ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Με βάζε ην ππ’ αξ. πξση. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. 2805/2-12-2021 αίηεκα ηεο Γεκνηηθήο
Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.) πξνο ηελ Έλσζε Γεκνηηθώλ
Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) εηέζε πξνο γλσκνδόηεζε ην
θάησζη εξώηεκα: «Η εξγαδόκελε ……

πνπ πξνζιήθζεθε ζηηο 06-05-1998 ζηε

Γ.Δ.Υ.Α. Α’ ζε ζέζε Γ.Δ. Γηνηθεηηθνύ θαη ηελ 01-09-2007 κεηαηάρζεθε ζηε Γ.Δ.Υ.Α. Β’
κε απνθάζεηο ησλ Γ.. ησλ δύν Γ.Δ.Υ.Α. αηηείηαη γηα ζνβαξνύο νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο
εθ λένπ ηε κεηάηαμή ηεο ζηε Γ.Δ.Υ.Α. Α’. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 650/14-10-2021 (ΑΓΑ:
6ΨΠΩΟΔΨΡ-41Γ) απόθαζε ηνπ Γ.. Γ.Δ.Υ.Α. Β’ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 250/10-11-2021
(ΑΓΑ: ΩΝΟΡΜ-4Υ7) απόθαζε ηνπ Γ.. Γ.Δ.Υ.Α. Α’, έπεηηα από ζύκθσλε γλώκε
θαη ησλ δύν Γ.. Γ.Δ.Υ.Α., έγηλε δεθηή ε εθ λένπ κεηάηαμε ηεο ππαιιήινπ από ηε
Γ.Δ.Υ.Α. Β’ ζηε Γ.Δ.Υ.Α. Α’. Δξσηάηαη αλ, κειινληηθά, ε απνδεκίσζε πνπ δηθαηνύηαη ε
σο άλσ εξγαδόκελε ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο επηκεξίδεηαη κεηαμύ ησλ δύν Γ.Δ.Υ.Α. θαη
πώο απηή ζα θαηαβιεζεί;»
Ζ απάληεζε πνπ πξνζήθεη θαηά ηε γλώκε κνπ είλαη ε θάησζη:

***

Ι. Εθαρμοζηέο Νομοθεηικό πλαίζιο


Σύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 8α ηνπ λ. 1069/1980 ζρεηηθά κε ηνλ

Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ησλ Γ.Δ.Υ.Α. θαη ην πξνζσπηθό,
επηηξέπεηαη ε κεηάηαμε ππαιιήινπ από κηα Γ.Δ.Υ.Α. ζε κηα άιιε εθόζνλ
ππάξρεη αληίζηνηρε θελή νξγαληθή ζέζε θαη έπεηηα από απόθαζε ηόζν ηνπ
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Γ.Σ. ηνπ θνξέα ππνδνρήο όζν θαη ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γ.Σ. ηνπ θνξέα
πξνέιεπζεο. Σύκθσλα κε ην γξάκκα ηνπ λόκνπ: «Δπηηξέπεηαη ε κεηάηαμε
ππαιιήινπ Γ.Δ.Υ.Α. ζε άιιε Γ.Δ.Υ.Α., κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
ππαιιήινπ, ζε θελή ζέζε θαη εθόζνλ δελ ππάξρεη κε κεηαθνξά ηεο ζέζεο, κε
απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο ππνδνρήο, ύζηεξα από
ζύκθσλε γλώκε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο πξνέιεπζεο.
Απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο
παξ. 15 ηνπ λ. 2307/1995 (Α΄ 113), κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο,
ζεσξνύληαη λόκηκεο.»



