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από το πρακτικό της 29ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ. 23916/06.12.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο έξι επτά είναι παρόντα
πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, , 2. Μπασούρης Μαρίνος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα
Δήμητρα, 4. Καλούδης Κων/νος, 5. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.Αντύπας Γεώργιος
Αντιπρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 3. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση
είναι οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Γουρλής, Λαλλάς Κακάτσιος, Μακρυδάκης, Μακρής και
Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 374/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή αποζημίωσης σε συνταξιούχο υπάλληλο ΙΔΑΧ

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σερέτη, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την ανάγκη
να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην «Καταβολή αποζημίωσης σε συνταξιούχο υπάλληλο ΙΔΑΧ» εκτός
ημερησίας διατάξεως.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σερέτη, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης
συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.
24004/2018 έγγραφό της Δ/νσης Διοικητικού Υπηρεσιών που έχει ως εξής:
1. Ο τ. υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του Δ.Η. Κ. Η. του Δ., με την από 22/11/2018 αίτηση του αιτείται την καταβολή
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, και επισυνάπτει την υπ. αριθμ. 42842/29-09-2018 απόφαση του
ΙΚΑ, με την οποία του απονέμεται «πλήρη σύνταξη γήρατος».
2. Ο ανωτέρω είχε μεταφερθεί στο Δήμο από τη ΔΕΠΑΗΛ και εργάστηκε στο Δήμο Ηλιούπολης έως
31/12/2017. Με την υπ. αριθμ. 12/03-01-2018 απόφαση Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 285/Γ΄/21-03-2018

