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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. 1627/2013 
 

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 69o 

Έγκριση πληρωμής εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 σε πρώην μόνιμο υπάλληλο 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 87Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
β) Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ. , όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το  Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/2010)  
γ) Του  Ν. 4071/2012, άρθρο 176  «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής» 
δ) Του Ν. 103/75 (ΦΕΚ 167/Α/1975) «Περί καταβολής εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ….» 
ε)  Του  Ν. 2592/98 ( ΦΕΚ 57/Α/1998), άρθρο 30,  «Περί εξομοίωσης του εφάπαξ βοηθήματος 
των υπαλλήλων ΝΠΔΔ με αυτό των Δημοσίων Υπαλλήλων» 
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στ) Του  Ν. 3232/2004  (ΦΕΚ 48 /Α / 12-2-2004), άρθρο 21 ,  «Περί  του τρόπου υπολογισμού 
του εφάπαξ βοηθήματος των Δ.Υ.»   
ζ) Του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 3385 / 05 (ΦΕΚ 210/Α/19-08-05)  «Περί    ορισμού  της 
λειτουργίας του κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ στο Ταμείο Προνοίας Δ.Υ. από 1-1-
2006», σύμφωνα με τις οποίες  το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται οι αποχωρούντες 
ασφαλισμένοι  υπολογίζεται για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί από 1/10/1975  
και εφεξής  και καταβάλλεται κατ' αναλογία από το Τ.Π.Δ.Υ. για το χρόνο ασφάλισης που 
πραγματοποιήθηκε σε αυτό και για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές και το 
υπόλοιπο ποσό από το νομικό πρόσωπο στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός του ν. 103/75 και 
στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο υπάλληλος μέχρι 31/12/2005   
η) Του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α/ 2012) ,άρθρο 1 ,υποπαράγραφος ΙΑ.5. ,περί μείωσης εφάπαξ 
βοηθημάτων. 
θ) Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/2010) όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει με  την υπ΄αριθμ. 
44403 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών  (ΦΕΚ 2494Β /2011) . 

2. Την με αριθμ. πρωτ.  19913/30-1-2013  αίτηση  του    κ. ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, σύμφωνα με 
την οποία ζητά την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75. 
3. Το με αριθμ. πρωτ. 30622/13 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού /Τμήμα Μισθοδοσίας.  
4. Το γεγονός ότι έχουν μεταφερθεί εντόκως οι εισφορές του κ.  ΜΑΚΡΑΚΗ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, για τα 
έτη 1982-2001 , από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
501115/19-6-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ. 
5. Το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού με αριθμ. 87683532 της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος 
Α.Ε.  
6. Την υπ΄αριθμ. 1136/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπανών και 
διάθεση πίστωσης διαμορφωμένου Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής.  
7. Την με αριθμ. πρωτ. 1707/2013 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με την οποία 
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης  ποσού 100.000,00 € στον Ε.Φ. 01072, ΚΑΕ 06310Α, οικ. έτους 
2013, για την πληρωμή  εφάπαξ βοηθημάτων Ν. 103/75 και λοιπών αποζημιώσεων . 
Ειδικότερα : 

 με την ανωτέρω αίτηση του  ο  πρώην υπάλληλος κατέθεσε   στην Υπηρεσία μας τα εξής 
δικαιολογητικά :  α) Ακριβές αντίγραφο της με αριθμ.  42/41031/8-1-2013  Συνταξιοδοτικής 
Πράξης της  Δ/νσης  Συντάξεων Προσωπικού ΝΠΔΔ, περί  απονομής  σύνταξης λόγω 
γήρατος ,  β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών και  γ) Βεβαίωση  έναρξης 
κρατήσεων υπέρ Ν. 103/75  . 

ενώ  

 με το  υπ΄αριθμ. πρωτ. 30622/13  έγγραφο του Τμήματος Μισθοδοσίας, περιήλθαν στην 
Υπηρεσία μας τα εξής δικαιολογητικά :  α) Φύλλο υπολογισμού εφάπαξ βοηθήματος Ν. 
103/75 , σύμφωνα με το οποίο ο κος    ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  δικαιούται  να λάβει το 
ποσό των 22.395,01 €  για χρονικό διάστημα εκκαθάρισης   από 2/9/1982 έως 31/12/2005, 
β) Βεβαίωση αποδοχών μηνός  Σεπτεμβρίου 2012, γ) Πίνακα ασφαλιστέων αποδοχών 
τελευταίας πενταετίας (Οκτώβριος  2007 έως Σεπτέμβριος 2012). 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την  έγκριση πληρωμής ποσού των 22.395,01 € για την 
καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/75  στον πρώην υπάλληλο κο ΜΑΚΡΑΚΗ  Εμμανουήλ 
του  Ευάγγελου .  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072, ΚΑΕ 06310Α προϋπολογισμού οικ. έτους 2013. 
 

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

 
την έγκριση πληρωμής ποσού των 22.395,01€ (είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε 
ευρώ και ενός λεπτού) για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/75 στον πρώην υπάλληλο 
κο ΜΑΚΡΑΚΗ Εμμανουήλ του Ευάγγελου.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072, ΚΑΕ 06310Α 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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