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ΣΑΜΑΣΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΙΣΙΛΚΑ
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Δευκαλίωνος 9 – ΛΑΡΙΑ – Σ.Κ. 41 222
Σηλ. 2410 531269 - 610181 & 6932 751805 – Fax : 2410531269
e-mail : pitsilkas@yahoo.gr

Λάξηζα 16-2- 2009
Αξηζκ. Γλσκ. : – 390–
ΠΡΟ ΣΗΝ
ΕΔ.Ε.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η
ΘΔΜΑ :

Δπώηημα ηηρ Γ.Δ.Υ.Α. ζσεηικά με ηην ςπαγωγή

ςπαλλήλος ηηρ ζηιρ διαηάξειρ ηηρ § 4 ηος άπθπος 55 ηος Π.Γ.
410/1988.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
1.- Σε δηάηαμε ηεο § 4 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Π.Δ. 410/1988, (Φ.Ε.Κ.
Α΄/191/1988), «Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο, πνπ αθνξνύλ ην πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ ηνπ Δεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
θαη ησλ ινηπώλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ», ζύκθσλα κε ηελ
νπνία :
Άρζρο 55 – Αποδεμίωσε.
4. Σν πξνζσπηθό ηνπ Δεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Δ.Δ. πνπ δελ ππάγεηαη γηα ηε
ρνξήγεζε ζύληαμεο ζηελ αζθάιηζε ηνπ Δεκνζίνπ, όηαλ ζπκπιεξώζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο
γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο γήξαηνο, κπνξεί λα απνρσξεί από ηελ ππεξεζία
ιακβάλνληαο ην επηθνπξηθά αζθαιηζκέλν ην 40 % θαη ην κε επηθνπξηθά αζθαιηζκέλν ην
50 % ηεο απνδεκίσζεο πνπ νξίδεηαη από ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ.
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ην πξνζσπηθό απηό πνπ απνιύεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 49,
50, 51, 52 θαη 53, εθόζνλ θαηά ην ρξόλν ηεο απόιπζεο δηθαηνύηαη ζύληαμεο από δηθή
ηνπ ππεξεζία, θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ην κηζό από απηήλ πνπ νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο α, β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ άξζξνπ 53, γηα ηηο νπνίεο δελ νθείιεηαη θακηά απνδεκίσζε. Σεο ίδηαο απνδεκίσζεο
θαη κε ηηο ίδηεο πξνϋπνζέζεηο δηθαηνύηαη θαη ην πξνζσπηθό πνπ απνιύεηαη ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13.

2.- Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3320/2005, (Φ.Ε.Κ. Α΄/48/23-22005), «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ην πξνζσπηθό ηνπ Δεκνζίνπ θαη ησλ
λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη γηα ηνπο Ο.Σ.Α.»,
ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
Άρζρο 6 - Ρύζμησε αποδεμίωσες σσμβασηούτων ποσ θατέτοσν οργανηθές
ζέσεης.
1. Σν πξώην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν. 993/1979 (ΦΕΚ 281 Α΄) θαη
ην πξώην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 300 ηνπ Ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204 Α΄),
αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο:
"Σν πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ην νπνίν δελ ππάγεηαη,
γηα ηε ρνξήγεζε ζύληαμεο, ζηελ αζθάιηζε ηνπ Δεκνζίνπ, εθόζνλ ζπκπιεξώλεη ηηο
πξνϋπνζέζεηο γηα ιήςε ζύληαμεο, δύλαηαη λα απνρσξεί από ηελ ππεξεζία ιακβάλνληαο
ην κελ επηθνπξηθά αζθαιηζκέλν ην 40%, ην δε κε επηθνπξηθά αζθαιηζκέλν ην 50% ηεο
πξνβιεπόκελεο από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνδεκίσζεο."
2. Η ηζρύο ηεο δηάηαμεο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ αξρίδεη ηελ 1.1.2004

