ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 4 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 2738/30.1.2015 πρόσκληση του κ.
Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος 2.Κοκοτίνης Χρήστος,
Αντιπρόεδρος 3. Καλούδης Κωνσταντίνος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5.Σερέτη Χριστίνα, 6.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, 7.Πίκουλα Αργυρώ

τακτικά μέλη, και 8..Πανταζόπουλος Ηλίας,

αναπληρωματικά μέλη ότι οι κ.κ. 1.Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Κορμά-Γκουτζιάνα τακτικά μέλη
δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντας στην συνεδρίαση είναι η Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων κ. Καραγιαννίδου και ο
Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 27/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς για αναγνώριση χρόνου απασχόλησης ως συντάξιμου
σχολικών φυλάκων

Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2449/2015

έγγραφό του, στο οποίο

αναφέρονται τα εξής :

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 66/Α20/251/77/9.12.2014 του ΙΚΑ, δίνεται η δυνατότητα στους σχολικούς
φύλακες να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο, κατόπιν εξαγοράς, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑ, τον
χρόνο απασχόλησής τους στα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 15
του άρθρου 20 του Ν. 2639/1998. Στα απαραίτητα δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν στο ΙΚΑ, είναι και βεβαίωση του εργοδότη για τον τρόπο καταβολής του ποσού
εξαγοράς (εφάπαξ ή σε δόσεις)
Η καταβολή των αναλογουσών εισφορών για τον χρόνο που αναγνωρίζεται, γίνεται είτε εφάπαξ εντός
τριμήνου, από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης , οπότε και παρέχεται έκπτωση 15 %, είτε
σε μηνιαίες δόσεις, ισάριθμες με τους μήνες που αναγνωρίζονται, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να
είναι ανώτερος των εξήντα. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει τις
αναλογούσες σε αυτόν υπολειπόμενες εισφορές εφάπαξ, εντός τριών μηνών από την υποβολή της
αίτησης για συνταξιοδότηση του ενδιαφερομένου.
Στον Δήμο Ηλιούπολης μέχρι στιγμής έχουν υποβάλλει σχετικές αιτήσεις, η κ. Κασιμάτη Μαρία με
αρθμ. Πρωτ. 2311/27.1.2015 , η κ. Γκάζικα Ουρανία με αριθμ. πρωτ. 2310/27.1.2015 , η
κ.Γιαννακοπούλου Καλλιόπη με αριθμ.πρωτ. 2860/2.2.2015 και ο κ. Μιχόπουλος Γεώργιος με αριθμ.
πρωτ. 2.2.2015.
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Μετά τα ανωτέρω τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής προτείνουν την εφάπαξ καταβολή του ποσού
εξαγοράς για αναγνώριση χρόνου απασχόλησης ως συνταξίμου
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

Ομόφωνα αποφασίζει
( ο κ. Μαργαρώνης δηλώνει παρών)
Εγκρίνει την εφάπαξ καταβολή του ποσού εξαγοράς για αναγνώριση χρόνου απασχόλησης ως συντάξιμου των
παρακάτω σχολικών φυλάκων, σύμφωνα με την εγκύκλιο 66/Α20/251/77/9.12.2014 του ΙΚΑ


Κασιμάτη Μαρία



Γκάζικα Ουρανία



Γιαννακοπούλου Καλλιόπη και



Μιχόπουλος Γεώργιος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 12.2.2015

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

