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ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο. 
Μέλη Δ.Σ.  

  
ΚΟΙΝ.: Σωματεία  Εργαζομένων  Ε.Α.Σ.  ΑΒΕΕ  (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ). 

Εργαζόμενους  Ε.Α.Σ.  ΑΒΕΕ  (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ). 
Σωματεία  Εργαζομένων  Θυγατρικών  ΜΒΗ - ΗΜΚ. 
Εργαζόμενους  Θυγατρικών  ΜΒΗ - ΗΜΚ. 

  

ΘΕΜΑ : Νομικό καθεστώς αποζημιώσεων λόγω καταγγελίας συμβάσεως εργασίας 
ή αποχώρησης του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. 

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ)  με αριθμό 357/07.09.2012. 

  

Κύριοι, 

Στο Δ.Σ. των Ε.Α.Σ. συμμετέχω με την ιδιότητα του εκλεγμένου εκπροσώπου των 
εργαζομένων στους οποίους και λογοδοτώ. 

Ως εκ του θεσμικού μου ρόλου είμαι υποχρεωμένος να ασκώ εργατικό και κοινωνικό 
έλεγχο, σε μια Επιχείρηση δημοσίου ενδιαφέροντος και συμφέροντος που υπηρετεί 
τους στόχους για τους οποίους ιδρύθηκε, να συμβάλει στην αμυντική θωράκιση της 
χώρας και τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων 
(Ε.Ε.Δ), στην ασφάλεια και στην διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Λαού. 

Οι αρχές της διαφάνειας και της δημοκρατίας, που οφείλω να υπηρετώ, μου 
επιβάλλουν να υπερψηφίζω ή να καταψηφίζω προτάσεις, επί τη βάση 
τεκμηριωμένων εισηγήσεων και  με κριτήρια το νόμο, την ηθική και την ευθύνη 
απέναντι στην εταιρεία, τους μετόχους και τους εργαζόμενους. 

Με βάση τον θεσμικό και διακριτό ρόλο μου και τις αρχές που υπηρετώ, καλούμαι 
σήμερα να κρίνω την σημερινή εισήγηση με θέμα το νομικό καθεστώς 
αποζημιώσεων λόγω καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ή αποχώρησης του 
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης και να αποφασίσω εάν θα την υπερψηφίσω ή 
θα την καταψηφίσω.  
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Στην μέχρι σήμερα παρουσία μου στο Δ.Σ. δεν έκρινα τις εισηγήσεις από  
τεχνοκρατικής πλευράς γιατί φυσικά δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. 

Τις έκρινα και θα συνεχίσω να τις κρίνω, εάν και κατά πόσο απαντούν πειστικά σε 
κεφαλαιώδη για εμάς ζητήματα και ερωτήματα, τα οποία αφορούν την ύπαρξη των 
Ε.Α.Σ. καθώς και το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων το οποίο είναι συνυφασμένο 
και ταυτόσημο με το μέλλον της εταιρείας. 

Το θέμα της σημερινής Ημερήσιας Διάταξης καθώς και η εισήγηση από τον Πρόεδρο 
& Δντα Σύμβουλο και την Νομική Υπηρεσία, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιστορική 
γιατί με βάση αυτή θα ληφθεί η απόφαση που θα διαδραματίσει ουσιαστικό και 
καθοριστικό ρόλο στην περεταίρω λειτουργία της εταιρείας. 

Έχω την άποψη ότι εάν η εισήγηση υπερψηφιστεί, θα δημιουργήσει ακόμη 
δυσμενέστερο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες 
τους, θα οδηγήσει σε απρόσμενες και απρόβλεπτες καταστάσεις και σε σοβαρή 
κοινωνική αναταραχή εκτός της εταιρείας αλλά και εντός αυτής από τους 
εργαζόμενους. 

Με αυτές τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και με μεγάλο σκεπτικισμό θα 
καταθέσω τις παρατηρήσεις μου για την προτεινόμενη εισήγηση και τις απόψεις μου 
για το εν λόγω θέμα.   

 

Α. Ως προς την καταβολή των αποζημιώσεων. 

