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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 20/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 117/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  
ποσών  1.692,80 €, 1.490,06 € και 3.226,40 
€ για την καταβολή αποζηµίωσης λόγω 
συνταξιοδότησης  στους αποχωρήσαντες 
υπαλλήλους του ∆ήµου  Β.Βαΐτση, Ε.Γκιουνέ 
και Β.Μπατζάκη αντιστοίχως». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 15 του µήνα Ιουλίου του έτους 2014, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 12625/17/11-
7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που 
επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Τάφας Ηλίας  4) 
Καβακοπούλου Αγανίκη  και 5) Κουτσάκης Μιχαήλ,  µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος   2) Παΐδας Αδαµάντιος 3)  Κόντος 

Σταύρος  και  4) Πολίτης Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας τις αριθ. πρωτ. 12108/3-7-2014, 12111/3-7-2014 και 
12112/3-7-2014 εισηγήσεις του Τµήµατος Μισθοδοσίας του ∆ήµου επί του 
θέµατος : 
 
Α. 
 

ΘΕΜΑ :<<∆ιάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.692,80 € για την καταβολή 
αποζηµίωσης λόγω συνταξιοδότησης της αποχώρησης υπαλλήλου Βαΐτση 
Βάια του Κωνσταντίνου. >> 
 
Κύριε Πρόεδρε,  

      Σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.204 του Ν. 3584/07 Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Φ.Ε.Κ. 134/Α). Ορίζεται 
ότι: 
1. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α, το οποίο δεν 
υπάγεται για την χορήγηση σύνταξης στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου, εφόσον 
συµπληρώνει τις προϋποθέσεις λήψεως σύνταξης, µπορεί να αποχωρεί από 
την υπηρεσία, λαµβάνοντας το επικουρικά ασφαλισµένο το 50%, το δε µη 
επικουρικά ασφαλισµένο το 60% της αποζηµίωσης η οποία καθορίζεται ως 
εξής: 
α.  Για το προσωπικό που έχει συνεχή υπηρεσία από ένα (1) έτος και µέχρι τρία 
(3) έτη, οι αποδοχές ενός µήνα, πάνω από τρία (3) και µέχρι έξη  (6) έτη οι 
αποδοχές δύο µηνών, πάνω από έξη (6) και µέχρι οκτώ (8) έτη οι αποδοχές 
τριών µηνών και πάνω από οκτώ (8) και µέχρι δέκα (10) έτη οι αποδοχές 
τεσσάρων µηνών. 
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β.  Για κάθε συµπληρωµένο έτος υπηρεσίας µετά τα δέκα (10) και µέχρι τριάντα 
(30) έτη, η πιο πάνω αποζηµίωση προσαυξάνεται µε το ποσό των αποδοχών 
ενός µήνα. 
γ.  Ο υπολογισµός της αποζηµίωσης γίνεται µε βάση τις τακτικές αποδοχές του 
τελευταίου µήνα µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, εφ' όσον δεν 
υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη 
πολλαπλασιαζόµενο µε τον αριθµό τριάντα (30).  
Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζονται τα επιδόµατα Πάσχα, Χριστουγέννων 
και επίδοµα αδείας (Α.Π. 639/97 1139/74), ως και οι αµοιβές κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιµες και για υπερωριακή εργασία εφ’ όσον η εργασία παρείχετο 
τακτικώς δηλαδή σταθερά και µόνιµα για µακρύ χρονικό διάστηµα και όχι 
πρόσκαιρα. 

δ. Το ποσοστό της κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενης αποζηµιώσεως δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζηµίωσης δηλαδή το ποσό των 
15.000 € (αρθ.2παρ.2 του Α.Ν.173/1967, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ.33 
του Ν.1876/90, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ.21 παρ.13 του Ν.3144/03). 

