεηξήζεη, δηθαηνπκέλσλ αδείαο δένλ λα
ηθαλνπνηψληαη εληφο ηνπ απφ ηεο 1εο Μαΐνπ κέρξη 30εο επηεκβξίνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο. Η θαηά ηα αλσηέξσ απαηηνχκελε αίηεζηο ζθνπεί κφλν εηο ηνλ
πξνζδηνξηζκφλ ησλ ρξνληθψλ νξίσλ, εληφο ησλ νπνίσλ πθίζηαηαη ππνρξέσζηο δηα ηελ
ρνξήγεζηλ ηεο άδεηαο θαη δελ απνηειεί ηππηθήλ πξνυπφζεζηλ δηα ηελ ππφ ηνπ
κηζζσηνχ, θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, άζθεζηλ ηνπ εηο άδεηαλ κεη’
απνδνρψλ δηθαηψκαηνο απηνχ, ηνπ εξγνδφηνπ ππνρξενπκέλνπ φπσο, πξν ηεο ιήμεσο
ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, παξάζρεη ηελ άδεηαλ, έζησ θαη αλ δελ εδεηήζε απηή ππφ
ηνπ κηζζσηνχ". Πεξαηηέξσ, θαη’ άξζξ. 5 παξ. 1β’ Α.Ν. 539/1945 φπσο πξνζεηέζε κε
ην άξζξ. 3 ηνπ Ν.Δ. 3755 ηεο 14/17 επη. 1957, νξίζηεθε φηη «Επηθπιαζζνκέλσλ
ησλ δηαηάμεσλ ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο, εξγνδόηεο αξλνύκελνο ηελ ρνξήγεζηλ
εηο κηζζσηόλ απηνύ ηεο λνκίκνπ θαη`έηνο αδείαο ηνπ, ππνρξενύηαη αδείαο ν
κηζζσηόο, θαη κεηά πξνεγνπκέλελ δηαπίζησζηλ ηεο παξαιείςεσο ηαύηεο ππό
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νξγάλνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο, θαηαβάιε εηο απηόλ ηαο αληηζηνίρνπο
απνδνράο ησλ εκεξώλ αδείαο, εύμεκέλαο θαηά 100%".

Απφ ηε δηάηαμε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28 παξ. 1 ηνπ
πληάγκαηνο, 1 παξ. 1 θαη 5 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 539/1945, φπσο ε ηειεπηαία
ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. Δ/ηνο 3755/1957, 1 παξ. 1 ζηνηρ. ε’ ηεο ππ’
αξηζ. 52/1936 Δηεζλνχο πκβάζεσο "Πεξί θαλνληθψλ θαη’ έηνο αδεηψλ κεη’
απνδνρψλ", ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2081/1952, 7 ηνπ Π.Δ/ηνο 88/1999 (ΦΕΚ A
94) κε ην νπνίν ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε κε αξηζκφ 93/104
νδεγία ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ε νπνία ζην άξζξν 7 απηήο επηηάζζεη ηελ ιήςε
κέηξσλ απφ ηα θξάηε - κέιε γηα παξνρή εηήζηαο άδεηαο κεηά απνδνρψλ ηνπιάρηζηνλ
ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ξχζκηζε πνπ επαλαιήθζεθε ζηελ
ηαπηάξηζκε δηάηαμε ηεο λεψηεξεο κε αξηζκφ 2003/88 νδεγίαο πνπ θσδηθνπνίεζε ηηο
ζρεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη
ελφςεη ηνπ επηδησθνκέλνπ απφ ηηο πην πάλσ ξπζκίζεηο ζθνπνχ λα εμαζθαιηζζεί κε ηε
ρνξήγεζε ηεο εηήζηαο άδεηαο ε πεξηνδηθή αλάπαπζε θαη ε αλαλέσζε ησλ ζσκαηηθψλ
θαη ςπρηθψλ δπλάκεσλ ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζσκαηηθήο θαη
ςπρηθήο ηνπ πγείαο, πξνθχπηεη ζαθψο, φηη δελ επηηξέπεηαη, νχηε κε ζπκθσλία κεηαμχ
ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηνπ εξγνδφηε, ε κεηαθνξά ησλ εκεξψλ ηεο πξναλαθεξφκελεο
εηήζηαο άδεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ, πνπ δελ ηνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε ζην
επφκελν ή ζηα κεζεπφκελα έηε, κε ζπλέπεηα λα είλαη αλίζρπξε (άθπξε) θαηά ηα
άξζξα 174 θαη 180 ηνπ ΑΚ ηέηνηα ζπκθσλία θαη ν εξγνδφηεο ν νπνίνο δελ ρνξήγεζε
πιήξε ηελ θαλνληθή άδεηα ζην κηζζσηφ ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ απηή
αθνξά, λα είλαη ππνρξεσκέλνο, απφ ην ηέινο ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο λα θαηαβάιεη ζε
απηόλ ηηο αληίζηνηρεο πξνο ηηο εκέξεο απηέο απνδνρέο αδείαο θαη κάιηζηα κε
πξνζαύμεζε θαηά 100% ζε πεξίπησζε ππαηηηόηεηάο ηνπ κε δπλάκελνο λα
εθπιεξώζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζή ηνπ πξνο ην κηζζσηό κε ηε ρνξήγεζε
ζ` απηόλ ησλ παξαπάλσ εκεξώλ αδείαο θαη ηνλ ζπκςεθηζκό απηώλ πξνο ην
αλύπαξθην ζύλνιν ήδε ζπζζσξεπκέλσλ εκεξώλ άδεηαο πεξαζκέλσλ εηώλ, πνπ
δελ ηνπ ρνξεγήζεθαλ (ΑΠ 1240/2014, ΑΠ 1683/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η θαηά ηα
αλσηέξσ πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ αλσηέξσ Α.Ν. 539/1945, φπσο
απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 3 παξ. 15 ηνπ Ν. 4504/1966, ππνβνιή αίηεζεο ηνπ
κηζζσηνύ πξνο ρνξήγεζε ηεο άδεηάο ηνπ ην πνιχ εληφο δηκήλνπ απφ ηελ εκέξα
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ππνβνιήο ηεο, απνζθνπεί κφλν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξνληθψλ νξίσλ. κέζα ζηα
νπνία ππάξρεη ε ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε λα ρνξεγήζεη απηήλ θαη δελ απνηειεί
ηππηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ άζθεζε από ηνλ εξγαδόκελν ηνπ ζρεηηθνύ
δηθαηώκαηνο ηνπ ιήςεο απηήο (ΑΠ 1174/2014, ΑΠ 1683/2012).
Πξνθεηκέλνπ δε λα ηχρεη εθαξκνγήο ην άξζξ. 5 παξ. 1β’ Α.Ν. 539/1945, πεξί
θαηαβνιήο απνδνρώλ κε πξνζαύμεζε 100% ιόγσ κε ιήςε εηήζηαο άδεηαο ηνπ
εξγαδνκέλνπ, απαηηείηαη άξλεζε ρνξήγεζεο απηήο από ηνλ εξγνδόηε.
Ελφςεη, ησλ αλσηέξσ, θαηά ηε γλψκε καο, θαη επεηδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
δελ ππήξμε άξλεζε ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο ζηνλ Γ.Δ. ηεο Επηρείξεζεο, απηφο
δηθαηνχηαη ηηο απνδνρέο ηνπ αληηζηνίρνπ ρξφλνπ ηεο άδεηαο πνπ δελ έιαβε, ρσξίο
φκσο ηελ πξνζαχμεζε θαηά 100%.

πκπεξαζκαηηθά πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε ζηα ηεζέληα εξσηήκαηα:
1) Ο Γεληθόο Δηεπζπληήο ηεο Δ.Ε.Υ.Α., ν νπνίνο πξνζειήθζε ζηε Δεκνηηθή
Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ην 1986 θαηαιακβάλνληαο
νξγαληθή ζέζε κέρξη θαη ζήκεξα, ζηηο 27-02-2022 κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
67νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη κε αζθάιηζε πεξί ηα 36 έηε ζεκειηώλεη
πιήξεο ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα, θαη βάζεη ηεο απαγόξεπζεο ηνπ άξζξνπ
83νπ ηνπ ΟΕΥ κπνξεί λα παξακείλεη ζηε ζέζε απηή, παξά ηε ζπκπιήξσζε
δηθαηώκαηνο ιήςεο πιήξνπο ζύληαμεο, εθόζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε
παξακνλήο ζηελ ππεξεζία θαη γίλεη δεθηή από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην
ηεο Επηρείξεζεο. Η παξακνλή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
Καηά ηα ινηπά γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα απηό ζα εθαξκνζηνύλ νη δηαηάμεη
ηνπ άξζξ. 20 λ. 3487/2016 , σο ηζρύεη, ήηνη αλαζηνιή θαηαβνιήο
ζπληάμεσο ζην 30% γηα όζν δηάζηεκα δηαξθεί ε απαζρόιεζε ηνπ
εξγαδνκέλνπ.
2) Επεηδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ππήξμε άξλεζε ρνξήγεζεο ηεο
άδεηαο ζηνλ Γ.Δ. ηεο Επηρείξεζεο, απηόο δηθαηνύηαη ηηο απνδνρέο ηνπ
αληηζηνίρνπ ρξόλνπ ηεο άδεηαο πνπ δελ έιαβε, ρσξίο όκσο ηελ
πξνζαύμεζε θαηά 100%. Η άδεηα δε ηνπ παξειζόληνο έηνπο δελ κπνξεί λα
δνζεί ην ηξέρνλ έηνο θαη’ άξζξ. 4 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 539/1945.
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Αζήλα, 3-2-2022
Ο γλσκνδνηψλ δηθεγφξνο,
Ννκηθφο χκβνπινο ηεο Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
Π. Ζπγνχξεο
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