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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 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 379/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  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 11/02/2014.  

 
Θέμα 34o  

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού €: 13.574,17 για τη καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ΠΔ 410/1988 στον Παππά Δημήτριο του Γεωργίου υπαλλήλου της 
κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών – ΙΔΑΧ λόγω συνταξιοδότησης του.      
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης 

 Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Δερμιτζάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
        Η  Υπηρεσία μας θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  
Ο Παππάς Δημήτριος του Γεωργίου προσλήφθηκε στις 9-3-1984 με την ιδιότητα έκτακτου Τεχνίτη, στον 
Οργανισμό Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς ( Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.) & το έτος 
1985, μετατάχθηκε με το αριθ. 356/19-4-1985 έγγραφο  του Γενικού Δ/ντη  Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. στο δόκιμο 
προσωπικό του κλάδου των Τεχνιτών. 
Με την οικ. 19231/13-5-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Δημ. Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομίας & Οικονομικών , που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 59/τ.Ν.Π.Δ.Δ./ 17-3-2003, μεταφέρθηκε από τον ΗΛΠΑΠ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ανατολικής Αττικής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Τεχνιτών (ΔΕ) σε 
συνιστώμενη  προσωποπαγή θέση και με την ίδια σχέση εργασίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του Ν. 2669/1988 (ΦΕΚ 283/τ.Α΄/18-12-1998). 
Παρουσιάστηκε στις 30-4-2003 και ανέλαβε υπηρεσία αυθημερόν στη Ν.Α.Α.Α. και τοποθετήθηκε με την 
2445/9-5-2003 Απόφαση Νομάρχη στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Ν.Α.Α.Α. 
Με την 4513/13-7-2010 Διαπιστωτική Πράξη της πρ/νης της Δ/νσης Διοίκησης της Ν.Α.Α.Α., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/ 4-9-2009) 
«Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρίνου και άλλες 
διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη κατάταξη 
του, από 23-6-2010 στο βαθμό Α΄, ειδικότητας Τεχνίτης Εμπειρικός Τεχνίτης, Επίπεδο Εκπαίδευσης ΔΕ 
και με χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτό κατά την αωτέρω ημερομηνία έτη (7), μήνες (3) και ημέρες(15). 
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Με την 101/3-1-2011 Διαπιστωτική Πράξη του Περιφερειάρχη Αττικής, διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη 
μεταφορά του από 1-1-2011, σε προσωποπαγή θέση της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου ΔΕ Τεχνίτης 
εμπειρικός τεχνίτης με βαθμό Α΄ και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).   
Με την 103/3-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, κατατάχθηκε σε προσωποπαγή θέση της 
Περιφέρειας  Αττικής, και με την 137/3-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, τοποθετήθηκε στη 
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α. της Περιφέρειας Αττικής. 
Με την οικ. 364/4-2-2011 Απόφαση του Πρ/νου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.Α.Α. της 
Περιφέρειας Αττικής, του χορηγήθηκε το 3ο Μ.Κ. από 9-3-2011, ημερομηνία κατά την οποία 
συμπλήρωσε συνολικό χρόνο πραγματικής υπηρεσίας είκοσι επτά (27) έτη. 
Με την οικ. 112656/11-11-2011 Διαπιστωτική Πράξη του Περιφερειάρχη Αττικής διαπιστώθηκε η 
κατάταξη του από 1-11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του βαθμολογίου – μισθολογίου του Ν. 
4024/2011)  στο Β΄ βαθμό, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών και με χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτό κατά την 
ανωτέρω ημερομηνία έτη (0), μήνες (7) και ημέρες (23). 
Με την  αρ. πρωτ. 054-2011-6721/22-12-2011 αίτηση του στο ΙΚΑ –ΕΤΑΜ Νέας Ιωνίας, οποία κ τα 
δικαιολογητικά για την απονομή σύνταξης «Γήρατος». 
Με την οικ. 33478/29-2-2012 Διαπιστωτική Πράξη του Περιφερειάρχη Αττικής, κατατάχθηκε στο 
Μισθολογικό Κλιμάκιο στο οποίο εντάχθηκε στις 1-11-2011 (ΒΑΣΙΚΟ-ΔΕ-Β), με πλεονάζοντα χρόνο έτη 
(0), μήνες (7) και ημέρες (23). 
Με την 100907/2-8-2012 Διαπιστωτική Πράξη του Περιφερειάρχη Αττικής (φεκ 846/τ.Γ./23-8-2012) 
διαπιστώθηκε η λύση της σύμβασης εργασίας του υπαλλήλου από 9-7-2012, ημερομηνία καταγγελίας 
της σύμβασης εργασίας από τον υπάλληλο λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και η κατάργηση της 
προσωποπαγούς θέσεως του κατείχε, η συνολική του υπηρεσία μέχρι και 8-7-2012 (ημερομηνία 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας) είναι: είκοσι οκτώ (28) έτη και τέσσερις (4) μήνες. 
Με την αριθ. 199/29-1-2014 Απόφαση του Δ/ντη Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ν. Ιωνίας του εγκρίθηκε 
η απονομή σύνταξης γήρατος, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το αριθ. 28893/10-2-2014 
έγγραφο της εκκαθαρίστριας Αποδοχών της Περιφέρειας Αττικής περί υπολογισμού καταβολής 
αποζημίωσης ΙΔΑΧ του ΠΔ 410/1988  στο Παππά Δημήτριο. 

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
Τη λήψη απόφασης  για διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού δεκατριών χιλιάδων ευρώ 
πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και δέκα επτά λεπτών €: 13.574,17 που θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού  της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Α.Α. Οικονομικού Έτους 2014, ειδικού φορέα 
05072 ΚΑΕ 028301 «Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται», σύμφωνά με όσα 
εκτέθηκαν ανωτέρω.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα 
τεσσάρων ευρώ και δέκα επτά λεπτών €: 13.574,17 για τη καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 55 του ΠΔ 410/1988 στον Παππά Δημήτριο του Γεωργίου υπαλλήλου της 
κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών – ΙΔΑΧ λόγω συνταξιοδότησης του, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού  της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Α.Α. Οικονομικού Έτους 2014, ειδικού φορέα 05072 
ΚΑΕ 028301 «Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται». 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
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