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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Τέθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (αρ. πρωτ. 359/25-022020) προς την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α) το κάτωθι ερώτημα προς γνωμοδότηση :
«Εργαζόμενη, η οποία προσλήφθηκε στη Δ.Ε.Υ.Α. στις 01-06-1994 με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου και στη συνέχεια η σύμβαση της μετατράπηκε σε
αορίστου χρόνου και τοποθετήθηκε στην κενή οργανική θέση της Λογίστριας,
σύμφωνα με την αρ. 4/1996 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α., εργάσθηκε έως 24-022020 με συνολική προϋπηρεσία 25 έτη και9 μήνες οπότε υπέβαλλε και την
παραίτηση της την 24-02-2020 για λόγους συνταξιοδότησης αναπηρίας από τον
ΕΦΚΑ η οποία αρχίζει από 25-02-2020, δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με το
άρθρο 87 παρ. 2 του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.;»
Κατά τη γνώμη μου προσήκει η κάτωθι απάντηση.

***

Α. Νομοθετικό πλαίσιο
Κατ’ άρθρ. 7 ν. 1069/1980 υπό τον τίτλο «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας –
Προσωπικό» ορίζεται ότι «1.

Δι`

Οργανισμού

Εσωτερικής

Υπηρεσίας

συντασσομένον

δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσεως,

εγκρινομένης υπό του Υπουργού

Εσωτερικών

μετά

γνώμην

των

οικείων

Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων, καθορίζεται η οργάνωσις, η σύνθεσις και
η αρμοδιότης των υπηρεσιών, ο αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως
προσωπικού αναλόγως προς τας ανάγκας της επιχειρήσεως, ή κατά μισθολογικά
κλιμάκια κατανομή των θέσεων του προσωπικού καθ` ομάδας ειδικοτήτων και
αναλόγως της βαθμίδος εκπαιδεύσεως, αι αποδοχαί, ως και ο τρόπος προσληψεως
και απολύσεως και το αρμόδιον προς τούτο όργανον.»
Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας υπέχει θέση ουσιαστικού νόμου (Εφ. Λαρ.
98/2003), και τα οριζόμενα εις αυτόν δεσμεύουν τόσο τον εργοδότη (Δ.Ε.Υ.Α.) όσο
και τους εργαζομένους.
Οι διατάξεις του Οργανισμού της Επιχείρησης διέπουν τους όρους της ατομικής
συμβάσεως εργασίας με τον εργαζόμενο και αποτελούν περιεχόμενο αυτής (ΑΠ
228/2019).
Με τον ισχύοντα από το έτος 2012 Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)
της Δ.Ε.Υ.Α., ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ. T.T24802/11 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Απ. Διοίκησης … και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ 409/Β’/2012), και ειδικότερα στο άρθρο 87 παρ. 2 αυτού υπό τον τίτλο
«εφάπαξ αποζημίωση τακτικού προσωπικού» ορίζεται ότι «Στο Τακτικό Προσωπικό
της επιχείρησης που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου,
είτε απομακρύνεται από την εργασία του για λόγους υγείας, εφόσον δεν περιορίζεται
ρητά από το Νόμο, καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση που ισχύει κάθε φορά για
τους επικουρικά ασφαλισμένος, προσαυξημένη κατά ποσοστό 10% με τις ακόλουθες
ρυθμίσεις: α. Ποσό ίσο με τις συνολικές αποδοχές ενός μηνός προσαυξημένες με την
αναλογία των δώρων και επιδόματος αδείας για υπηρεσία στη Δ.Ε.Υ.Α. από 2 μήνες
μέχρι 1 χρόνο. β. Ποσό ίσο με τις συνολικές αποδοχές τριών μηνών προσαυξημένες
με την αναλογία των δώρων και επιδόματος αδείας για υπηρεσία στη Δ.Ε.Υ.Α. από 1
χρόνο μέχρι 3 χρόνια. γ. Ποσό ίσο με τις συνολικές αποδοχές έξι μηνών
προσαυξημένες με την αναλογία των δώρων και επιδόματος αδείας για υπηρεσία στη
Δ.Ε.Υ.Α. από 3 χρόνο μέχρι 5 χρόνια. Για υπηρεσία στη Δ.Ε.Υ.Α. μεγαλύτερη των 5
χρόνων καταβάλλεται αποζημίωση που προσαυξάνεται με τις αποδοχές τριών μηνών
για κάθε πενταετία ή ανάλογο κλάσμα της. 2. Η εφάπαξ αποζημίωση καταβάλλεται

