
 
 

 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια    29/5/2013  
  
Αριθ. Πρωτ. : 7249 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-029 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 14/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 57/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  
ποσού  1.345,89 € για την καταβολή 
αποζηµίωσης λόγω συνταξιοδότησης  στην 
αποχωρήσασα υπάλληλο Ιδ. ∆ικαίου 
Αορίστου Χρόνου του ∆ήµου 
Ε.Πασχαλίδου». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 27 του µήνα Μαΐου του έτους 2013, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 
6877/13/23-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεώργιου 
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 ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου 

Αγανίκη 4) Κουτσάκης Μιχαήλ 5) Παΐδας Αδαµάντιος και 6)  Τάφας Ηλίας, 
µέλη 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   2) Κόντος Σταύρος και 3) Πολίτης 
Σταύρος  
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 6481/15-5-2013 εισήγηση του Τµήµατος 
Μισθοδοσίας του ∆ήµου επί του θέµατος : 
 
ΘΕΜΑ:  «∆ιάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1,345,89 ευρώ για την 
καταβολή αποζηµίωσης λόγω συνταξιοδότησης της αποχωρησάσης 
υπαλλήλου Πασχαλίδου Ελένης.» 

  
Κύριε Πρόεδρε, 
Σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 204 του Ν. 3584/07 Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 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, 
εφ΄ όσον 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 (1) ένα έτος µέχρι και (3) 
τρία  
έτη , οι αποδοχές ενός µήνα, πάνω από  (3) τρία και µέχρι (6) έξι έτη οι 
αποδοχές δύο µηνών, πάνω από (6) έξι και µέχρι οκτώ (8) έτη οι αποδοχές 
τριών µηνών και πάνω από (8) οκτώ  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 (1)  µήνα. 
γ. Ο υπολογισµός της αποζηµίωσης γίνεται µε βάσει τις τακτικές αποδοχές 
του τελευταίου µήνα µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, εφ  όσον δεν 
υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ηµεροµισθίου του 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 Kυριακές και εξαιρέσιµες και για υπερωριακή εργασία, εφ΄όσον η 
εργασία παρείχετο τακτικώς  δηλαδή σταθερά και µόνιµα για µακρό χρονικό 
διάστηµα και όχι πρόσκαιρα. 
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δ. Το ποσοστό της κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενης αποζηµίωσης δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζηµίωσης δηλαδή το ποσό των 
15.000 ευρώ (αρθ.2 παρ. 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 φακέλλου της υπαλλήλου 
Αορίστου Χρόνου Πασχαλίδου Ελένης του Θεοδώρου, προκύπτει ότι έχει την 
παρακάτω υπηρεσία αρµοδιότητος του ∆ήµου 
  1.Εργάσθηκε µε σχέση εργασίας Ι.∆.ΟΡ.ΧΡ. ως  εργάτρια Πρασίνου  από 
1/7/1999 έως 29/2/2000 
  2.Παρακολούθησε το «Πρόγραµµα Απόκτησης εργασιακής εµπειρίας 
ανέργων στη φύλαξη Σχολικών Κτιρίων»  από 27/2/2001 έως 30/6/2004 στο 
∆ήµο 
  3.Κατετάγη σε προσωποπαγή θέση Ι.∆.ΑΟΡ.ΧΡ.   ως Σχολικός Φύλακας µε 
την υπ΄αριθµ. 165/12200/28-7-2006 Απόφαση ∆ηµάρχου. Εγκαταστάθηκε και 
ανέλαβε καθήκοντα στην Υπηρεσία την 22/8/2006 µε το υπ΄αριθµ. 12907/22-
8-2006 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης και Ανάληψης Υπηρεσίας 
Στην ίδια θέση υπηρέτησε έως και σήµερα οπότε και παραιτήθηκε µε την 
υπ΄αριθµ. 9073/1-8-2011 αίτησή της. 
Μέχρι την αποχώρηση της από την Υπηρεσία του ∆ήµου πραγµατοποίηση  
συνολική  δηµοτική υπηρεσία ως σχολικός φύλακας µε σχέση εργασίας 
Ι.∆.ΑΟΡ.ΧΡ.  έτη  4  µήνες  11 , ηµέρες 9 . 
Με βάση  τα παραπάνω η ανωτέρω υπάλληλος δικαιούται αποζηµίωση ίση µε 
τις αποδοχές δύο µηνών, υπολογιζοµένης ως ακολούθως: 
 
 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΑ 
  Βασικές ηµ. 42,56+6,00= 

48,56Χ 26 ηµ.  =                                                             1.262,56 
Επίδοµα Χριστ-Πάσχα –Αδείας 1000:12  83,33 
Σύνολο µην. Αποδοχών  =                                             1.345,89 
Σύνολο αποζηµ. 1345,89Χ2 µην.=                                 2.691,78 
∆ικαιούµενη αποζηµ. 2691,78Χ50% =                           1.345,89 

 
 

Παρακαλούµε  όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, εισάγετε το ως άνω θέµα και ψηφίσετε πίστωση ποσού 1345,89 
ευρώ  που αφορά την δικαιούµενη αποζηµίωση της Πασχαλίδου Ελένης. 

Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου ΦΕΚ 288/Α-
21/12/01 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6012.002 µε τίτλο «Λοιπές 
πρόσθετες παροχές - Απολύσεις,  πίστωσης ποσού  8.000 ευρώ του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 όπως τροποποιήθηκε. 

Παρακαλείται το Σώµα για την  ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 
 
ΣΥΝ:1 Αίτηση χορήγ. αποζηµίωσης 

2.  Η αρ. 232/2011 Απόφαση ∆ηµάρχου                                                                                   
3.  Η Απόφαση 7301/18-4-13 & 729/18-4-13  
4. περί σύνταξης γήρατος                                                                          
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Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 14/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση 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 

 
Εγκρίνει την δαπάνη για την καταβολή αποζηµίωσης λόγω   συνταξιοδότησης 
της αποχωρησάσης υπαλλήλου Ι. ∆ικαίου Α.Χ. Ελένης Πασχαλίδου του 
Θεοδώρου και διαθέτει την σχετική πίστωση ποσού χιλίων τριακοσίων 
σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (1345,89 €) σε βάρος του ΚΑ: 
02.10.6012.002 µε τίτλο " Λοιπές πρόσθετες παροχές-Απολύσεις" του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ. 
έτους 2013 για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  57/2013 
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  
 

             Αβραµίκου Αναστασία 
 

 
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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