Σύκθσλα κε ην άξζξν 8 εδ. β ηνπ Ν. 3198/1955 «πεξί ηξνπνπνηήζεσο

θαη ζπκπιεξώζεσο ησλ πεξί θαηαγγειίαο ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο δηαηάμεσλ»,
ηεο απηό πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 8 παξ. 4 ηνπ λ.δ/ηνο 3789/1957 (Α’ 210)
θαη αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ Ν. 435/1976 (Α’ 251),
νξίδεηαη όηη: «Μηζζσηνί ελ γέλεη ππαγόκελνη εηο ηελ αζθάιηζηλ νηνπδήπνηε
αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ, δηα ηελ ρνξήγεζηλ ζπληάμεσο ζπκπιεξώζαληεο ή
ζπκπιεξνύληεο ηαο ηεο ιήςηλ πιήξνπο ζπληάμεσο γήξαηνο πξνϋπνζέζεηο,
δύλαληαη εάλ έρνπλ (…), εάλ δε έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ππαιιήινπ, είηε λ’
απνρσξώζηλ είηε σ’ απνκαθξύλνληαη ηεο εξγαζίαο ησλ παξά ηνπ εξγνδόηνπ
ησλ, ιακβάλνληεο εηο απάζαο ηαο πεξηπηώζεηο ηαύηαο νη κελ επηθνπξηθώο
εζθαιηζκέλνη, ηα 40%, νη δε κε αζθαιηζκέλνη επηθνπξηθώο ηα 50% ηεο
απνδεκηώζεσο ηεο νπνίαο δηθαηνύληαν θαηά ηαο εθάζηνηε ηζρύνπζαο δηαηάμεηο,
δηα ηελ πεξίπησζηλ απξνεηδνπνηήηνπ θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο, εθ
κέξνπο ηνπ εξγνδόηνπ. Γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ρνξεγνύκελελ, εηο ηεο
απνρσξνύληαο ή απνκαθξπλόκελνπο κηζζσηνύο απνδεκίσζηλ εθαξκόδνληαη
θαηά ηα ινηπά πάληα ηα νξηδόκελα ππό ησλ άξζξσλ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 9
ηνπ Ν.Γ. 3198/1955 σο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2112/1920 «πεξί
ππνρξεσηηθήο θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο ηδησηηθώλ ππαιιήισλ» σο
νύηνο εηεξνπνηήζεη θαη ζπλεπιεξώζε κεηαγελεζηέξσο, θαη ηνπ Β.Γ/ηνο ηεο
16/18 Ινπιίνπ 1920 «πεξί επεθηάζεσο ηνπ Ν. 2112 «πεξί θαηαγγειίαο ηεο
ζπκβάζεσο εξγαζίαο ησλ ηδησηηθώλ ππαιιήισλ» θαη επί ησλ εξγαηώλ, ηερληηώλ
θαη ππεξεηώλ, πιελ ησλ δηαηάμεσλ ησλ αθνξσζώλ ηελ πξνεηδνπνίεζηλ».
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Από ηεο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη όηη ππάιιεινο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. κπνξεί λα
απνρσξήζεη από ηελ εξγαζία ηνπ όηαλ ζπκπιεξώζεη ηεο πξνϋπνζέζεηο ηεο ιήςεο
πιήξνπο ζπληάμεσο γήξαηνο από ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθό ηνπ νξγαληζκό. Σηε
λνκνζεζία δελ πθίζηαηαη δηάηαμε πνπ λα ππνρξεώλεη ηεο εξγαδόκελνπο λα παύζνπλ
λα εξγάδνληαη όηαλ ζπκπιεξώζνπλ ηεο πξνϋπνζέζεηο γηα λα ιάβνπλ ζύληαμε
γήξαηνο. Με ηε ζπληαμηνδόηεζε δελ επέξρεηαη απηνδίθαηα ε ιύζε ηεο ζύκβαζεο
εξγαζίαο, ελώ παγίσο ε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ δέρεηαη όηη ε ππνβνιή από ηνλ
εξγαδόκελν αίηεζεο γηα ζπληαμηνδόηεζε ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθό θνξέα, δελ
ππνδειώλεη ζησπεξή θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο κε ππαηηηόηεηά ηνπ, νύηε
νηθεηνζειή ηνπ απνρώξεζε, εθόζνλ εμαθνινπζεί λα παξέρεη ηεο ππεξεζίεο ηνπ ηεο
θαη πξν ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο ζπληαμηνδόηεζεο. Ζ ζύκβαζε εξγαζίαο
κπνξεί λα ιπζεί είηε εθ κέξνπο ηνπ εξγνδόηε κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εξγαδόκελνπ
από ηελ εξγαζία ηνπ (απόιπζε), είηε εθ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ κε νηθεηνζειή ηνπ
απνρώξεζε, ππό ηεο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Ν. 3198/1955. Σπγθεθξηκέλα: «Μηζζσηνί πνπ ππάγνληαη ζην θιάδν ζύληαμεο
νπνηνπδήπνηε