1. Η άποψη που εκφράζεται ότι η εταιρεία πρέπει να εφαρμόσει ως προς τις 
αποζημιώσεις των αποχωρούντων εργαζομένων τον Α.Ν. 173/1967 είναι όχι μόνο 
εσφαλμένος αλλά και παράνομος. 

Είναι γνωστό ότι με το άρθρο 5 του ΕΙΔΙΚΟΥ νόμου 3195/2003, που ρύθμισε θέματα 
της συγχώνευσης των εταιρειών ΕΒΟ Α.Ε. και ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.,: «Η συγχώνευση διέπεται 
από τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2002 (ΦΕΚ 162 Α). Οι εργαζόμενοι διατηρούν στη νέα 
εταιρία και στις θυγατρικές της τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας». 

Ο νόμος αναφέρει ρητά ότι η συγχώνευση των εταιρειών διέπεται από το ΠΔ 
178/2002 το οποίο στο άρθρο 1 αναφέρει ότι «Σκοπός του παρόντος Προεδρικού 
Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 "για την τροποποίηση της 
οδηγίας 77/187/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών-μελών, 
σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση 
μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή 
επιχειρήσεων" (E.E.L.201/17.7.1998)». Αυτό σημαίνει ότι η συγχώνευση διέπεται από 
διατάξεις υπερνομοθετικού περιεχομένου που, κατά το Σύνταγμα (άρθρο 28), είναι 
ανώτερες από τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας μας. 
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Επομένως οι εργαζόμενοι διατηρούν στην εταιρεία ΕΑΣ Α.Ε. όλα τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο 
συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας.  

2. Αυτό προβλέπει και το άρθρο 20 του ν. 3891/2010, στο οποίο έχει υπαχθεί η 
εταιρεία κατά το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 3899/2010. 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3891/2010 «2. Από τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου κάθε υφιστάμενη συμβατική, νόμιμη ή άλλη αποζημίωση που 
καταβάλλεται από Εταιρία λόγω καταγγελίας και εν γένει με αφορμή τη λύση 
υφιστάμενης ή μέλλουσας να συσταθεί σχέσης ή σύμβασης: 

 - εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, απαγορεύεται να υπερβαίνει 
τα όρια των νόμων 2112/1920 και 3198/1955, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 
για την αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου 
χρόνου». 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 8 εδ. β του ν. 3198/55 (Περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως των  περί καταγγελίας  της σχέσεως εργασίας διατάξεων) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 του ν.435/1976 (Περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινων   νόμων και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων): «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». 

α) Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 435/1976: «3. Τυχόν  
ευνοϊκώτεροι  δια  τους  μισθωτούς όροι περιεχόμενοι εις άλλας διατάξεις, 
συλλογικάς συμβάσεις εργασίας, κανονισμούς ή  ατομικάς συμβάσεις εργασίας, 
κατισχύουν των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος». 
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β) Η παράγραφος 1 εδ. α του άρθρου 5 του ν. 3198/55 ορίζει ότι: «Ο υπολογισμός 
της αποζημιώσεως γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μηνός υπό 
καθεστώς πλήρους απασχολήσεως». 

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2112/1920 (περί υποχρεωτικής καταγγελίας 
συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων) : «2. Ως τακτικαί αποδοχαί υπαλλήλου 
θεωρούνται ο μισθός, ως και πάσα άλλη παροχή, εφόσον δίδεται αντί μισθού, οίον 
παροχαί εις είδος, προμήθεια κλπ. Ποσοστά επί κερδών η εισπράξεων, ή άλλης 
φύσεως συμμετοχή εις επιχείρησιν, εφόσον χορηγούνται αναξαρτήτως κανονικής 
αμοιβής της εργασίας, δεν θεωρούνται τακτικαί αποδοχαί, πλήν εναντίας συμφωνίας 
η εθίμου». 

