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ΘΕΜΑ: « Καταβολή αποζημίωσης σε 
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υπαλλήλους » 
ΣΧΕΤ:   Το αριθμ. 701/2-7-2014 
έγγραφό σας 
 

 
 
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το αντικείμενο του 

θέματος, σας πληροφορούμε τα εξής: 
Οι αποζημιώσεις των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων των Δήμων  

ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.3584/2007 . 
Επίσης, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 204 παρ. 3 του ν.3584/2007 το 

προσωπικό, το οποίο δεν υπάγεται για τη χορήγηση σύνταξης στην ασφάλιση του Δημοσίου, 
εφόσον συμπληρώνει τις προϋποθέσεις λήψεως σύνταξης, μπορεί να αποχωρεί από την 
Υπηρεσία, λαμβάνοντας το μεν επικουρικά ασφαλισμένο το 50% το δε μη επικουρικά το 60% 
της αποζημίωσης που ορίζεται από την παρ. 1 του ανωτέρω νόμου. 

Προϋπηρεσίες που τυχόν έχουν ληφθεί υπόψη για μισθολογική εξέλιξη δεν 
λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της αποζημίωσης καθόσον η αποζημίωση αυτή 
καταβάλλεται από τον τελευταίο εργοδότη και με βάση το χρόνο υπηρεσίας του στην 
υπηρεσία από την οποία απολύεται. 

Εξαίρεση αποτελεί μόνο η περίπτωση κατά την οποία έχουμε ειδική διάταξη νόμου με 
την οποία προβλέπεται αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας  για όλες τις συνέπειες. 
Στις περιπτώσεις αυτές ανήκουν οι διατάξεις μεταφοράς των υπαλλήλων από τον ένα φορέα 
στον άλλο (σχετ. η αριθμ. 2047159/7543/0022/8-9-1997   εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας που 
ερμήνευσε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2515/1997 καθώς η αριθμ. 377/1992 
Γνωμοδότηση του Β΄Τμήματος του ΝΣΚ). 

Κατόπιν των ανωτέρω, όλος ο χρόνος υπηρεσίας στον ΟΣΕ ΑΕ, των  μεταφερομένων 
υπαλλήλων της Υπηρεσίας σας, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
Ν.2671/1998, αναγνωρίστηκε ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, για θέματα υπηρεσιακής 
τους κατάστασης και για κατάταξή τους στα Μ.Κ. του Ν.2470/97 (παρ.3 άρθρο 20 
Ν.2515/1997),  θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του άρθρου 204 του 
Ν.3584/2007, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις 15.000€  (άρθρο 21 παρ. 13 του 
Ν.3144/2003).      
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