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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 538 
                     213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 3η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 126/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 39947 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 16-01-2020. 

Θέμα 31ο 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #349,47€# για την αποζημίωση 
υπαλλήλου της Π.Α. λόγω συμμετοχής της σε πρόγραμμα επιδοτούμενο μέσω Λ.Α.Ε.Κ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Κατριβάνος Γεώργιος 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μεθυμάκη Άννα  
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το (1) ένα, έχει αντικατασταθεί από αναπληρωματικό 
μέλος.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη :  

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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3. Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Διατάξεις 
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», και 
ειδικότερα το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών». 

4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/2010) «περί οργανισμού λειτουργίας της Περιφέρειας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018.  

6. Την υπ’ αριθ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής περί εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την υπ’ αριθ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής/ 
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019). 

8. Την υπ’ αριθ. 505186/04-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ4Θ67Λ7-52Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής. 

9. Την υπ’ αριθ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την 
ορθή επανάληψή της αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020. 

10.  Την με αρ. πρωτ. 133615/33583/31-12-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με την οποία επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2020. 

11. Τον υπ’αριθμ. Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α΄/28-09-1998) που αναφέρεται στη μέριμνα για την 
απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και σε άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 1. 

12. Την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα Λ.Α.Ε.Κ. 0,24% έτους 2019 (ΑΔΑ: ΨΓΤΜ4691Ω2-
ΚΓΔ) και ειδικότερα την αναφορά (σελ.6) στην υποχρεωτική καταβολή ωριαίας αµοιβής στους 
καταρτιζόµενους - άτοµα µε ειδικές ανάγκες -όπως ορίζονται από το Ν.2643/98 αρθ. 1 εδ.β, 
καθώς και την επιβολή ποινής στον εργοδότη (επιχείρηση) με µη αποπληρωµή του 
προγράμματος κατάρτισης, σε περίπτωση μη καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης. 

13. Το με αρ. πρωτ. 565451/25-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού προς τη 
Διεύθυνση Μισθοδοσίας με το οποίο ζητούνται στοιχεία με την ονομαστική κατάσταση 
υπαλλήλων ΙΔΑΧ και το συνολικό ποσό των εργοδοτικών εισφορών ΛΑΕΚ για τα έτη 2018-2020 
καθώς και το 70% του συνολικού ποσού των εν λόγω εισφορών. 

14. Την υπ’ αριθμ. 2772/12-11-2019 (ΑΔΑ: Ω5ΞΕ7Λ7- ΚΦΜ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού #20.883,49€# 
(απαλλάσσεται του Φ.Π.Α.) για την κατάρτιση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. της Περιφέρειας Αττικής με 
αξιοποίηση του προγράμματος Λ.Α.Ε.Κ. 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ. 

15. Την με αρ.πρωτ. 768629/26-11-2019 (ΑΔΑ: ΦΡΕ47Λ7-ΗΘ1, Α/Α 3157/2019) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού #20.883,49€#. 

16. Την με αρ. πρωτ. 778406/29-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΖΕ7Λ7-608) απόφαση της απ’ ευθείας 
ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της κατάρτισης τριάντα (30) υπαλλήλων ΙΔΑΧ 
της Περιφέρειας Αττικής με αξιοποίηση του προγράμματος Λ.Α.Ε.Κ. 0,24% του ΟΑΕΔ στην 
εταιρεία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - ΧΑΡΑΤΖΑΣ ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», στο ύψος 
της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι #5.400,00€# (απαλλάσσεται του ΦΠΑ) και την ανάκληση 
του υπολοίπου ποσού #15.483,49€# από την με Α/Α 3157/2019 ανάληψης υποχρέωσης. 

17. Το από 03/12/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής 
προς τη Δ/νση Μισθοδοσίας, στο οποίο επισυνάπτεται το έγγραφο της Δ/νσης Ιατρικής 
Αξιολόγησης με την γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας για υπάλληλο 
Ι.Δ.Α.Χ. της Περιφέρειας Αττικής που συμμετέχει στο πρόγραμμα κατάρτισης πιστοποιημένης 
γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μέσω ΛΑΕΚ 0,24%. 

18. Το με αρ. πρωτ. 798315/05-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού προς 
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής του εν 
λόγω επιμορφωτικού προγράμματος από 10/12/2019 έως και 18/12/2019 και λοιπές χρήσιμες 
πληροφορίες. 

19. Το με αρ. πρωτ. 805226/06-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Μισθοδοσίας προς τη Δ/νση 
Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ., όπου η δαπάνη για την πρόσθετη αποζημίωση της συγκεκριμένης 
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υπαλλήλου ανέρχεται στο ποσό #349,47€# λόγω της συμμετοχής της στο ανώτερο 
επιδοτούμενο μέσω Λ.Α.Ε.Κ. πρόγραμμα. 

20.  Την από 10-01-2020 βεβαίωση από τη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού με την οποία 
βεβαιώνεται ότι η εν λόγω υπάλληλος παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα «Εκπαίδευση 
σε βασικές ενότητες Office» που διενεργήθηκε από την εταιρεία«ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - ΧΑΡΑΤΖΑΣ 
ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» στο πλαίσιο το Προγράμματος Επαγγελματικής 
Κατάρτισης Εργαζομέων (ΛΑΕΚ 0,24%) του Ο.Α.Ε.Δ. έτους 2019, διάρκειας 40 ωρών, το οποίο 
έλαβε χώρα 10-13/12/2019 και 16-18/12/2019. 

Κατόπιν των ανωτέρω: 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριακοσίων σαράντα εννέα ευρώ 
και σαράντα εφτά λεπτών #349,47€#, για την αποζημίωση υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής 
που εμπίπτει στην κατηγορία ΑΜΕΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2643/98, λόγω συμμετοχής 
της σε πρόγραμμα επιδοτούμενο μέσω Λ.Α.Ε.Κ. που διεξήχθη από 10/12/2019 έως και 
18/12/2019, ως ακολούθως: 
 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΜΙΚΤΑ) 280,00€ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ   69,47€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 349,47€ 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 0881.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020.  

  
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριακοσίων σαράντα εννέα ευρώ 
και σαράντα εφτά λεπτών #349,47€#, για την αποζημίωση υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής 
που εμπίπτει στην κατηγορία ΑΜΕΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2643/98, λόγω συμμετοχής 
της σε πρόγραμμα επιδοτούμενο μέσω Λ.Α.Ε.Κ. που διεξήχθη από 10/12/2019 έως και 
18/12/2019, ως ακολούθως: 
 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΜΙΚΤΑ) 280,00€ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ   69,47€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 349,47€ 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 0881.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020.  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Κατριβάνος Γεώργιος 
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