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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 4η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 184/2014 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 24/01/2014,  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 21/01/2014.  

 

Θέµα 37o  

∆ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού €: 6.634,40 για τη χορήγηση ασφαλιστικής 
παροχής (χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος του Ν. 103/75) λόγω συνταξιοδότησης της, κατά το µέρος 
που αυτό υπολογίσθηκε µε τη µείωση του Ν. 4093/2012. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.  

• Αντρέας Πολυζωγόπουλος 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Χρήστος Κουρούσης 

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
Στην 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 στον κ. 
∆ερµιτζάκη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 

Η Υπηρεσία  µας θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής  τα ακόλουθά :  
Στη Χαλικιοπούλου Κων/να του Ιωσήφ, πρώην υπάλληλο της Ν.Α.Α.Α, µε την αριθ. 1516/2013 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση πίστωσης χορήγησης  
σ΄αυτήν εφάπαξ βοηθήµατος του Ν. 103/75 ποσού €: 9.053,47. (Σχετ. η αριθ 120812/1-7-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας µας προς την Οικονοµική Επιτροπή). 
          Ο υπολογισµός του βοηθήµατος έγινε από την ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού της 
Περιφέρειας Αττικής , τµ. Μισθοδοσίας µε το αρ. πρωτ. 121277/20-6-2013 πινάκιο για συνολικό 
ποσό €: 15.687,87 στο οποίο επήλθε η µείωση 42,29% σε εφαρµογή των διατάξεων του 
Ν.4093/2012. 
         Στη δικαιούχο µε το αριθ. 876/20-9-2013 χρηµατικό ένταλµα, της κατεβλήθη στις 8-10-2013 
κατά τα νόµιµα το ποσό €: 9.053,47. 
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           Η Χαλικιοπούλου Κων/να µε αντίκλητο της τη δικηγόρο Μαγούλη Κ. ∆ιονυσία κατέθεσε στην 
Υπηρεσία µας στις 11-11-2013, Αίτηση Θεραπείας – Ένσταση επί της 1516/2013 Απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής, απαιτώντας την καταβολή  του ποσού της µείωσης που της έγινε στο 
εφάπαξ βοήθηµα. 
           Επικαλείται ότι η ισχύς του Ν. 4093/2012 περί µειώσεως των εφάπαξ παροχών, εφαρµόζεται 
από 12-11-2012 και αφορά υπαλλήλους που αποχώρησαν από την Υπηρεσία τους από 1-8-2010 
και µετέπειτα, ενώ η ιδία αποχώρησε από 28-2-2010 (∆ιαπιστωτική πράξη 1123/3-3-2010 του 
Νοµάρχη Αν. Αττικής). Με το αριθ. 223099/1262/9-12-2013 έγγραφο της, η  Νοµική Υπηρεσία της 
Π.Ε.Α.Α. γνωµοδοτεί υπέρ της αποδοχής της αίτησης θεραπείας και της καταβολής στην αιτούσα 
και του επιπλέον ποσού του εφάπαξ €: 6.634,40. 
           Η δε  ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού – Τµ. Μισθοδοσίας µε το Α.Π. οικ. 3694/8-1-2014 
πινάκιο προέβη στον υπολογισµό του τελικού ποσού του εν λόγω βοηθήµατος €: 15.687,87 για την 
αιτούσα χωρίς περικοπή. 
             Θέτοντας υπόψη σας επίσης το γεγονός ότι το αναλογούν ποσό του εφάπαξ από το Ταµείο 
Πρόνοιας ∆Υ – Τοµέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠ∆∆, της καταβλήθηκε χωρίς µείωση (Σχετ. η αριθ. 
7653 ΑΠ158/2012/26-8-2013 Απόφαση του ΤΠ∆Υ) από το 2006 έως 28-2-2010 καθώς και το αριθ. 
Φ30274/31745/1029/4-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας έγγραφο σχετικά µε το θέµα περί εφαρµογής της µείωσης του ν. 4093/2012 στο εφάπαξ 
του Ν. 103/75. 
               Η Υπηρεσία εισηγείται στη Οικονοµική Επιτροπή: 
Τη λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού έξι χιλιάδων εξακοσίων 
τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (6.634,40€) που θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Αν. Αττικής οικονοµικού έτους 
2014, ειδικού φορέα 05072 ΚΑΕ 063101 «Βοηθήµατα Εφάπαξ» σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν 
ανωτέρω. 

  

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

 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων 
ευρώ και σαράντα λεπτών (6.634,40€) για τη χορήγηση ασφαλιστικής παροχής (χορήγηση εφάπαξ 
βοηθήµατος του Ν. 103/75) στην Χαλικιοπούλου Κων/να λόγω συνταξιοδότησής της, κατά το µέρος 
που αυτό υπολογίσθηκε µε τη µείωση του Ν. 4093/2012, σε βάρος των πιστώσεων  του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Αν. Αττικής οικονοµικού έτους 
2014, ειδικού φορέα 05072 ΚΑΕ 063101 «Βοηθήµατα Εφάπαξ». 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Αντρέας Πολυζωγόπουλος 

 
 

ΑΔΑ: ΒΙΨ17Λ7-9ΟΦ


