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Πάτρα 2 Απριλίου 2019
Αρ. Πρωτ: 90339/969
ΠΡΟΣ: Δ/νση Οικονομικού της Π.Δ.Ε. –Τμήμα
Προϋπολογισμού και Λογιστικής
Διαχείρισης.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 606/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 90329/6757/26.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της
Π.Δ.Ε. –Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 606/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης καταβολής εφάπαξ παροχής του άρθρου 35 του
Ν.4387/2016, λόγω συνταξιοδότησης της πρώην υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Μαγδαληνής Παπαγεωργοπούλου του Νικολάου, η οποία ήταν
ασφαλισμένη στο καθεστώς του Ν.103/1975 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού Επτά
χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (7.809,36), εξ’ ημισείας (κατά 50%) στα
τέκνα της Μαρία & Δημήτριο Μπερτσουκλή, λόγω θανάτου της υπαλλήλου, η δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας

Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
27η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

89998/966/22.3.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Καπράλος Σπυρίδων - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Σταθούλιας Γεώργιος, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος, και Σύρμος Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 606/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 24ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα με τίτλο: «Έγκριση δαπάνης καταβολής εφάπαξ παροχής του άρθρου
35 του Ν.4387/2016, λόγω συνταξιοδότησης της πρώην υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Μαγδαληνής Παπαγεωργοπούλου του Νικολάου, η
οποία ήταν ασφαλισμένη στο καθεστώς του Ν.103/1975 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
Επτά χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (7.809,36), εξ’ ημισείας (κατά 50%)
στα τέκνα της Μαρία & Δημήτριο Μπερτσουκλή, λόγω θανάτου της υπαλλήλου, η δαπάνη βαρύνει
τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 90329/6757/26.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της
Π.Δ.Ε. –Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα
κάτωθι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
Με την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τροποποίηθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά
πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική
ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
Με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του
Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των
Περιφερειών. Συγκεκριμένα με την παράγραφο 1γ του άρθρου 5 του νόμου αυτού η Οικονομική
Επιτροπή είναι αρμόδια και για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το
περιφερειακό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών που δεν υπάγονται
στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α' 42), σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Με τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την
εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016
(ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών
κοινοποίηθηκαν διατάξεις σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή
οδηγιών. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 2 «Για τους λοιπούς φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της
απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα».
Με την υπ’ αριθμό 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών γίνεται η επικύρωση
των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, με την οποία
ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014−2019, καθώς και με
την 456/2014 διόρθωση − συμπλήρωση αυτής. Με το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα
καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ’ αριθμό οικ.
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55961/643/1.3.2017 (ΦΕΚ.111 τ.ΥΟΔΔ/9.3.2017) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας,
όρισε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περίοδο 1.3.2017 έως 31.8.2019.
Με την υπ’ αριθμό. οικ.69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ.1018Β’/24.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σε Περιφερειακούς Συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
Με την υπ’ αριθ. 228/2018 (22η Συνεδρίαση στις 15.11.2018) απόφαση του, το Περιφερειακό
Συμβούλιο «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην υπ. αριθ. 2433/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στην
εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Παναγιώτη Μπράμου». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε
ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 265933/28.12.2018 απόφαση του
συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την απόφαση
39/2019 (5η Συνεδρίαση στις 12.3.2019), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την
Α’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας». Η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε
ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 56584/20.3.2019 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Με τις διατάξεις του Ν.103/1975 (ΦΕΚ.167Α’) ορίσθηκαν «Περί καταβολής εφ’ άπαξ χρηματικού
βοηθήματος εις τους εκ της υπηρεσίας αποχωρούντες λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλους ΝΠΔΔ
απάσης της χώρας».
