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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 40η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1626/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 26/07/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 23/07/2013.  

 
Θέμα 68o 

Έγκριση πληρωμής εργοδοτικών εισφορών για την  εξαγορά συντάξιμης  υπηρεσίας πρώην 
υπαλλήλου  της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνημόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. 
Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία   θέτει  υπόψη της  Οικονομικής   Επιτροπής  :  
1.  Τις διατάξεις :  

α)  Του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α / 2010 ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης –Καλλικράτης, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β)  Του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ Α / 247 ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 ( ΦΕΚ  141 
Α/2010)  «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη ». 
γ)  Του  Ν. 4071/12 άρθρο 5 ( ΦΕΚ Α 85-11-4-12 ) « Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφερειών»,  το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010. 
δ)  Του Π.Δ 145/2010 ( ΦΕΚ 145 /Β/ 2011 )  Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την 44403/4-11-2011 απόφαση έγκρισης τροποποίησης ( ΦΕΚ 
Β/2494/4-11-11 ). 

ΑΔΑ: ΒΛΩ77Λ7-5ΝΕ



 - 2 - 

ε)  Του Ν.Δ 183/1973, του Ν. 3163/1955, των Ν.Δ 4277/1962 και 4579/1966 όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, και τις διατάξεις για την απονομή συντάξεων στους 
δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, όπως ισχύουν σήμερα.  

2.  Τις αποφάσεις :  
α)  Υπ. αριθμ.  2/2013 ( ΑΔΑ : ΒΕΦΔ7Λ7-9Θ5) του Περιφερειακού Συμβουλίου 
περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής . 
β) Υπ’ αρ. 301/2012 (ΑΔΑ Β43Θ7Λ7-Π45) του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2013. 
γ) Υπ’ αρ. 50578 & 44566/5-12-12 αποφάσεις της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  περί  
επικύρωσης    προϋπολογισμού οικ. έτους 2013. 
3.  Το με αριθμ. πρωτ. 126442+126449/5-7-2013 έγγραφο του Τμήματος Μισθοδοσίας -  Δ/νση  
Ανθρωπίνου Δυναμικού «πληρωμή εργοδοτικών εισφορών από αποφάσεις αναγνώρισης ΙΚΑ- 
ΕΤΑΜ».  
4. Την υπ’ αριθ. Σ03/36791/953/2013  πράξη   του Ι.Κ.Α. / Α΄ Τμήματος Συντάξεων Προσωπικού 
ΝΠΔΔ  περί   μερικής διόρθωσης  της υπ΄αριθμ. 1300/179/2013 πράξης  αναγνώρισης ως 
συντάξιμης  της στρατιωτικής υπηρεσίας  και της  ημερομίσθιας  υπηρεσίας στο ΠΡ. ΕΤΜΟΑ  του   
κ.  ΨΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  του  Νικολάου. 

 5. Την  υπ΄αριθμ. 1300/179/2013 πράξη  αναγνώρισης συντάξιμης και εξαγοραστέας υπηρεσίας 
με την οποία αναγνωρίσθηκαν η   στρατιωτική  υπηρεσία και η ημερομίσθια υπηρεσία στο ΠΡ. 
ΕΤΜΟΑ  ως ακολούθως :  
        Ο πρώην υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής  έχει υπαχθεί  στο ειδικό  συνταξιοδοτικό  
καθεστώς του Ν. 3163/55.  Βάσει   του άρθρου 11 του Ν. 4277/1962 & των άρθρων 4 και 5 του 
Ν. 4579/1966   οι εργοδοτικές εισφορές κλάδου σύνταξης ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος 
Ν. 3163/55  για το χρόνο υπηρεσίας που εξαγοράσθηκε, υπολογίζονται στις αποδοχές εξόδου  
και βαρύνουν τον τελευταίο «εργοδότη». Πιο συγκεκριμένα  με την προαναφερόμενη πράξη 
αναγνώρισης, εξαγοράζεται  συνολικά χρόνος υπηρεσίας  για 4 έτη – 11 μήνες -  7 ημέρες  {  α.  
χρόνος στρατιωτικής θητείας ( 1 έτος – 10 μήνες – 8 ημέρες ) και  β.  ημερομίσθια υπηρεσία στο 
ΠΡ. ΕΤΜΟΑ ( 3 έτη – 24 ημέρες)}   με αποδοχές εξόδου  ευρώ 1.448,80 € και ποσοστό 
εισφοράς εργοδότη  11% και 4,75 % αντίστοιχα .  Συνεπώς  το  ποσό εργοδοτικής  εισφοράς  για 
την εξαγορά  συντάξιμης  υπηρεσίας που πρέπει να καταβληθεί στο Ι.Κ.Α. ανέρχεται σε   
6.100,57 €  και    βαρύνει τον Προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Αττικής. 

6. Την  υπ’ αριθ. 1465/03-01-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με την  οποία  
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης  για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών  στο ΙΚΑ.  
 
Κατόπιν  των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση πληρωμής δαπάνης της εργοδοτικής 
εισφοράς για την εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας του πρώην υπαλλήλου κ. ΨΑΡΑΝΤΩΝΗ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  του  Νικολάου προς το ΙΚΑ,  ποσού  6.100,57 €. 
Η δαπάνη  θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Ε.Φ. 01072 , ΚΑΕ 02910Α  προϋπολογισμού οικ.  έτους 
2013. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
την έγκριση πληρωμής δαπάνης της εργοδοτικής εισφοράς για την εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 
του πρώην υπαλλήλου κ. ΨΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  του  Νικολάου προς το ΙΚΑ,  ποσού  
6.100,57€ (έξι χιλιάδων εκατό ευρώ και πενήντα επτά λεπτών). 
 
Η δαπάνη  θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Ε.Φ. 01072 , ΚΑΕ 02910Α  προϋπολογισμού οικ.  έτους 
2013. 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
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