 
2. Από τα στοιχεία του ατοµικού υπηρεσιακού φακέλου της υπαλλήλου 
Αορίστου Χρόνου Βαΐτση Βάια του Κωνσταντίνου, προκύπτει ότι έχει την 
παρακάτω υπηρεσία, αρµοδιότητας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας : 
 
   Εργάστηκε µε σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου ως εξής : 

 
Α) Στο Υπουργείο Παιδείας, λαµβανοµένης υπόψη και της προϋπηρεσίας που 
της αναγνωρίστηκε µέχρι την 31/12/2010, 5 έτη, 11 µήνες, 20 ηµέρες και 
 
Β) Ως Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
από 1/1/2011 έως 30/11/2011, 0 έτη, 10 µήνες, 30 ηµέρες. 
 
Κατετάγη σε προσωποπαγή θέση Ι.∆.Α.Χ. ως Καθαρίστρια Σχολικών 
Μονάδων µε την υπ’ άρίθµ.  37/2011 απόφαση ∆ηµάρχου. Εγκαταστάθηκε 
και ανέλαβε καθήκοντα στην υπηρεσία  την 3/1/2011 µε το υπ’ αριθ. 1076/3-1-
2011 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης και Ανάληψης υπηρεσίας. 
 
Στην ίδια θέση υπηρέτησε  έως και σήµερα  όπου και παραιτήθηκε λόγω 
συνταξιοδότησης  µε την υπ. Αριθ. 13444/2-12-2011 αίτησή της. 
 
Μέχρι την αποχώρησή της από την υπηρεσία του ∆ήµου πραγµατοποίησε 
συνολική υπηρεσία στο Υπ. Παιδείας και στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνας από 10/1/2007 έως 30/11/2011: 6 έτη, 10 µήνες, 20 ηµέρες. 
 
 
 
Με βάση τα ανωτέρω, η παραπάνω υπάλληλος δικαιούται αποζηµιώσεως, 
ίσης µε τις αποδοχές 3 µηνών, υπολογιζόµενης ως ακολούθως: 
 
 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΑ 

Β. ΗΜ/ΣΘΙΟ. + ΑΝΘ/ΝΟ =  34,20 
+6,00 =40,20 Χ 26 ηµ. 

1.045,20 

Επίδοµα Χριστ-Πάσχα Αδείας   83,33 
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1000/12 = 

Σύνολο µην. αποδοχών  1.045,20 + 
83,33= 

1.128,53 

Σύνολο αποζηµίωσης 1.128,53 Χ 3 
µην. = 

3.385,59 

∆ικαιούµενη αποζηµίωση 3230,10 Χ 
50%= 

1.692,80 

 
Παρακαλούµε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής εισάγετε το 
ως άνω θέµα και ψηφίσετε πίστωση ποσού #€ 1.692,80 # που αφορά την 
δικαιούµενη αποζηµίωση της Βαΐτση Βάια του Κωνσταντίνου.  
Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε τέλος χαρτόσηµου Φ.Ε.Κ. 288/Α-21/12/01. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.70.6021.002 µε τίτλο 
"Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης "  πίστωσης ποσού 20.000€ του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 όπως τροποποιήθηκε. 
Παρακαλείται το Σώµα για την Ψήφιση της Σχετικής Πίστωσης. 
 
 
Β.     
 