3.- Σε δηάηαμε ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Α.Ν. 173/1967, (Φ.Ε.Κ.
Α΄/189/1967), «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο ηνπ Α.Ν. 99/67,
πεξί ειέγρνπ νκαδηθώλ απνιύζεσλ θ.ι.π.», ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
Άρζρον 2.
2. Εηο αο πεξηπηώζεηο εξγνδόηεο ηπγράλεη ην Δεκόζηνλ ή Ννκηθά Πξόζσπα
Δεκνζίνπ Δηθαίνπ ή Σξάπεδαη ή Επηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί θνηλήο σθειείαο (ΔΕΗ,
ΟΣΕ, Εηαηξείαη Τδάησλ θιπ.) ή Επηρεηξήζεηο επηρνξεγνύκελαη ππό ηνπ Κξάηνπο, ε ππό
ηνπ Νόκνπ 2112 σο νύηνο εηξνπνπνηήζε θαη ζπλεπιεξώζε κεηαγελεζηέξσο νθεηινκέλε
απνδεκίσζηο δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλε εηο πάζαλ πεξίπησζηλ ην πνζόλ ησλ "240.000
δξαρκώλ", θαηαξγνπκέλεο πάζεο αληηζέηνπ εηδηθήο δηαηάμεσο λόκνπ ή ζπκβάζεσο
νηαζδήπνηε κνξθήο ή ηπρόλ ππάξρνληνο εζίκνπ.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Σν αλώηαην όξην απνδεκίσζεο απμήζεθε δηαδνρηθά κε ην άξζξν 1 ηνπ ΝΔ
207/1974 (Α 362) ζε 600.000 δξαρκ., κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 1082/1980 ΦΕΚ Α 250 ζε 1.000.000, κε ην
άξζξν 24 ηνπ Ν. 1545/1985 ΦΕΚ Α 91 ζε 1.150.000, ην
άξζξν 33 Ν.1876/1990 ζε 1.500.000 δξρ. θαη
ζε 15.000 επξώ
κε ην άξζξ.21 παξ.13 Ν.3144/2003,ΦΕΚ Α 111/8.5.2003.
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Β.- Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ζέηεη ην εμήο
εξώηεκα :
Εάλ ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία πξόθεηηαη λα απνρσξήζεη
από ηελ Τπεξεζία ιόγσ ζπληαμηνδόηεζήο ηεο, ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο
§ 4 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Π.Δ. 410/1988 θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
Ν. 3320/2005, κε δεδνκέλν όηη εξγάδεηαη γηα δεθαέμη (16) ρξόληα ζηελ
Δ.Ε.Τ.Α. κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη γη’
απηά ηα ρξόληα δελ ζα πάξεη εθ’ άπαμ απνδεκίσζε από θαλέλα
αζθαιηζηηθό θνξέα.
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
α.- Η δηάηαμε ηεο § 4 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Π.Δ. 410/1988, όπσο θαη ε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3320/2005, αθνξνύλ ην πξνζσπηθό πνπ
ζπλδέεηαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε ην Δεκόζην, ηνπο
Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δήκνπο θαη Ν.Π.Δ.Δ. απηώλ) θαη ηα
Ννκηθά Πξόζσπα Δεκνζίνπ Δηθαίνπ.
Ωο γλσζηόλ νη Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο
είλαη, δπλάκεη ηεο § 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1069/1980, Ννκηθά Πξόζσπα
Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ πνπ δηέπνληαη από ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο
νηθνλνκίαο.
Ωο εθ ηνύηνπ, νη παξαπάλσ δηαηάμεηο δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ην
πξνζσπηθό ησλ Δεκνηηθώλ Επηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο θαη
θαηά ζπλέπεηα ε ελ ιόγσ ππάιιεινο ηεο Δ.Ε.Τ.Α., δελ ππάγεηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηεο § 4 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Π.Δ. 410/1988, όπσο θαη ζηε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3320/2005.
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β.- Επεηδή, θαηά ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Α.Ν. 173/1967, όηαλ ν
εξγνδόηεο ηπγράλεη ην Δεκόζην ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ηξάπεδα ή επηρεηξήζεηο θαη
νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο ή επηρεηξήζεηο, πνπ επηρνξεγνύληαη από ην
Κξάηνο, ε νθεηιόκελε από ην Ν.2112/1920, όπσο ηζρύεη ήδε, απνδεκίσζε
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζε θάζε πεξίπησζε ην πνζό ησλ 240.000 δξρ.,
θαηαξγνπκέλεο θάζε αληίζεηεο εηδηθήο δηάηαμεο λόκνπ ή ζπκβάζεσο
νπνηαζδήπνηε κνξθήο ή ππάξρνληνο εζίκνπ.
Σν αλώηαην όξην θαζνξίζζεθε κε ην άξζξν 33 ηνπ Ν.1876/1990 ζην
πνζό ησλ 1.500.000 δξρ. θαη κε ην άξζξν 21 παξ. 13 ηνπ Ν.3144/2003
ζην πνζό ησλ 15.000 επξώ.
Εμάιινπ, κε ην άξζξν 1 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν.Δ. 618/1970 νξίζζεθε όηη
ην ηηζέκελν από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 2 θαη 3 ηνπ Α.Ν.
173/1967 αλώηαην όξην απνδεκηώζεσο ηζρύεη γηα θάζε πεξίπησζε
απνδεκηώζεσο, πνπ νθείιεηαη δπλάκεη εηδηθήο δηαηάμεσο λόκνπ ή
θαλνληζκνύ ή ζπκβάζεσο ζηνπο απνρσξνύληαο, απνκαθξπλόκελνπο ή
απνιπόκελνπο ππαιιήινπο θαη εξγάηεο ηνπ Δεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ, ΝΠΔΔ,
ηξαπεδώλ,

