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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
19ης Ιουνίου 2015
Αριθ. απόφασης

102
Περίληψη
Χορήγηση αποζημίωσης του άρθρου 204 του
Ν.3584/2007 σε πρώην υπάλληλο του Δήμου
Ξάνθης.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουνίου
2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 25602/15-06-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι(6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
2.Κων/νος Τριανταφυλλίδης
3.Ερκάν Κίρατζη
4.Σιαμπάν Μπαντάκ
5.Απόστολος Αγκόρτζας
6.Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης

Απόντες
1.Τοπ Ισμέτ
2.Αθανάσιος Ξυνίδης
3.Αλεξία Γκιρτζίκη

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της την
υπ΄αριθ.23824/04-06-2015 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών η οποία
έχει ως εξής :
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή όπως αποφανθεί σχετικά με τη
χορήγηση της αποζημίωσης που δικαιούται η ανωτέρω πρώην υπάλληλος του Δήμου
μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.3584/2007, στο οποίο
αναφέρεται ότι το προσωπικό το οποίο απολύεται ή παραιτείται λόγω συνταξιοδότησης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 201, χορηγείται το πενήντα της εκατό (50%)
της οριζόμενης αποζημίωσης από τις σχετικές διατάξεις. Ο τρόπος υπολογισμού
είναι αυτός που ακολουθεί:
Πίνακας υπολογισμού του ύψους της αποζημίωσης.
Χρόνος υπηρεσίας εννέα (9) χρόνια έντεκα (11) μήνες και πέντε (5) ημέρες
(από 7/12/2004 έως 12-11-2014)
Δικαιούται αποζημίωση ποσού ίσου με τις αποδοχές τεσσάρων (4) μηνών.
Ακαθάριστες Αποδοχές μηνός Οκτωβρίου 2014 1.031,19 ευρώ
Ο υπολογισμός και το ποσό της αποζημίωσης έχουν ως εξής:
Χρόνος συνεχούς υπηρεσίας : 9 συμπληρωμένα έτη ( από 7/12/2004 έως 12-112014)
Ακαθάριστες Αποδοχές μηνός Οκτωβρίου 2014 1.031,19 ευρώ
Μήνες αποζημίωσης με αποδοχές τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης : 4 μήνες
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Ποσό αποζημιώσεις : 2.062,38 ευρώ (4 μήνες Χ 1.031,19 € Χ 50%)
Ποσό παρακράτησης φόρου :0,0 € (άρθρο 14 παρ.1 του ΚΦΕ ν. 2238/94 όπως
τροποποιήθηκε με παρ. 6 άρθρο 5 ν. 3842/10)
Πληρωτέο ποσό αποζημίωσης : 2.062,38 ευρώ
Το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται στο ποσό των 2.062,38 € και δεν υπερβαίνει το
πλαφόν των δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ όπως ορίζεται από τις διατάξεις του
άρθρου 21 παρ. 13 του Ν.3144/03. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6021 με
τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του
προϋπολογισμού του έτους 2015».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Του άρθρου 204 του Ν.3584/2007, του άρθρου 28 παραγρ.1 του Ν. 1832/89 και
του άρθρου 8 παρ. 47 του Ν.2307/95.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003 «Οργάνωση και άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125τ.Α
23-5-2003).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.13 του Ν.3144/03 (ΦΕΚ 111/8-5-03)
«Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική
προστασία και άλλες διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες το ανώτατο όριο
αποζημίωσης αυξήθηκε σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
4. Τις διατάξεις του Ν.103/75 περί «καταβολής αποζημιώσεως εις εκ της υπηρεσίας
αποχωρούντες λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλους ……..»
5. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011 ( ΦΕΚ 215/30-9-2011
τ.Α΄)
6. Τα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου της πρώην υπαλλήλου του
Δήμου μας, Μ. Θ. του Γ. από τα οποία προκύπτει ότι η ανωτέρω εργαζόμενη
συμπλήρωσε συνεχή δημοτική υπηρεσία (από 7/12/2004 έως 12/11/2014 )
εννέα (9) έτη έντεκα (11) μήνες και πέντε (5) ημέρες.
7. Τις καταστάσεις μισθοδοσίας του Οκτωβρίου 2014, τελευταίου μήνα εργασίας
της ανωτέρου υπαλλήλου από τις οποίες προκύπτει ότι το ποσό των
ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών της σύμφωνα N.4024/2011 και την
κατάταξή της, ανέρχεται σε 1.031,19 ευρώ.
8. Την υπ’ αριθ. 1176/14-4-2015 απόφαση απονομής σύνταξης γήρατος ΙΚΑ
ΕΤΑΜ για την ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση αποζημίωσης που δικαιούται η πρώην υπάλληλος του Δήμου
Ξάνθης Θ. Μ. του Γ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.3584/2007.Το
ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα
ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (2.062,38€) και δεν υπερβαίνει το πλαφόν των δέκα
πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21
παρ.13 του Ν.3144/2003.
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6021 με τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων με σχέση
εργασίας δημοσίου /ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προϋπολογισμού του έτους
2015.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 102/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

Τα μέλη

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 1 Ιουλίου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

