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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. 399/2014 
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 59o  

Έγκριση πληρωμής  αποζημίωσης βάσει του άρθρου 55  του   Π.Δ. 410/1988 στον   πρώην 
 υπάλληλο   Ι.Δ.Α.Χ.  κο  ΠΑΝΤΣΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΟ  του  Πέτρου,  λόγω συνταξιοδότησης». 
 
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, ενημερώνει δίνει το λόγο 
στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη : 
1. 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. 993/1979 (ΦΕΚ 281/Α/1979), άρθρο 49, παρ. 1&4 «Περί αποζημίωσης του επί 
συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου , των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ….» 
ε)  Του  Π.Δ. 410/88 (ΦΕΚ 191/Α/1988), άρθρο 55,  «Περί κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των 
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών ΝΠΔΔ» 

στ) Του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2004) , άρθρο 21 «Περί Κοινωνικού διαλόγου για την 
προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» , σύμφωνα με 
το οποίο αναπροσαρμόσθηκε το ανώτατο όριο αποζημίωσης  του άρθρο 33 του Ν. 1876/1990 
(ΦΕΚ 27/Α/1990)   
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ζ ) Του  Ν. 3320/2005  (ΦΕΚ 48 /Α / 2005), άρθρο 6 ,  «Περί ρυθμίσεων θεμάτων για το 
προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για 
τους Ο.Τ.Α»   

      η) Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/2010) όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει με  την υπ΄αριθμ. 4403 
Απόφαση Υπ. Εσωτερικών  (ΦΕΚ 2494Β /2011) . 
2.  Την με αριθμ. πρωτ.   12158/17-1-2014  αίτηση του  κου   ΠΑΝΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, σύμφωνα με 

την οποία ζητά να του  χορηγηθεί η αποζημίωση του άρθρου 55 του Π.Δ. 410/88. 
3.  Το με αριθμ. πρωτ.  19382/30-1-2014  έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού /Τμήμα 

Μισθοδοσίας.  
4.  Την υπ΄αριθμ. 2966/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7Λ7-Η44) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί  

διάθεσης  πιστώσεων προϋπολογισμού   οικ. έτους 2014.  
5.  Την με αριθμ. πρωτ. 1991 / 3-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΥ7Λ7-ΤΣΦ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης  ποσού 200.000,00 € στον Ε.Φ. 
01072, ΚΑΕ 063101, οικ. έτους 2014, για την πληρωμή  εφάπαξ βοηθημάτων Ν. 103/75 και 
λοιπών αποζημιώσεων.  

Ειδικότερα :  
 με την ανωτέρω αίτησή του,   ο πρώην υπάλληλος κατέθεσε στην Υπηρεσία μας  

ακριβές φωτοαντίγραφο της με αριθμ. 045/2013/430/14-5-2013   Απόφασης  του ΙΚΑ 
Yποκ.: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,  περί απονομής  προσωρινής σύνταξης λόγω γήρατος. 
ενώ  

 με  το υπ΄αριθμ. 19382/30-1-2014  έγγραφό του , το τμήμα Μισθοδοσίας διαβίβασε στην 
Υπηρεσία μας τα εξής δικαιολογητικά :  

 Πιστοποιητικό  Υπηρεσιακών Μεταβολών του  κ.   ΠΑΝΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Πέτρου 

 Βεβαίωση αποδοχών μηνός  Δεκεμβρίου   2012  
 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με αριθμ. πρωτ. 192327/7-1-2013 , περί αυτοδίκαιης 

απόλυσης, λόγω συνταξιοδότησης από  20-12-2012 
 Υπολογισμό της αποζημίωσης του άρθρου 55 ,  Π.Δ. 410/88  , σύμφωνα με τον οποίο  ο  κος   

ΠΑΝΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Πέτρου,   δικαιούται  να λάβει το ποσό των  1.457,60 €   για το 
σύνολο των ετών υπηρεσίας του, ήτοι 10 έτη –6  μήνες – 24 ημέρες.  

 Κατόπιν  των  ανωτέρω εισηγούμαστε την  έγκριση πληρωμής  ποσού   1.457,60 €  για 
την καταβολή αποζημίωσης του άρθρου 55,  Π.Δ. 410/98  στον  πρώην υπάλληλο  με 
σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.,  κο  ΠΑΝΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Πέτρου.    

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072, ΚΑΕ 063101 προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 

Την  έγκριση πληρωμής ποσού   1.457,60 € (χιλίων τετρακοσίων πενήντα επτά ευρώ και 
εξήντα λεπτών)  για την καταβολή αποζημίωσης του άρθρου 55,  Π.Δ. 410/98  στον  πρώην 
υπάλληλο  με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.,  κο  ΠΑΝΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Πέτρου.   Η δαπάνη θα 
βαρύνει τον Ε.Φ. 01072, ΚΑΕ 063101 προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. 

 

      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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