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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 39η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1761/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 9-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 
763308/4-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 4-8-
2022. 
 

Θέμα 18ο  
Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
οικ.έτους 2022, για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του ειδικού λογαριασμού του ν.103/75 
συνταξιοδοτηθέντος τέως υπαλλήλου Περιφέρειας Αττικής Γαρυφαλάκη Μαρίας του Ηλία. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μηλιαρά, η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν.3852/2010(87΄Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   
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2. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

3. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α΄143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του π.δ.145/2010 (Α΄238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως έχει 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το π.δ.80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».  

6. Το π.δ. 410/1988 (Α΄191) «Κωδικοποίηση 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 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως έχει 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του ν.δ.496/1974 (Α΄204) «περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 
όπως ισχύει. 

8. Την με αρ.216/01-09-2019 (ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 
εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

9. Την με αρ.πρωτ. 498816/02-09-2019 (ΥΟΔΔ΄688) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής. 

10. Την με αρ.πρωτ. 499022/02-09-2019 (ΥΟΔΔ΄688) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων. 

11. Την υπ΄αριθμ.πρωτ. 625207/26-07-2021 (Β΄3353) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα 
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής». 

12. Την με αρ.πρωτ.23612/12-01-2022 (ΥΟΔΔ΄9) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για τη δεύτερη θητεία της περιφερειακής 
περιόδου 2019-2023 του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών. 

13. Την με αρ.πρωτ. 450172/20-05-2022 (Β΄2697) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Περιφερειάρχη»», όπως διορθώθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/24-06-2022. 

14. Την με αριθμ. 179/22-12-2021 (660Ι7Λ7-Ξ7Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 
έγκρισης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2022 και Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2022 Περιφέρειας Αττικής, όπως επικυρώθηκε με την υπ΄αρ.πρωτ. 169047/30-12-
2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

15. Την με αριθμ. 17/16-02-2022 (6ΝΞΤ7Λ7-Κ56) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 
έγκρισης της 1ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
Οικονομικού Έτους 2022, όπως επικυρώθηκε με την υπ΄αρ.πρωτ. 28194/03-03-2022 απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

16. Τις διατάξεις του ν.103/1975 (Α΄167) «Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.». 

17. Το άρθρο 35 του ν.4387/2016 (Α΄85), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ.4α του άρθρου 
2 του ν.4393/2016 (Α΄106), τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.4415/2016 (Α΄159) και όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4670/2020 (Α΄43) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση 
και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

18. Τις διατάξεις των παρ. 3α και 3δ του άρθρου 31 του ν.4670/2020 (Α΄43) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση 
και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες 
διατάξεις», όπου αναφέρει ότι «Η εφάπαξ παροχή απονέμεται εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε κύρια 
σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας.», καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 4, 4α, 5 και 
6 του άρθρου 31 του ιδίου νόμου, όπου ορίζεται ότι «Από 13.5.2016 το ποσό της εφάπαξ παροχής με 
την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 9, ισούται με το άθροισμα του τμήματος της εφάπαξ 
παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 και του τμήματος της εφάπαξ 
παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής.». 

19. Την υπ΄αρ. Φ.80020/οικ.12029/Δ16/310/29-04-2020 (Ω0ΣΦ46ΜΤΛΚ-ΡΕ8) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 31 
«Αντικατάσταση άρθρου 35 ν.4387/2016» του ν.4670/2020 (Α/43)», όπως ισχύει. 

20. Την υπ΄αρ. Φ.80020/οικ.26004/Δ15.403/26-09-2017 (ΩΙ8Ρ465Θ1Ω-ΒΥΛ) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των 
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παρ.8 και 9 του άρθρου 94 του ν.4461/2017 (Α΄38) με τις οποίες τροποποιήθηκαν αντίστοιχα το τρίτο, 
τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της υποπερ. Αα (μισθωτοί) και το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο της 
υποπερ. ββ (αυτοτελώς απασχολούμενοι) της περ. α της παρ.4 του αρθ.35 του ν.4387/2016 (Α΄85)», 
όπως ισχύει, η οποία αφορά τον τρόπο της ετήσιας προσαύξησης (όπου απαιτείται τέτοια προσαύξηση) 
του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του τμήματος 
της εφάπαξ παροχής που αφορά χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31/12/2013. 