ΘΕΜΑ : «∆ιάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.490,06 € για την καταβολή 
αποζηµίωσης λόγω συνταξιοδότησης της αποχώρησης υπαλλήλου Γκιουνέ  
Ελένης του Ανέστη» 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
Σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.204 του Ν. 3584/07 Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Φ.Ε.Κ. 134/Α). Ορίζεται 
ότι: 
1. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α, το οποίο δεν 
υπάγεται για την χορήγηση σύνταξης στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου, εφόσον 
συµπληρώνει τις προϋποθέσεις λήψεως σύνταξης, µπορεί να αποχωρεί από 
την υπηρεσία, λαµβάνοντας το επικουρικά ασφαλισµένο το 50%, το δε µη 
επικουρικά ασφαλισµένο το 60% της αποζηµίωσης η οποία καθορίζεται ως 
εξής: 
α.  Για το προσωπικό που έχει συνεχή υπηρεσία από ένα (1) έτος και µέχρι τρία 
(3) έτη, οι αποδοχές ενός µήνα, πάνω από τρία (3) και µέχρι έξη  (6) έτη οι 
αποδοχές δύο µηνών, πάνω από έξη (6) και µέχρι οκτώ (8) έτη οι αποδοχές 
τριών µηνών και πάνω από οκτώ (8) και µέχρι δέκα (10) έτη οι αποδοχές 
τεσσάρων µηνών. 
β.  Για κάθε συµπληρωµένο έτος υπηρεσίας µετά τα δέκα (10) και µέχρι τριάντα 
(30) έτη, η πιο πάνω αποζηµίωση προσαυξάνεται µε το ποσό των αποδοχών 
ενός µήνα. 
γ.  Ο υπολογισµός της αποζηµίωσης γίνεται µε βάση τις τακτικές αποδοχές του 
τελευταίου µήνα µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, εφ' όσον δεν 
υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη 
πολλαπλασιαζόµενο µε τον αριθµό τριάντα (30).  
Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζονται τα επιδόµατα Πάσχα, Χριστουγέννων 
και επίδοµα αδείας (Α.Π. 639/97 1139/74), ως και οι αµοιβές κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιµες και για υπερωριακή εργασία εφ’ όσον η εργασία παρείχετο 
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τακτικώς δηλαδή σταθερά και µόνιµα για µακρύ χρονικό διάστηµα και όχι 
πρόσκαιρα. 

δ. Το ποσοστό της κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενης αποζηµιώσεως δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζηµίωσης δηλαδή το ποσό των 
15.000 € (αρθ.2παρ.2 του Α.Ν.173/1967, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ.33 
του Ν.1876/90, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ.21 παρ.13 του Ν.3144/03). 

 
2. Από τα στοιχεία του ατοµικού υπηρεσιακού φακέλου της υπαλλήλου 
Αορίστου Χρόνου Γκιουνέ  Ελένης του Ανέστη  , προκύπτει ότι εργάσθηκε 
συνεχόµενα στο Υπ. Παιδείας κ΄ το ∆ήµο Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος ως εξής: 
-Με την υπ΄αρ. 2928/∆2/10-1-2007 απόφαση του ΥΠΕΠΘ κατατάχθηκε την 
10/1/2007 σε κενή οργανική θέση ΥΕ καθαριστριών σχολικών µονάδων µε 
σχέση εργασίας ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου, βάσει των δ/ξεων του Π∆ 
164/2004 κ΄του Ν.3320/2005 

-Με το από 20/12/2010 ατοµικό δελτίο κατάταξης, κατατάχθηκε στο βαθµό ∆΄ 
στις 4/9/2009 σύµφωνα µε τις δ/ξεις του Ν.3801/2009(ΦΕΚ 163/Α΄/4-9-
2009)και της αναγνωρίσθηκε προϋπηρεσία 2 ετών µε σύµβαση µίσθωσης 
έργου. 
-Με την υπ΄αριθ.οικ.48416/26367/22-12-2010 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις δ/ξεις του 
αρθ.18 του Ν 3870/2010, µεταφέρθηκε στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, 
κ΄ κατατάχθηκε σύµφωνα µε το άρθ. 254 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ87/Α/10, ως 
µεταφερόµενο προσωπικό µε σχέση εργασίας, ιδ. ∆ικαίου Αορίστου χρόνου 
σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΥΕ Καθ/τριών Σχολικών 
Μονάδων µε βαθµό ∆΄.  
Εγκαταστάθηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 3/1/2011. 
Παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης στις 5/7/2012. 
Είχε µέχρι την 31/12/2010 υπηρεσία στο Υπ. Παιδείας, λαµβανοµένης υπόψη 
και της προϋπηρεσίας που της αναγνωρίσθηκε 5 έτη  11 µήνες  21 ηµέρες  
και  ∆ηµοτική Υπηρεσία από 1/1/2011 έως 5/7/2012  1 έτος  5 µήνες    25 
ηµέρες. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω  η εν λόγω υπάλληλος έχει συνολική συνεχόµενη 
υπηρεσία στο Υπ. Παιδείας και στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος από 
10/1/2007 έως 5/7/2012,    7 έτη ,5 µήνες,  16 ηµέρες. 
  