και σε όσους αποχωρούν οικειοθελώς από την υπηρεσία, εφόσον συμπλήρωσαν το
58ο έτος της ηλικίας τους, ή εφόσον διάνυσαν στη Δ.Ε.Υ.Α. χρόνο πραγματικής
υπηρεσίας 20 ετών. 3. Για την καταβολή της εφάπαξ αποζημίωσης στους
αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης απαιτείται η συμπλήρωση όλων των
προϋποθέσεων που απαιτούνται από τον νόμο για την χορήγηση σύνταξης λόγω
γήρατος.»

Κατ’ άρθρ. 5 Ν. 435/1976 (Α’ 251) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων
διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» περί
συνταξιοδότησης αποχωρούντων- απολυόμενων ΙΚΑ κλπ. ορίζεται ότι:
«Μισθωτοί εν γένει υπαγόμενοι εις την

ασφάλισιν

οιουδήποτε ασφαλιστικού

οργανισμού, δια την χορήγησιν συντάξεως συμπληρώσαντες ή συμπληρούντες τας
προς λήψιν πλήρους συντάξεως γήρατος προϋποθέσεις, δύνανται εάν μεν έχουν
την ιδιότητα του εργατοτεχνίτου ν` αποχωρώσι της εργασίας, εάν δε έχουν την
ιδιότητα του υπαλλήλου, είτε ν` αποχωρώσιν είτε ν` απομακρύνωνται της εργασίας
των παρά του εργοδότου των, λαμβάνοντες εις απάσας τας περιπτώσεις ταύτας
οι μεν επικουρικώς ησφαλισμένοι, τα 40%, οι δε μη ησφαλισμένοι επικουρικώς τα
50% της αποζημιώσεως της οποίας δικαιούνται κατά τας εκάστοτε ισχυούσας
διατάξεις, δια την περίπτωσιν απροειδοποιήτου καταγγελίας της συμβάσεως
εργασίας, εκ μέρους του εργοδότου. Δια την κατά τ` ανωτέρω χορηγουμένην,
εις

τους

αποχωρούντας

ή

απομακρυνομένους

μισθωτούς αποζημίωσιν

εφαρμόζονται κατά τα λοιπά πάντα τα οριζόμενα υπό των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 και 9 του Ν.Δ. 3198/1955 ως και των διατάξεων του Ν. 2112/1920 "περί
υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων" ως
ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, και του Β. Δ/τος της
16/18

Ιουλίου

1920

"περί επεκτάσεως του Ν. 2112 "περί καταγγελίας

της

συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων" και επί των εργατών, τεχνιτών
και υπηρετών, πλην των διατάξεων των αφορωσών την προειδοποίησιν".

Β. Επί του ερωτήματος
Η εν λόγω υπάλληλος αποχώρησε από τη Δ.Ε.Υ.Α. την 24-02-2020, υποβάλλοντας
σχετική δήλωση παραίτησης για λόγους συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, σε ηλικία
54 ετών και με συνολική προϋπηρεσία στη Δ.Ε.Υ.Α. 25 έτη και 9 μήνες.
Η εν λόγω υπάλληλος δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις της χορήγησης
αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρ. 87 του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α., πληροί ωστόσο
τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρ. 87 του Ο.Ε.Υ., και για το λόγο αυτό
δικαιούται την ορισθείσα εις αυτή διάταξη του Οργανισμού προσαυξημένη
εφάπαξ αποζημίωση.

Αθήνα, 13-03-2020
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάνος Ζυγούρης

