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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 59η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2474/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 08/11/2013,  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 05/11/2013.  

 
Θέµα 49o 

 
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 
• Βασίλειος Κόκκαλης 
• Γεώργιος Καστρινάκης  
• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
• Άννα Μεθυµάκη 
• Ιωάννης Αξαρλής 
• Σπυρίδων Σπυρίδων 
• Χαράλαµπος Καραθάνος 
• Χρήστος Κουρούσης  
• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Κάββαλο, ο οποίος 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)  «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση 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.∆ 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 ). 
ε)  Του Ν.∆ 183/1973, του Ν. 3163/1955, των Ν.∆ 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 ( Α∆Α : ΒΕΦ∆7Λ7-9Θ5) του Περιφερειακού Συµβουλίου 
περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής . 
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β) Υπ’ αρ. 301/2012 (Α∆Α 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 ∆ιοίκησης Αττικής  περί  
επικύρωσης    προϋπολογισµού οικ. έτους 2013. 
3.  Το µε αριθµ. πρωτ. 203182/18-10-2013 έγγραφο του Τµήµατος Μισθοδοσίας -  ∆/νση  
Ανθρωπίνου ∆υναµικού «πληρωµή εργοδοτικών εισφορών από αποφάσεις αναγνώρισης ΙΚΑ- 
ΕΤΑΜ».  
4. Την υπ’ αριθ. Σ10/1466233/1606/2013  πράξη απονοµής σύνταξης   του Ι.Κ.Α.  που αφορά  τον  
κ. ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ ΛΕΩΝΙ∆Α  του  Νικολάου . 
 5. Την  ταυτάριθµη  πράξη αναγνώρισης συντάξιµης και εξαγοραστέας υπηρεσίας µε την οποία 
αναγνωρίσθηκε εξαγοραστέα  υπηρεσία 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 
σε ποσοστά όπως αυτά εµφανίζονται στο µέρος Ε΄ «εισφορά εξαγοράς» της πράξης  Σ 
10/1466233/1606/2013  και βαρύνουν τον τελευταίο «εργοδότη». Πιο συγκεκριµένα  µε την 
προαναφερόµενη πράξη αναγνώρισης, εξαγοράζεται   ο χρόνος στρατιωτικής θητείας ( 28 µήνες  
& 14 ηµέρες)  µε αποδοχές εξόδου  ευρώ 1.448,80 € και ποσοστό εισφοράς εργοδότη  11%.  
Συνεπώς  το  ποσό εργοδοτικής  εισφοράς  για την εξαγορά  συντάξιµης  υπηρεσίας που πρέπει 
να καταβληθεί στο Ι.Κ.Α. ανέρχεται σε  4.536,63 €  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. ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ ΛΕΩΝΙ∆Α του 
Νικολάου προς το ΙΚΑ,  ποσού 4.536,63€. 
 
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. ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ ΛΕΩΝΙ∆Α του Νικολάου προς το ΙΚΑ,  ποσού 4.536,63€ 
(τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά). 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Ε.Φ. 01072 , ΚΑΕ 02910Α  προϋπολογισµού οικ. έτους 
2013. 
 
 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης  
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυµάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαµπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης  
Ελένη Ζαφειρίου 
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