21. Η με αρ.πρωτ. Φ80020/44112/Δ.15.745/20-10-2016 (6ΚΒΒ465Θ1Ω-Α2Ο) εφαρμοστική εγκύκλιος του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

22. Το με αρ.πρωτ. 7792/458/02-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 
με θέμα «Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ, καθώς και του σωρευτικού ΔΤΚ για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 
2021». 

23. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

24. Το με αρ.πρωτ. 752068/02-08-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας Περιφέρειας Αττικής\Τμήμα 
Λοιπών, με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα: 

1. Η από 19/07/2022 αίτηση αποζημίωσης εφάπαξ βοηθήματος του ειδικού λογαριασμού του ν.103/75 
από 21/09/1988 έως 31/12/2005 τέως υπαλλήλου Περιφέρειας Αττικής κ. Γαρυφαλάκη Μαρίας. 

2. Το με αρ.πρωτ. 63552/28-01-2022 πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της Δ/νσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού της οικείας Περιφέρειας. 

3. Η με αριθμό 4703/14-06-2022 απόφαση απονομής συντάξεως γήρατος του e-ΕΦΚΑ- Ηλεκτρονικός 
Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης\Υποκατάστημα: Τοπική Διεύθυνση Α΄Πειραιώς, η οποία φέρει 
αριθμό συστήματος: 010/2022/5029. 

4. Η με αρ.πρωτ. 1115486/28-12-2021 Διαπιστωτική Πράξη λύσης υπαλληλικής σχέσης λόγω 
παραίτησης της μόνιμης υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής Γαρυφαλάκη Μαρίας του Ηλία (ΦΕΚ 
3354/τ.Γ΄/31-12-2021). 

5. Το με αρ.πρωτ. 14025/17-12-2004 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής\Δ/νση 
Διοικητικών Υπηρεσιών\Τμήμα Μισθοδοσίας, με το οποίο αποστάλθηκαν στο Ταμείο Πρόνοιας 
Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) τα στοιχεία των υπαγόμενων υπαλλήλων στο καθεστώς του 
ν.103/1975 (Α΄167) – μεταξύ των οποίων και της κ. Γαρυφαλάκη, προκειμένου να δημιουργηθεί 
Μητρώο Ασφαλισμένων στον Κλάδο Πρόνοιας. 

6. Αντίγραφο του Πίνακα Πενταετίας (2009-2013) των αποδοχών τακτικής μισθοδοσίας της πρώην 
υπαλλήλου Γαρυφαλάκη Μαρίας. 
στο οποίο έγγραφο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται και τα ακόλουθα, τεκμηριώνοντας το ύψος του ποσού 
προς την δικαιούχο: 
«Σε συνέχεια του (1) ως άνω σχετικού η υπηρεσία μας, προέβη στον υπολογισμό προς απόδοση της ως 
άνω εφάπαξ παροχής στην δικαιούχο κα. Γαρυφαλάκη Μαρία, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις σχετικές 
διατάξεις, όπως αναφέρονται στα (5) έως (11) σχετ. [(18) έως (23) σχετ. στην παρούσα], και ειδικότερα 
τα εξής: Στο άρθρο 31 του ν.4670/2020 (Α΄43), όπως και στις διευκρινίσεις οι οποίες περιλαμβάνονται 
στα ως άνω (8) και (9) σχετ. [(20) και (21) σχετ. στην παρούσα], στις οποίες αναφέρεται ότι:  

