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Αρ. Πρωτ.: 8390
Αθήνα, 15-1-2021
Προς: Α' βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
(για ενημέρωση των μελών μας)

Θέμα : Θετική Απόφαση του ΝΣΚ σχετικά με τις αποζημιώσεις ΙΔΑΧ Μηχανικών
κατά την αποχώρηση τους.

Συνάδελφοι/σες
Αναρτούμε πρόσφατη απόφαση του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους (Αριθμός Γνωμοδότησης 187/2020) με ερώτημα : (Α) Εάν το
προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και ειδικότητα Μηχανικών, που υπάγεται στην ασφάλιση του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, επικουρικής σύνταξης και
εφάπαξ παροχής, δικαιούται την, προβλεπόμενη στο άρθρο 55 του π.δ/τος
410/1988, αποζημίωση και (Β) σε καταφατική περίπτωση, εάν αυτή θα πρέπει
να υπολογιστεί για τον συνολικό χρόνο δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο ή/και
σε Ν.Π.Δ.Δ. ή μόνο για τον χρόνο που δεν είναι ασφαλισμένο στον κλάδο
πρόνοιας αυτού (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής (το δεύτερο
υποερώτημα

αναδιατυπώθηκε

με

το

υπ’

αριθ.

πρωτ.

18670/3-12-2020

διευκρινιστικό έγγραφο της ερωτώσας υπηρεσίας).
Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με έγγραφο της 31/7/2021 απευθύνθηκε
στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας ακριβώς για το θέμα αυτό ζητώντας
την ανάκληση εγγράφου του ΓΛΚ (20/4/2016) σύμφωνα με το οποίο οι
Διπλωματούχοι Μηχανικοί δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 55 του ΠΔ
410/1988 για καταβολή αποζημίωσης απόλυσης, διότι “θα τους καταβληθεί η

εφάπαξ παροχή που προβλέπεται από τις οικείες ασφαλιστικές διατάξεις περί
ΤΣΜΕΔΕ.”
Το ΝΣΚ δικαιώνοντας τις απόψεις μας αποφάσισε:
“Α. Επί του πρώτου υποερωτήματος: Υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού
με σχέση εργασίας

ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας

ΠΕ,

ειδικότητας Μηχανικών, δικαιούνται της οριζόμενης στο άρθρο 55 παρ. 1, 2
και 4 του π.δ. 410/1988 μειωμένης αποζημίωσης (40%), εφόσον δεν
υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου για τη χορήγηση σύνταξης, έχουν
συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης γήρατος από τον
ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγονται (ΤΣΜΕΔΕ και ήδη ΕΦΚΑ) και είναι
επικουρικά ασφαλισμένοι (ΤΣΜΕΔΕ), χωρίς η πρόσθετη ασφάλισή τους στο
ΤΣΜΕΔΕ για την απόληψη εφάπαξ χρηματικής παροχής (βοηθήματος) και η
καταβολή αυτού, να κωλύει ή να περιορίζει την παράλληλη καταβολή και της
ανωτέρω

αποζημίωσης

λόγω

συνταξιοδότησης.

Β.

Επί

του

δεύτερου

υποερωτήματος: Ο καθορισμός του ποσού της αποζημίωσης του άρθρου 55
του π.δ. 410/1988, στην περίπτωση των υπαλλήλων αυτών, συναρτάται
αποκλειστικά
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υπηρεσίας
ιδιωτικού

των
δικαίου

αορίστου χρόνου σε Ν.Π.Δ.Δ. ή/και στο Δημόσιο, χωρίς να ασκεί
επιρροή ο χρόνος ασφάλισής τους στον κλάδο πρόνοιας του ΤΣΜΕΔΕ για
την καταβολή εφάπαξ χρηματικής παροχής. “
Τη Γνωμοδότηση αυτή πρέπει να κάνει αποδεκτή ο Υπουργός Οικονομικών
ώστε να επιλυθεί το θέμα.

