ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
«ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Αριθ. Αποφ. 65/2015
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 17/15 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριµναΑθλητισµός-Πολιτισµός-Περιβάλλον» ∆ήµου Λευκάδας
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 Νοεµβρίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00µ.µ στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθµοί – Παιδεία – Κοινωνική
Μέριµνα – Αθλητισµός – Πολιτισµός – Περιβάλλον» ύστερα από την µε αρ. πρωτ.
1142/20-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1.

Περδικάρης Αθανάσιος

1. Καρφάκη Μαριάνα

2.

Αρβανίτης Σπυρίδων

2. Ζουριδάκης Ευτύχιος

3.

Πολίτης Σπυρίδων

3. Κατωπόδη Σπυριδούλα

4.

Περδικάρης ∆ηµήτριος

5.

Χαλικιάς Ευάγγελος

6.

Ροντογιάννης Θεόδωρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας Κονιδάρη
Νικολέττα για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την
συνεδρίαση.

5ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 17/15 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ ∆ήµου Λευκάδας: «Απόφαση ∆.Σ σχετικά µε την
καταβολή εφ’ άπαξ αποζηµίωσης του Ν. 103/75 ΦΕΚ 167 Τ.Α. της συνταξιοδοτούσα
υπαλλήλου Καρελή Άννας του Γεωργίου, του κλάδου ΥΕ16 Καθαριστριών, Π.∆.
243/1984, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 του Ν. 2512/1997 και το άρθρο 21
του Ν. 3232/2004, ΦΕΚ 48 Α΄/12-2-2004.
O Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη του ∆Σ τα εξής
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 86 του Ν.3463/2006 .
2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’)
3. Τις διατάξεις του Ν.103/75 και της αρ.30274/οικ.32538/1406/23-12-2004 εγκ. Υπ.
Απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας»
4. Το γεγονός ότι η υπάλληλος Καρελή Άννα του Γεωργίου υπηρέτησε στο ΝΠ∆∆
∆ήµου Λευκάδας «Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριµναΑθλητισµός-Πολιτισµός-Περιβάλλον» από 16/07/1986 έως 14/05/2012 που
παραιτήθηκε. Της απονεµήθηκε σύνταξη γήρατος σύµφωνα µε την αρ. 5555/2012/1712-2014 Πράξη του Ταµείου Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Σύµφωνα µε το
Ν.103/75 δικαιούται εφάπαξ βοήθηµα συνταξιοδότησης , που καθορίζεται από τα έτη
και το µισθό ασφάλισης (Π.∆. 243/1984, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 του
Ν.2512/1997, το άρθρο 21 του Ν.3232/2004 και το άρθρο 5 του Ν.3513/2006) .
ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: τα έτη που υπηρέτησε σαν µόνιµος υπάλληλος και κατέβαλε
τις νόµιµες εισφορές, καθώς επίσης και τα χρονικά διαστήµατα που αναγνωρίζονται
σαν χρόνος ασφάλισης καταβάλλοντας τις νόµιµες εισφορές.
ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων
αποδοχών (συµπεριλαµβανοµένων των επιδοµάτων εορτών και αδείας) που έλαβε
η ασφαλισµένη κατά τα πέντε (5) έτη που προηγούνται της ηµεροµηνίας εξόδου από
την υπηρεσία , επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του
Τ.Π.∆.Υ. διά του αριθµού 70.
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΦΑΠΑΞ : Για τα πρώτα 73,00 € του µισθού ασφάλισης αντιστοιχεί
εφάπαξ 2.025,00 € , το υπόλοιπο ποσό του µισθού ασφάλισης πολλαπλασιάζεται µε
συντελεστή 12. Το άθροισµα των παραπάνω ποσών προσαυξάνεται κατά 216,63%
και το τελικό άθροισµα διαιρείται διά 420 (420 µήνες = 35 χρόνια ) .
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ: Προκύπτει αν πολλαπλασιάσουµε το µηνιαίο εφάπαξ µε τους
µήνες ασφάλισης
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Καρελή Άννα του Γεωργίου
1)Από το µισθό 1.030,51€ ασφάλισης στα πρώτα 73,00 € του µισθού ασφάλισης
αντιστοιχεί εφάπαξ βοήθηµα :2.025,00€.
2)Το υπόλοιπο ποσό του µισθού ασφάλισης πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 12
ήτοι : 1.030,51€-73,00€ = 957,51€ Χ 12 = 11.490,12€.
3) Το άθροισµα των δυο ποσών προσαυξάνεται κατά 216,63 % ήτοι : 2.025,00 +
11.490,12 =13.515,12€
13.515,12 Χ 216,63 % = 29.277,80€.
4)Το σύνολο των δύο παραπάνω ποσών διαιρείται δια 420 για να βρούµε το µηνιαίο
εφάπαξ, ήτοι : 13.515,12 + 29.277,80 =42.792,92 : 420 = 101,89 €(µηνιαίο εφάπαξ)

Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. Φ. 30274/οικ. 32538/1406/23-12-2004 εγκύκλιο ου Υπ.
Απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας, οι υπάλληλοι που ασφαλίζονται στο
καθεστώς του Ν. 103/75 συνέχισαν να ασφαλίζονται στους οικείους λογαριασµούς
των υπηρεσιών τους έως 31/12/2005 και οι εκκαθαριστές των αποδοχών των
υπαλλήλων, παρακρατούσαν τις σχετικές κρατήσεις του Ν. 103/75, οι οποίες
περιέχονταν στους λογαριασµούς που έχουν συσταθεί µε βάση το Νόµο αυτό.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1, 2 του άρθ. 21 του Ν. 3234/04 συστάθηκε νέος
κλάδος πρόνοιας στο Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων υπαλλήλων(Τ.Π.∆.Υ.), η λειτουργία
του οποίου άρχισε την 1-1-2006.
Εποµένως η υπηρεσία µας θα πρέπει να υπολογίσει και να καταβάλει το εφάπαξ
βοήθηµα στην συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο Καρελή Άννα του Γεωργίου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 103/75 και της ανωτέρω εγκυκλίου για το χρονικό διάστηµα
από 16-07-1986 έως 31-12-2005 κατά το οποίο παρακρατούσε από τις µηνιαίες
αποδοχές της υπαλλήλου τις σχετικές κρατήσεις οι οποίες περιέρχονταν στον
τραπεζικό λογαριασµό που έχει συστήσει µε βάση το Ν. 103/75.
Σύµφωνα µε το Ν.3232/2004 ,άρθρο 21.παρ.1 ορίζεται: Σε περίπτωση ανεπάρκειας
των σχηµατιζόµενων κεφαλαίων του οικείου λογαριασµού του Ν.103/1975(ΦΕΚ
167/Α΄)για την καταβολή του αναλογούντος ποσού βοηθήµατος, τούτο
συµπληρώνεται κατά το ποσό που υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.∆.∆. στο οποίο
ετηρείτο ο λογαριασµός και σε καµία περίπτωση δεν βαρύνει το ταµείο. Σε
περίπτωση µετατροπής, κατάργησης ή συγχώνευσης του Ν.Π.∆.∆. η επιβάρυνση για
την κάλυψη του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από το διάδοχο φορέα.
Για δε το επόµενο χρονικό διάστηµα ήτοι από 1-1-2006 ( ηµεροµηνία λειτουργίας
του νέου κλάδου πρόνοιας Τ.Π.∆.Υ.) έως 14-05-2012( ηµεροµηνία παραίτησης της
υπαλλήλου), το εφάπαξ βοήθηµα έχει καταβληθεί από το Τ.Π.∆.Υ.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι µήνες ασφάλισης της υπαλλήλου στο Νοµικό µας
πρόσωπο είναι 235 ( από 16-07-1986 έως 31-12-2005 ) που αν πολλαπλασιαστούν
µε το πιο πάνω προσδιορισθέν µηνιαίο εφάπαξ των 101,89€ προκύπτει : 101,89Χ
235 = 23.944,15€
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.2&4 του άρθρου 1 της υποπαραγράφου 1 Α. 5
«Μείωση συντάξεων και Εφάπαξ βοηθηµάτων»του ν. 4093/2012 πρέπει να µειωθεί
το εφάπαξ κατά ποσοστό 42,29%. Συνεπώς 23.944,15 Χ 42,29% = 10.125,98€
23.944,15€ – 10.125,98€ = 13.818,17€
Έχει εισπράξει ποσό 6.261,69€(α΄δόση) σύµφωνα Ν. 103/75.Το υπόλοιπο ποσό
του εφάπαξ βοηθήµατος σύµφωνα µε το Ν.3232/2004,άρθρο 21,παρ.1, θα της
αποδοθεί από το ΝΠ∆∆ ∆ήµου Λευκάδας ως εξής: α)ποσό 3.476,00€(β ΄δόση) το
έτος 2015 και β) ποσό 4.080,48(γ’δόση) το οποία θα καταβληθεί το 2016
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου
και µετά από διαλογική συζήτηση:
αποφασίζει οµόφωνα
Την καταβολή του υπολοίπου εφάπαξ βοηθήµατος στην Καρελή Άννα του Γεωργίου
λόγω συνταξιοδότησης , ως εξής: α) ποσό 3.476,00€(β ΄δόση) το έτος 2015 και β)
ποσό 4.080,48(γ’δόση) το οποίο θα καταβληθεί το 2016

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αρ. 65/2015.
Αφού αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τα παρόντα µέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

Ακριβές Απόσπασµα
Ο πρόεδρος του ∆.Σ.