Είναι φανερό ότι ούτε ο ίδιος ο νομοθέτης θέλησε να καταργήσει τις διατάξεις των 
νόμων 2112/20 και 3198/55 όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 435/1976. Και καμία 
διάταξη του νόμου δεν διαχωρίζει τις διατάξεις του ν. 435/1976 που εξαιρούνται, 
αλλά ρητά αναφέρεται στην εφαρμογή των ανωτέρω νόμων όπως ολοκληρωμένα 
έχουν τροποποιηθεί.  

4. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 3891/2010 οι εργασιακές σχέσεις της εταιρείας 
διαμορφώνονται με Ειδική ΣΣΕ ή με νόμο. Πλην όμως το άρθρο αυτό δεν έχει ακόμη 
υλοποιηθεί και επομένως ισχύουν όλες οι μέχρι σήμερα υφιστάμενες ΕΣΣΕ που 
έχουν υπογράψει τα Σωματεία με τους εκπροσώπους της εταιρείας. Καμία ΕΣΣΕ δεν 
αναφέρεται στην καταβολή των αποζημιώσεων των αποχωρούντων εργαζομένων με 
τον περιορισμό των διατάξεων του ΑΝ 173/1967. Επομένως, η εφαρμογή του ΑΝ 
είναι παράνομη, αντισυνταγματική και αντίθετη με διεθνείς συμβάσεις 
αναγκαστικού δικαίου. Και τούτο πέραν του ότι η ΕΑΣ Α.Ε. δεν είναι επιχείρηση 
κοινής ωφέλειας, ούτε καν δημόσια επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
2414/1996. 

Σε κάθε περίπτωση, η ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. ποτέ δεν ανήκε στις επιχειρήσεις της κοινής 
ωφέλειας και οι εργαζόμενοι της επιχείρησης αυτής από τη σύστασή της ελάμβαναν 
την αποζημίωσή τους χωρίς τους περιορισμούς του ΑΝ. 

 

Β. Ως προς την καταβολή του ασφαλίσματος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. 

1. Ως προς την ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. 

Η ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. αποφάσισε, ως πρόσθετη παροχή στο προσωπικό της, τη σύναψη 
συμβάσεων ομαδικής ασφάλισης υπέρ αυτού, αρχικά με τη Λαϊκή Ασφαλιστική και 
στη συνέχεια με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Κατά τον τρόπο αυτό υπέγραψε το υπ’ 
αριθ. GR2324 συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης και την αριθ. 2326/7/22.6.1983 
σύμβαση ομαδικής ασφάλισης καταβολής εφάπαξ ποσού-ασφαλίσματος 
(πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων) με την ΕΘΝΙΚΗ ανώνυμη 
ασφαλιστική εταιρεία. Η σύμβαση αυτή (2326/7) αποτελεί ομαδικό ασφαλιστήριο 
του συνόλου των εργαζομένων της εταιρείας, που, με αυτή της την ιδιότητα, 
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συνεβλήθη και κατάρτισε με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ την ως άνω ασφαλιστική 
σύμβαση, η οποία αποτελεί γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 410 επ. ΑΚ.  

Η ως άνω ασφαλιστική σύμβαση τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
με την αριθ. 4861/20.6.2001 Πρόσθετη Πράξη της 2326/7 Σύμβασης ομαδικής 
ασφάλισης που, μεταξύ άλλων, αναπροσάρμοσε το ποσό του ασφαλίστρου. 
Περαιτέρω η αρχική 2326/7 σύμβαση ομαδικής ασφάλισης τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την 7903/6.10.2005 Πρόσθετη Πράξη της 2326/7 Σύμβασης 
Ομαδικής Ασφάλισης. 

2. Ως προς την ΕΒΟ Α.Ε. 