Αζθαιηζηηθνύ

Οξγαληζκνύ,

εθ’

όζνλ

ζπκπιεξώζνπλ

ηεο

πξνϋπνζέζεηο γηα πιήξε ζύληαμε γήξαηνο δηθαηνύληαη ηα παξαθάησ: Δάλ είλαη
ππάιιεινη κπνξνύλ λα απνρσξνύλ ή λα απνιύνληαη από ηνλ εξγνδόηε. Σηελ
πεξίπησζε απηή δηθαηνύληαη ην 50% ηεο λόκηκεο απνδεκίσζεο απόιπζεο αλ δελ
έρνπλ επηθνπξηθή αζθάιηζε ή ην 40% αλ έρνπλ. Τε κεησκέλε απηή απνδεκίσζε
δηθαηνύληαη θαη νη κηζζσηνί, κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πνπ απνιύνληαη ή
απνρσξνύλ πξηλ ηε ιήμε ηεο γηα λα ζπληαμηνδνηεζνύλ.»

ΙΙ. Απάνηηζη επί ηοσ ερωηήμαηος
Ο σο άλσ απνρσξήζαο ππάιιεινο δηθαηνύηαη λα ιάβεη, αλ είλαη επηθνπξηθώο
αζθαιηζκέλνο, ην 40%, ελώ ν κε αζθαιηζκέλνο επηθνπξηθώο, ην 50%, ηεο
απνδεκίσζεο πνπ δηθαηνύηαη θαηά ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ
πεξίπησζε απξνεηδνπνίεηεο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο εθ κέξνπο ηνπ
εξγνδόηε (βι. ΑΠ 214/2014, 114/2009, 1147/1992).
Τν ύςνο δε ηεο σο άλσ νθεηιόκελεο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 3 ηνπ λ. 2112/1920 «πεξί ππνρξεσηηθήο θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο
ηδησηηθώλ ππαιιήισλ» (Α’ 67), ηεο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 1,
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ππνπαξ. ΗΑ.12 πεξ. 2 θαη 3, ηνπ Ν.4093/2012 (Α’ 222), ανάλογα με ηα τρόνια
σπηρεζίας ηοσ σπαλλήλοσ ζηον ίδιο εργοδόηη. Με ην αξ. 2 παξ. 2 ηνπ α.λ. 173/1967
(Α’ 189), πξνβιέπεηαη θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, ηεο νπνίεο, σο εθ ηεο
δσηηθήο ζεκαζίαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνπλ ζην θνηλσληθό ζύλνιν εληόο ησλ
νξίσλ ηεο ηνπηθήο αξκνδηόηεηάο ηεο, ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη Γ.Δ.Υ.Α. (βι. πξαθη.
6εο Γελ.Σπλ./19.2.2014 Οι. Δι.Σπλ., Θέκα Β’), αλώηαην όξην θαηαβαιιόκελεο
απνδεκίσζεο, ην νπνίν, ήδε, κε ην άξζξν 21 παξ. 13 ηνπ Ν. 3144/2003 (Α’ 111),
νξίδεηαη ζην πνζό ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξώ (Δ.Σ. Πξάμεηο 69/2016,
330, 277, 146, 145/2015).
Επνκέλσο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε απνδεκίσζε ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο
ζα θαηαβιεζεί από ηε Δ.Ε.Υ.Α. ζηελ νπνία έρεη κεηαηαρζεί ε σο άλσ
εξγαδόκελε, αιιά ην ύςνο ηεο ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο ηεο
εξγαδνκέλεο ζηνλ ίδην εξγνδόηε (ήηνη ηε Δ.Ε.Υ.Α. πνπ έρεη κεηαηαρζεί
εθθηλνύκελε από ην ρξνληθό ζεκείν ηεο -εθ λένπ- κεηάηαμεο ηεο σο άλσ
ππαιιήινπ).

Ο παξέρσλ ηε γλσκνδόηεζε
Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
Π. Επγνύξεο
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