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Αθήνα, 15.5.2017 

 

  

ΓΝΜΔ  1514/15.5.2017 

ΣΧΕΤ. Το με αρ. πρωτ. 998/27.4.2017 έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού 

Συλλόγου. 

Το με αρ. πρωτ. 531/26.4.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 979/26.4.2017) έγγραφο 

Ιατρικού Συλλόγου Ευβοίας. 

 
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Ο ΠΙΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 998/27.4.2017 έγγραφό του, μας διαβιβάζει 

έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Ευβοίας με αρ. πρωτ. 531/26.4.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 

979/26.4.2017), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας. 

Στο ως άνω έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Ευβοίας με αρ. πρωτ. 

531/26.4.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 979/26.4.2017) αναγράφονται τα εξής: 

«Επειδή τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου 

Ευβοίας συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους α) Φεβρουάριο 2018, β) 

Μάιο 2018 και γ) Ιούνιο 2018 και υπηρετούν σε οργανική θέση του ΠΕΔΥ 

Χαλκίδας, παρακαλούμε ενημερώστε μας (δεδομένου ότι το φθινόπωρο του 2017 

θα υπάρχουν εκλογές στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους) εάν απολύονται 

από την υπηρεσία τους με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους ή 

στο τέλος του 2018». 

 

Σύμφωνα με άρθρο 155 Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α’ 26) 

ορίζονται τα εξής: 

«1. Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη 

συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας του. 

[ΣΗΜ. Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με άρθρο 59 παρ. 2 Ν. 

4369/2016, ΦΕΚ Α’ 33/27.2.2016]. 

2. [ΣΗΜ.1. Η παρ. 2 καταργήθηκε με άρθρο 59 παρ. 3 Ν. 4369/2016, ΦΕΚ 

Α’ 33/27.2.2016]. [ΣΗΜ.2. Η καταργηθείσα παράγραφος είχε ως εξής: «2. Κατ' εξαίρεση ο 

υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της 

ηλικίας του και τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας. Το 

παραπάνω δεν ισχύει για τους ιατρούς του ΕΣΥ, των οποίων η παραμονή στην υπηρεσία 

παρατείνεται μέχρι το 65° έτος της ηλικίας τους. Ιατροί του ΕΣΥ με αίτησή τους, που υποβάλλεται 
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έξι (6) μήνες πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης μπορούν να 

ζητήσουν να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση κατ' ανώτατο όριο του 67ου έτους 

της ηλικίας τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης, η αίτηση γίνεται δεκτή εφόσον 

υποβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Αν ο υπάλληλος, 

κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) 

ετών πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία, παρατείνεται η παραμονή του στην υπηρεσία 

έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του»]. 

3. Ως ημέρα γέννησης, για την εφαρμογή των προηγούμενων 

παραγράφων, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.  

4. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία θεωρείται κάθε υπηρεσία που έχει 

παρασχεθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. με σχέση 

εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή που αναγνωρίζεται ως πραγματική 

δημόσια υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις. Ο χρόνος στράτευσης πριν από την 

έναρξη της υπαλληλικής σχέσης δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας 

υπηρεσίας». 

 

Με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 155 Ν. 3528/2007, όπως ισχύει, 

θεωρείται εκάστοτε ως χρονικό σημείο λύσης της σχέσης του υπαλλήλου με το 

Δημόσιο η 31η Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους. 

Επομένως, οι ως άνω, εφόσον συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, κατά το 

ιστορικό, θα συνταξιοδοτηθούν την 31η Δεκεμβρίου 2018.  

 

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.  

 

Με τιμή, 

 
Χάρης Πολίτης 

 