Με βάση τα ανωτέρω, η παραπάνω υπάλληλος δικαιούται αποζηµιώσεως, 
ίσης µε τις αποδοχές 3 µηνών, υπολογιζόµενης ως ακολούθως: 
 
 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΑ 

Βασικός Μισθός 893,00 

Υπερβάλλουσα ∆ιαφορά  100,37 

Σύνολο µην. αποδοχών    993,37 

Σύνολο αποζηµίωσης 993,37Χ 3 µην. 
= 

2980,11 

∆ικαιούµενη αποζηµίωση 2980,11 Χ 
50%= 

 
1490,06 

 

ΑΔΑ: Β2ΙΔΩΗΓ-ΦΙΔ



Παρακαλούµε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής εισάγετε το 
ως άνω θέµα και ψηφίσετε πίστωση ποσού #€ 1490,06 # που αφορά την 
δικαιούµενη αποζηµίωση της Γκιουνέ  Ελένης του Ανέστη  .  
Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε τέλος χαρτόσηµου Φ.Ε.Κ. 288/Α-21/12/01. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.70.6021.002 µε τίτλο 
"Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης "  πίστωσης ποσού 20.000 € του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 όπως τροποποιήθηκε. 
Παρακαλείται το Σώµα για την Ψήφιση της Σχετικής Πίστωσης. 
 
 
Γ. 
 

ΘΕΜΑ :<<∆ιάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 3.226,40 € για την καταβολή 
αποζηµίωσης λόγω συνταξιοδότησης αποχώρησης του υπαλλήλου Μπατζάκη 
Βαγγέλη του Γιάννη.>> 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
Σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.204 του Ν. 3584/07 Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Φ.Ε.Κ. 134/Α). Ορίζεται 
ότι: 
1. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α, το οποίο δεν 
υπάγεται για την χορήγηση σύνταξης στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου, εφόσον 
συµπληρώνει τις προϋποθέσεις λήψεως σύνταξης, µπορεί να αποχωρεί από 
την υπηρεσία, λαµβάνοντας το επικουρικά ασφαλισµένο το 50%, το δε µη 
επικουρικά ασφαλισµένο το 60% της αποζηµίωσης η οποία καθορίζεται ως 
εξής: 
α.  Για το προσωπικό που έχει συνεχή υπηρεσία από ένα (1) έτος και µέχρι τρία 
(3) έτη, οι αποδοχές ενός µήνα, πάνω από τρία (3) και µέχρι έξη  (6) έτη οι 
αποδοχές δύο µηνών, πάνω από έξη (6) και µέχρι οκτώ (8) έτη οι αποδοχές 
τριών µηνών και πάνω από οκτώ (8) και µέχρι δέκα (10) έτη οι αποδοχές 
τεσσάρων µηνών. 
β.  Για κάθε συµπληρωµένο έτος υπηρεσίας µετά τα δέκα (10) και µέχρι τριάντα 
(30) έτη, η πιο πάνω αποζηµίωση προσαυξάνεται µε το ποσό των αποδοχών 
ενός µήνα. 
γ.  Ο υπολογισµός της αποζηµίωσης γίνεται µε βάση τις τακτικές αποδοχές του 
τελευταίου µήνα µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, εφ' όσον δεν 
υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη 
πολλαπλασιαζόµενο µε τον αριθµό τριάντα (30).  
δ. Το ποσοστό της κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενης αποζηµιώσεως δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζηµίωσης δηλαδή το ποσό των 
15.000 € (αρθ.2παρ.2 του Α.Ν.173/1967, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ.33 
του Ν.1876/90, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ.21 παρ.13 του Ν.3144/03). 