Τον Οκτώβριο του 1987 η πρώην ΕΒΟ Α.Ε. αποφάσισε, ως πρόσθετη παροχή στο 
προσωπικό της, τη σύναψη συμβάσεων ομαδικής ασφάλισης υπέρ αυτού, αρχικά με 
τη Λαϊκή Ασφαλιστική και στη συνέχεια με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Κατά τον τρόπο 
αυτό υπέγραψε την υπ’ αριθ. 2402/6/9.10.1987 σύμβαση ομαδικής ασφάλισης 
καταβολής εφάπαξ ποσού-ασφαλίσματος (πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
εργαζομένων) με την ΕΘΝΙΚΗ ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία. Η σύμβαση αυτή 
(2402/6) αποτελεί ομαδικό ασφαλιστήριο του συνόλου των εργαζομένων της ΕΒΟ 
Α.Ε., που, με αυτή της την ιδιότητα, συνεβλήθη και κατάρτισε με την ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ την ως άνω ασφαλιστική σύμβαση, η οποία αποτελεί γνήσια σύμβαση 
υπέρ τρίτου κατά τις διατάξεις των άρθρων 410 επ. ΑΚ.  

Η ως άνω αρχική ασφαλιστική σύμβαση τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
7904/6.10.2005 Πρόσθετη Πράξη της 2402/6 Σύμβασης Ομαδικής Ασφάλισης. 

Επομένως, το ασφάλισμα που καταβάλλεται στους αποχωρούντες εργαζομένους 
προβλέπεται από ασφαλιστικές συμβάσεις που συνιστούν γνήσιες συμβάσεις υπέρ 
τρίτου και καταργούνται ή με καταγγελία ή με υπογραφή νεώτερης σύμβασης. Αυτό 
δεν έχει συμβεί ποτέ και συνεπώς ισχύουν ως έχουν και εφαρμόζονται. 

Τέλος, θέλουμε να τονίσουμε ότι για όλα τα ανωτέρω θέματα έχουν εγερθεί σχετικές 
αγωγές που εκκρεμούν στα δικαστήρια και, έως ότου κριθεί αμετάκλητα το θέμα, 
δεν μπορούμε να καταστρατηγούμε τις μέχρι σήμερα ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. 
της εταιρείας, όπως αυτή του έτους 2004 για την καταβολή των αποζημιώσεων που 
εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. 

Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης 
ενοποίησης των εταιρειών ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η ισχύς των υφιστάμενων σσε 
και ως προς το ασφάλισμα και ως προς το ύψος των αποζημιώσεων. 

Γ. Ως προς την επίκληση των γνωματεύσεων του Ν.Σ.Κ. 

Το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 3086/2002 ρητά ορίζει ότι «4. Οι γνωμοδοτήσεις δεν 
δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με 
επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το 
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Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο 
αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό 
Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν 
πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την 
Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή». 

Είναι γνωστό ότι η 468/2011 γνωμοδότηση του ΝΣΚ δεν έχει καταστεί διοικητική 
πράξη γιατί δεν έχει υπογραφεί από τον αρμόδιο Υπουργό και επομένως δεν 
δεσμεύει τα όργανα ενός ΝΠΔΔ, πόσο μάλλον τα όργανα μιας ανώνυμης εταιρείας, 
όπως η ΕΑΣ Α.Ε., ακόμη και αν αυτή ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αφού η 
ΕΑΣ διέπεται από το δίκαιο των Α.Ε.  

Να σημειωθεί ότι ο δεσμευτικός χαρακτήρας της γνωμάτευσης 345/2006 του ΝΣΚ 
αφορά συγκεκριμένο ερώτημα και η απάντηση του ΝΣΚ αναφέρεται στο ερώτημα 
αυτό, όπως προκύπτει από την ίδια τη γνωμάτευση. 

Εξ’ άλλου, όπως προκύπτει από το σκεπτικό και των δυο γνωματεύσεων, στο ΝΣΚ δεν 
ετέθη όλο το νομικό και πραγματικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΑΣ και των επιμέρους 
επιχειρήσεων που την απαρτίζουν, γι’ αυτό και στερούνται πληρότητας.  

Ως εκ τούτου, για όλα τα παραπάνω δεν ψηφίζω «υπέρ» στην προτεινόμενη 
εισήγηση και προτείνω να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι μέχρι σήμερα αποφάσεις 
του Δ.Σ. της εταιρείας και η πλήρης εφαρμογή τους. 

 

Παναγιώτης  Δούκας 
Μέλος  Δ.Σ. Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) 

Εκπρόσωπος  Εργαζομένων 
 

 
  