λύθηκε η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου

από 01/01/2018 λόγω

συμπλήρωσης ορίου ηλικίας.
Ισχύουσα νομοθεσία
Επί της αποζημίωσης συνταξιούχου υπαλλήλου ΙΔΑΧ, εφαρμογή έχει το άρθρο 204 του ν. 3584/07 στο
οποίο προβλέπονται τα ακόλουθα:
«204- Αποζημίωση
1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, η αποζημίωση λόγω
απολύσεως ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την υπηρεσία καθορίζεται ως εξής:
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α. Για το προσωπικό που έχει συνεχή υπηρεσία από ένα έτος μέχρι τρία έτη οι αποδοχές ενός μήνα,
πάνω από τρία και μέχρι έξι έτη οι αποδοχές δύο μηνών, πάνω από έξι και μέχρι οκτώ έτη οι αποδοχές τριών
μηνών και πάνω από οκτώ και μέχρι δέκα έτη οι αποδοχές τεσσάρων μηνών.
β. Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας μετά τα δέκα και μέχρι τριάντα έτη, η πιο πάνω αποζημίωση
προσαυξάνεται με το ποσό των αποδοχών ενός μήνα.
2.Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, με
καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης, οι μηνιαίες αποδοχές δεν
λαμβάνονται υπόψη κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη,
πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό τριάντα (30).
3.Το προσωπικό του παρόντος τμήματος, το οποίο δεν υπάγεται για τη χορήγηση σύνταξης στην
ασφάλιση του Δημοσίου, εφόσον συμπληρώνει τις προϋποθέσεις λήψεως σύνταξης, μπορεί να αποχωρεί από
την υπηρεσία, λαμβάνοντας το μεν επικουρικά ασφαλισμένο το 50%, το δε μη επικουρικά το 60% της
αποζημίωσης που ορίζεται από την παράγραφο 1 του παρόντος .
Στο προσωπικό αυτό που απολύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 έως και 202 του
παρόντος, εφόσον κατά το χρόνο της απόλυσης δικαιούται σύνταξη από δική του υπηρεσία από οποιονδήποτε
Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 60% από αυτήν που ορίζεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις α', β', γ' και στ' της παρ. 1 του άρθρου 202 του
παρόντος, για τις οποίες δεν οφείλεται καμία αποζημίωση.
4.Αν η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου διήρκεσε πάνω από ένα έτος και λυθεί με το θάνατο του
προσληφθέντος, καταβάλλεται στους κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναγκαίους κληρονόμους του, με
εξαίρεση τα ενήλικα τέκνα, το 60% της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος αποζημίωσης. Την
αποζημίωση αυτή δικαιούνται και τα ενήλικα τέκνα, εφόσον φοιτούν σε δημόσια ή αναγνωρισμένη σχολή ή
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. Τα θήλεα τέκνα δικαιούνται
την παραπάνω αποζημίωση ανεξάρτητα από ηλικία, εφόσον είναι άγαμα και δεν εργάζονται.
Το ποσοστό αποζημίωσης που προβλέπεται στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων
υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο
αποζημίωσης του άρθρου 2 παρ. 2 του Α.Ν.173/1967 (ΦΕΚ 189 Α'), όπως αυτό κάθε φορά
αναπροσαρμόζεται.»
Από τη μισθοδοτική κατάσταση του τ. υπαλλήλου του μηνός Δεκεμβρίου 2017, προκύπτει ότι έλαβε
σύνολο τακτικών αποδοχών ποσού 1.277€.
Από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4257/14, προβλέπονται ότι «Για το προσωπικό που
μεταφέρθηκε από Δημοτικές Επιχειρήσεις Δήμων σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, με ειδικές διατάξεις οι
οποίες προέβλεπαν ρητά ότι το προσωπικό αυτό μεταφέρεται στους νέους φορείς λαμβανομένης υπόψη της
προϋπηρεσίας του, η προϋπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται και για την καταβολή της αποζημίωσης του άρθρου
204 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει».
Κατά τη μεταφορά του ανωτέρω από τη ΔΕΠΑΗΛ (18/06/2009) αναγνωρίστηκε με την
150/28189/26-06-2009 απόφαση Δημάρχου κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 269 χρόνος υπηρεσίας
(4) έτη, (2) μήνες και (20) ημέρες.
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Η σχέση εργασίας του υπαλλήλου λύθηκε κατ΄ εφαρμογή της παρ. 197 του ν. 3584/07 (3463/06) και
δικαιούται κατά το δεύτερο εδ. της παρ. 3 του άρθρου 204 το 60% των τελευταίων τακτικών αποδοχών που
ελάμβανε.
Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, και λαμβανομένου υπόψη ότι ο αιτών στις 31/12/2017, είχε συνολική
προϋπηρεσία: α) στο Δήμο Ηλιούπολης: (8) έτη,

(6) μήνες και (15) ημέρες και στη ΔΕΚΕΗΛ (4) έτη, (2)

μήνες και (20) ημέρες, ήτοι συνολικά (12) έτη, (9) μήνες και (05) ημέρες, άρα δικαιούται αποζημίωση για
(12) έτη ως εξής:
α) για την πρώτη δεκαετία: τακτικές αποδοχές (4) μηνών,
β) για κάθε ακέραιο έτος πλέον των (10) τις τακτικές αποδοχές (1) μηνός,
Γ) (4)μήνες+(2) μήνες=(6) μήνες Χ1.277€(τακτικές αποδοχές τελευταίου μήνα) =7.662€Χ60%=4.597,20€,
Κατόπιν των ανωτέρω,
παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης
για τη λήψη απόφασης ψήφισης διάθεσης πίστωσης ποσού 4.597,20€ από τον οικείο Κ.Α. (10.6021.00003) για
την έκδοση απόφασης καταβολής της προβλεπόμενης από το άρθρο 204 του ν. 3584/07 αποζημίωσης στον τ.
υπάλληλο του Δήμου Ηλιούπολης με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Κοντόπουλο Ηλία του Δημητρίου.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24
του Ν. 3613/07
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.597,20€ από τον οικείο Κ.Α. (10.6021.00003) για την
έκδοση απόφασης καταβολής της προβλεπόμενης από το άρθρο 204 του ν. 3584/07 αποζημίωσης στον
τ. υπάλληλο του Δήμου Ηλιούπολης με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Κ. Η. του Δ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 374/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 11.12.2018

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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