• Η εφάπαξ παροχή, την οποία δικαιούνται οι αποχωρούντες ασφαλισμένοι, υπολογίζεται με βάση 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 4α, για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί από 1/10/1975 
έως 31/12/2013 και καταβάλλεται κατ΄ αναλογία από το νομικό πρόσωπο, στο οποίο ετηρείτο ο 
λογαριασμός του ν.103/1975 (Α΄167) και στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο υπάλληλος στις 31/12/2005 ή 
πριν την ημερομηνία αυτή σε περίπτωση μετάταξης / μεταφοράς και το υπόλοιπο ποσό από το 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2013 σε οποιοδήποτε ταμείο, τομέα, κλάδο ή 
λογαριασμό πρόνοιας που εντάσσεται σε αυτό. 

• Από 13/05/2016 το ποσό της εφάπαξ παροχής με την επιφύλαξη των οριζομένων στην 
παράγραφο 9, ισούται με το άθροισμα του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη 
ασφάλισης μέχρι την 31/12/2013 και του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη 
ασφάλισης από 011/01/2014 και εφεξής. 

• Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων 
αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και την 31/12/2013, εφόσον 
υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ταμείου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και 
το επίδομα αδείας.  

• Στο ως άνω (6) σχετ. [(18) σχετ. στην παρούσα] και σε σχέση με το τμήμα που αντιστοιχεί σε 
χρόνο ασφάλισης μέχρι την 31/12/2013: αα. Για τους μισθωτούς: Για τους μισθωτούς με εισφορά 
ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του 60% των αποδοχών, 
επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του κλάδου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών 
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ασφάλισης έως και την 31/12/2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Ως αποδοχές για τον 
υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο 
ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και της 31/12/2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε 
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα 
άδειας. Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 8. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος της αποχώρησης από την υπηρεσία ή 
την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παραγράφου 4 του 
άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1). Πιο συγκεκριμένα η προσαύξηση του Μ.Ο. των 
αποδοχών γίνεται με τον πολλαπλασιασμό του, με το γινόμενο των ετήσιων συντελεστών των ετών από 
το επόμενο του καταληκτικού της πενταετίας έτος έως και το προηγούμενο της αποχώρησης.  

• Στο ως άνω (9) σχετ.[(21) σχετ. στην παρούσα] και σε σχέση με το τμήμα που αντιστοιχεί σε 
χρόνο ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 και ειδικότερα για τους μισθωτούς: «διευκρινίζεται ότι το 
ποσοστό αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του ν.103/75, 
θα ανέρχεται σε 75% αντί του 60%, αποκλειστικά και μόνο για το χρόνο ασφάλισης για τον οποίο η 
κράτηση υπολογίζεται με το ποσοστό εισφοράς 5%». 

• Επίσης αναφέρεται ότι: Ο λογαριασμός του ν.103/75 αποτελεί ασφαλιστικό κεφάλαιο, το οποίο 
σχηματίζεται από τις εισφορές των ασφαλισμένων τους, συγκεντρώνεται στο ΝΠΔΔ που υπηρετούσε ο 
ασφαλισμένος για όλο το διάστημα ασφάλισης έως τις 31-12-2005.  
Κατόπιν τούτων ο υπολογισμός αποζημίωσης εφάπαξ βοηθήματος του ειδικού λογαριασμού του 
ν.103/75 διαμορφώνεται ως εξής: 
 

Μισθοδοτικές περίοδοι 2009 2010 2011 2012 2013 

 Βασικός Βασικός Βασικός Βασικός Βασικός 

Ιανουάριος 1.171,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 

Φεβρουάριος 1.171,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 

Μάρτιος 1.171,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 

Απρίλιος 1.171,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 

Μάιος 1.171,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 

Ιούνιος 1.171,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 

Ιούλιος 1.171,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 

Αύγουστος 1.171,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 

Σεπτέμβριος 1.182,67 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 

Οκτώβριος 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 

Νοέμβριος 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 

Δεκέμβριος 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 14.168,67 14.472,00 14.472,00 14.472,00 14.472,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5-ΕΤΙΑΣ:  72.056,67  

ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 5-
ΕΤΙΑΣ:  1.200,95  

 
Ο μέσος Μισθός (ΜΜ) της πενταετίας 2009-2013 είναι 1.200,95 € (72.056,67/60). 
 Τα έτη ασφάλισης (Ε) από 21-09-1988 έως 31-12-2005 (17 έτη – 03 μήνες – 10 ημέρες). 
Α) Από 29-09-1998 μέχρι 21-09-1998 το ποσό προκύπτει από το γινόμενο του 60% επί το μέσο μισθό 
(ΜΜ) της πενταετίας 2009-2013, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι 21-09-1998 (Ε) με ακρίβεια δύο δεκαδικών 
ψηφίων. Δηλαδή,  
Α = ΜΜ * Ε * 60% = 1.200,95 * 10 * 0,6 = 7.205,70 € 
                                 7.205,70 * 1,007878 = 7.262,47 € 
Β) Από 22-09-1998 μέχρι 31-12-2005 το ποσό προκύπτει από το γινόμενο του 75% (αρ.πρωτ. 
Φ80020/44112/Δ15.745/20-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας) επί το μέσο μισθό (ΜΜ) της 
πενταετίας 2009-2013, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2005 (Ε) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 
Δηλαδή Β = ΜΜ * Ε * 75% = 1.200,95 * 7,28 * 0,75 = 6.557,19 €               
Άρα η συνολική εφάπαξ παροχή είναι Α + Β = 13.819,66 € 
Ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ θα υπολογίσει και θα αποδώσει το μέρος της 
παροχής που αναλογεί για το διάστημα από 01-01-2006 έως 27-12-2021..  
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Έγγραφο 7792/458/02-03-
2021, Γνωστοποίηση της 
μεταβολής του μέσου 
ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ 
καθώς και του σωρευτικού 
ΔΤΚ   

ΕΤΟΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΣΩΡΕΥΜΕΝΟΣ 

ΔΤΚ 

  2014 0,98220 1,00000 

  2015 0,99955 1,00000 

  2016 1,00787 1,00787 

  2017 0,99670 1,00000 

  2018 0,99050 1,00000 

  2019 1,00000  1,00000 

  2020 1,00000 1,00000 

  2021 1,00000 1,00000 

  2022 1,00000 1,00000 

  ΣΥΝΟΛΟ   1,00787 

».  

25. Την υποχρέωση πληρωμής της δαπάνης από τον ειδικό φορέα 06.072 (Διεύθυνση Οικονομικών 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής). 
Η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την έγκριση δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης συνολικού ποσού δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εξήντα έξι 
(13.819,66 €) για την καταβολή αποζημίωσης εφάπαξ βοηθήματος του ειδικού λογαριασμού του 
ν.103/75 συνταξιοδοτηθέντος τέως υπαλλήλου Περιφέρειας Αττικής  κας Γαρυφαλάκη Μαρίας του 
Ηλία. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις τον ΚΑΕ 063101 με το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων 
οκτακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εξήντα έξι (13.819,66 €), προϋπολογισμού 2022 του ειδικού φορέα 
06.072. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων 
δέκα εννέα ευρώ και εξήντα έξι (13.819,66 €) για την καταβολή αποζημίωσης εφάπαξ βοηθήματος 
του ειδικού λογαριασμού του ν.103/75 συνταξιοδοτηθέντος τέως υπαλλήλου Περιφέρειας Αττικής  κας 
Γαρυφαλάκη Μαρίας του Ηλία. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις τον ΚΑΕ 063101 με το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων 
οκτακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εξήντα έξι (13.819,66 €), προϋπολογισμού 2022 του ειδικού φορέα 
06.072. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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