 
2. Από τα στοιχεία του ατοµικού υπηρεσιακού φακέλου του υπαλλήλου 
Αορίστου Χρόνου Μπατζάκη Βαγγέλη του Γιάννη, προκύπτει ότι έχει την 
παρακάτω υπηρεσία, αρµοδιότητας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας : 
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1) Εργάστηκε µε σύµβαση µίσθωσης έργου κατά τα παρακάτω χρονικά 
διαστήµατα στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας ως 
εξής. 
      1.     31/7/2000    έως  30/7/2001    ως υπεργολάβος 
      2.     06/9/2001    έως  31/7/2002    ως υπεργολάβος 
      3.     26/8/2002    έως  24/8/2003    ως τεχνίτης 
      4.     14/10/2003  έως  05/4/2004    ως τεχνίτης 
      5.     06/4/2004    έως 31/12/2004   ως τεχνίτης 
      6.     07/1/2005    έως 31/12/2006   ως τεχνίτης 
 

2) Την 1/8/2006 µετατράπηκε η παραπάνω σύµβαση σε Αορίστου Χρόνου η 
οποία υπολογίζεται ως Αορίστου Χρόνου από 10/9/2001 κατόπιν της 
µετατροπής της σε εφαρµογή του Π.∆. 164/04 σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 
απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΑΝΦ και µε την υπ΄αριθµ. 394/06 απόφαση του 
ΑΣΕΠ (εγκ.16/07 κεφ.ΣΤ΄παρ.2γ Υπ.Εσωτερικών) 

    Συνολικός χρόνος υπηρεσίας     7 έτη 8 µήνες και 20 ηµέρες 
3) Μεταφέρθηκε από την ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας, 
στον τότε ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας κ΄ σήµερα ∆ήµο Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος , και κατετάγη σε προσωποπαγή θέση Ιδ. ∆ικαίου Αορίστου 
Χρόνου Βοηθών Τεχνιτών Οικοδοµικών Εργασιών Ασφαλτικών κ΄ Φρεατίων  
που συνεστήθη µε την υπ΄ αριθ.329/2008 Απόφ. ∆ηµάρχου που  
δηµοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ 1057/τ.Γ/17-11-2008 σύµφωνα µε τις διατάξεις  του 
Ν3463/2006 αρ.254 κ΄ του Ν3613/2007 αρ.25  
4) Εγκαταστάθηκε και ανέλαβε τα καθήκοντά του στην Υπηρεσία στις 
18/11/2008 

  (µε το υπ΄αριθ. πρωτ. 14862/18-11-2008 πρωτόκολλο εγκατάστ. κ΄ 
ανάληψης υπηρεσίας). 
5) Κατατάχθηκε µε την υπ’ αριθµ. 13/2011 απόφαση ∆ηµάρχου 
Φιλαδέλφειας-  

   Χαλκηδόνας που συνενώθηκαν µε το σχέδιο «Καλλικράτης»  σύµφωνα µε 
τις δ/ξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 207/τ. Β΄/11-2-2011) σε κλάδο ΥΕ Τεχνιτών 
Οικοδοµικών Εργασιών κ΄ Ασφαλτοστρώσεις µε βαθµό ∆΄. 
6) Κατατάχθηκε µε τις  αριθ.305κ΄374/2011 διαπιστωτικές πράξεις της  
∆ηµάρχου του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, µε τις δ/ξεις του 
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ226Α΄), από 1/11/2011 στο κλάδο ΥΕ Βοηθών Τεχνιτών 
Οικοδοµικών Εργασιών Ασφαλτικών κ΄ Φρεατίων στο 3ο ΜΚ του Ε΄ βαθµού  
. 
7) Έχει µέχρι την 17/11/2008 υπηρεσία στην ∆ηµοτική Επιχείρηση του 
∆ήµου Ν.Φ.     
      7 έτη 8 µήνες 20 ηµέρες  
και  στο ∆ήµο  από 18/11/2008 έως 28/9/2012:   3 έτη 10µήνες 10 ηµέρες. 