επηρεηξήζεσλ

επηρνξεγνπκέλσλ

από

ην

θνηλήο
Κξάηνο,

σθέιεηαο
πνπ

ή

ζπλδένληαη

επηρεηξήζεσλ,
κε

απηά

κε

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαηαξγνπκέλεο θάζε αληίζεηεο γεληθήο ή
εηδηθήο δηαηάμεσο λόκνπ, θαλνληζκνύ, ζπκβάζεσο νπνηαζδήπνηε κνξθήο
θαη εζίκνπ. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο ν λνκνζέηεο απέβιεςε πξνδήισο ζηνλ
πεξηνξηζκό

γηα

ιόγνπο

γεληθόηεξνπ

ζπκθέξνληνο

ησλ

σο

άλσ

απνδεκηώζεσλ θαη ηελ εληεύζελ νηθνλνκηθή αλαθνύθηζε ηνπ Δεκνζίνπ,
ησλ Ν.Π.Δ.Δ. θαη ησλ αλσηέξσ ηξαπεδώλ, επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ ή
επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, δεδνκέλνπ όηη νη ζρεηηθέο δαπάλεο
επηβαξύλνπλ ηειηθά ηνπο θνξνινγνύκελνπο, ζηελ πεξίπησζε δε ησλ
ηξαπεδώλ θαη ησλ κε επηρνξεγνπκέλσλ θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ ην
θόζηνο ησλ παξερνκέλσλ απ` απηέο ππεξεζηώλ. Έηζη, νη ελ ιόγσ
δηαηάμεηο, όπσο ζπλάγεηαη από ηνλ σο άλσ ζθνπό ηεο ζεζπίζεώο ηνπο,
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απνηεινύλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν.1876/1990,
δηαηάμεηο αλαγθαζηηθνύ δηθαίνπ κε ακθηκεξή ελέξγεηα, αθνύ ηείλνπλ ηειηθά
ζε πξνζηαζία θαη ησλ πνιηηώλ θαη ππεξηζρύνπλ ησλ θαλνληζηηθώλ όξσλ
ησλ Ε, νη νπνίνη είλαη κελ δεζκεπηηθνί γηα ηνπο ζπκβιεζέληαο, πιελ
όκσο δελ κπνξνύλ λα αληηηίζεληαη ζηνπο θαλόλεο απηνύο.
Σν αλώηαην απηό όξην ησλ 15.000,00 € ιεηηνπξγεί πεξηνξηζηηθά αλ ε
πξνθύπηνπζα απνδεκίσζε ππεξβαίλεη ην αλώηαην πνζό, ελώ αλ
ππνιείπεηαη απηνύ θαηαβάιιεηαη νιόθιεξε.
πλεπώο, ζηελ ελ ιόγσ ππάιιειν ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ε νπνία απνρσξεί από ηελ Τπεξεζία ηεο
ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο, ζα θαηαβιεζεί ε απνδεκίσζε από ηελ επηρείξεζε
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Α.Ν. 173/1967,
θαζνξηδόκελε ζην πνζό ησλ 15.000,00 €, κε βάζε ην ζπλνιηθό ρξόλν
δηάξθεηαο παξνρήο ηεο εξγαζίαο ηεο, ν νπνίνο είλαη ηα 16 έηε.

Ο νομικόρ ζύμβοςλορ ηηρ Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