 
Μέχρι την αποχώρησή του από την υπηρεσία του ∆ήµου πραγµατοποίησε 
συνολική υπηρεσία στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας  έως 28/9/2012: 11 
έτη, 7 µήνες, 0 ηµέρες. 
 
Με βάση τα ανωτέρω, ο παραπάνω υπάλληλος δικαιούται αποζηµιώσεως, 
ίσης µε τις αποδοχές 5 µηνών, υπολογιζόµενης ως ακολούθως: 
 
 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΑ 
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Β. ΜΙΣΘΟΣ + ΥΠΕΡ/ΣΑ ∆ΙΑΦ.=   
929 +211,56 = 

1.140,56 

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 150,00 

Σύνολο µην. αποδοχών  1.140,56 + 
150,00= 

1.290,56 

Σύνολο αποζηµίωσης 1.290,56 Χ 5 
µην. = 

6.452,80 

∆ικαιούµενη αποζηµίωση 6.452,80 Χ 
50%= 

3.226,40 

 
Παρακαλούµε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής εισάγετε το 
ως άνω θέµα και ψηφίσετε πίστωση ποσού #€ 3.226,40 # που αφορά την 
δικαιούµενη αποζηµίωση του υπαλλήλου Μπατζάκη Βαγγέλη του Γιάννη.  
Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε τέλος χαρτόσηµου Φ.Ε.Κ. 288/Α-21/12/01. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.70.6021.002 µε τίτλο 
"Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης "  πίστωσης ποσού 5.000,00 € του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 όπως τροποποιήθηκε. 
Παρακαλείται το Σώµα για την Ψήφιση της Σχετικής Πίστωσης. 
      
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 20/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της τις επιµέρους εισηγήσεις του κ. Προέδρου, 
είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, και µελέτησε όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
Α. Εγκρίνει την δαπάνη για την καταβολή αποζηµίωσης λόγω   
συνταξιοδότησης της αποχωρησάσης υπαλλήλου του ∆ήµου Βάιας Βαΐτση 
του Κωνσταντίνου και διαθέτει την σχετική πίστωση ποσού χιλίων εξακοσίων 
ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.692,80 €) σε βάρος του ΚΑ: 
02.70.6021.002 µε τίτλο " Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης" του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ. 
έτους 2014 για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 

 
Β. Εγκρίνει την δαπάνη για την καταβολή αποζηµίωσης λόγω   
συνταξιοδότησης της αποχωρησάσης υπαλλήλου του ∆ήµου Ελένης Γκιουνέ 
του Ανέστη και διαθέτει την σχετική πίστωση ποσού χιλίων τετρακοσίων 
ενενήντα ευρώ και έξι λεπτών (1.490,06 €) σε βάρος του ΚΑ: 02.70.6021.002 
µε τίτλο " Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης" του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ. έτους 2014 για 
την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 
 
Γ. Εγκρίνει την δαπάνη για την καταβολή αποζηµίωσης λόγω   
συνταξιοδότησης του αποχωρήσαντος υπαλλήλου του ∆ήµου Ευάγγελου 
Μπατζάκη του Ιωάννη και διαθέτει την σχετική πίστωση ποσού τριών 
χιλιάδων διακοσίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (3.226,40 €) σε 
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βάρος του ΚΑ: 02.70.6021.002 µε τίτλο "Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης " 
του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ. 
έτους 2014 για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 
 
 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  117/2014 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

              
 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Μισθοδοσίας 
2. Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
3. Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
6. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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