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ.48Α’) ισχύουν τα εξής:
1. Στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων συνιστάται κλάδος με την ονομασία
«Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», στον οποίο υπάγεται υποχρεωτικά το μόνιμο
προσωπικό των ΝΠΔΔ, που δεν υπάγεται σε άλλο φορέα πρόνοιας ούτε στον Α.Ν.513/1968
(ΦΕΚ.186Α’) για τη λήψη εφ’ άπαξ βοηθήματος. Ο κλάδος έχει πλήρη νομική και λογιστική
αυτοτέλεια. Στο συνιστώμενο κλάδο υπάγονται υποχρεωτικά και όσοι υπάλληλοι είναι
ασφαλισμένοι στο καθεστώς του Ν.103/1975 μέχρι την 31.12.2004. Σκοπός του κλάδου
είναι η καταβολή εφ’ άπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους που αποχωρούν από την
υπηρεσία τους και συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας. Πόροι του
κλάδου είναι η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων ίση με 4% υπολογιζόμενη επί του
βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος. Το εφ’ άπαξ βοήθημα το οποίο δικαιούνται οι
αποχωρούντες ασφαλισμένοι υπολογίζεται για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει
διανυθεί από 1.10.1975 και εφεξής και καταβάλλεται κατ’ αναλογία από το ΤΠΔΥ για το
χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σ’ αυτό και για το οποίο καταβλήθηκαν
ασφαλιστικές εισφορές και το υπόλοιπο ποσό από το νομικό πρόσωπο στο οποίο τηρείτο ο
λογαριασμός του Ν.103/1975 και στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο υπάλληλος μέχρι την
31.12.2004. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηματιζόμενων κεφαλαίων του οικείου
λογαριασμού του Ν.103/1975 για την καταβολή του αναλογούντος ποσού βοηθήματος,
τούτο συμπληρώνεται κατά το ποσό που υπολείπεται από το ίδιο το ΝΠΔΔ στο οποίο
τηρείτο ο λογαριασμός και σε καμία περίπτωση δεν βαρύνει το ταμείο.
2. Αιτήσεις υπαλλήλων για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας που έχουν υποβληθεί ή θα
υποβληθούν στα ΝΠΔΔ που υπηρετούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τους
λογαριασμούς του Ν.103/1975 μέχρι το χρόνο έναρξης λειτουργίας του κλάδου, εξετάζονται
από τα νομικά πρόσωπα αυτά και διακανονίζεται το ποσό της οφειλής και ο χρόνος αυτός
θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο καθεστώς Ν.103/1975. Η λειτουργία του κλάδου αρχίζει
την 1.1.2005.
Σύμφωνα με την απόφαση Φ80020/οικ.29753/Δ15.531/30.6.2016 (ΑΔΑ:7ΛΟΨ465Θ1Ω-ΨΙΣ) του
Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γνωστοποιήθηκαν
ρυθμίσεις του άρθρου 35 «Εφάπαξ παροχή» του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει «Ενιαίο Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλειας– Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
Με τις παραγράφους 1 και 2 ορίζονται από 1.1.2017 τα υπαγόμενα πρόσωπα και οι πόροι (οι
ασφαλιστικές εισφορές κ.α.) του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στο οποίο από
1.1.2017 εντάσσονται τα ταμεία, τομείς, κλάδοι ή λογαριασμοί πρόνοιας όπως προσδιορίζονται
στο άρθρο 75 του εν λόγω νόμου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την περίπτωση α. της παραγράφου 3, από 13.5.2016, προϋπόθεση για
την καταβολή της εφάπαξ παροχής, αποτελεί, α) η λήψη κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή
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οριστικής αναπηρίας, δηλαδή να έχει εκδοθεί η οριστική πράξη συνταξιοδότησης γήρατος ή
αναπηρίας και β) η πλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται από το καταστατικό
του εντασσόμενου ταμείου, τομέα, κλάδου ή λογαριασμού (εφεξής ταμείου) πρόνοιας.
Επομένως, δεν είναι δυνατή η καταβολή της εφάπαξ παροχής στην περίπτωση προσωρινής
συνταξιοδότησης από τον φορέα κύριας ασφάλισης.
Στην παράγραφο 4 καθορίζεται, από 13.5.2016, ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής για
τα ταμεία πρόνοιας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και προβλέπεται ότι η εφάπαξ παροχή θα αποτελείται στο εξής από το
άθροισμα δύο τμημάτων: το τμήμα που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013
και το τμήμα που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από την 1.1.2014 και εφεξής.
 Τμήμα που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 :
αα. για τους μισθωτούς
i) για αυτούς με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το
γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες
κρατήσεις, υπέρ του ταμείου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την
31.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου,
Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων
αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και την 31.12.2013,
εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ταμείου, χωρίς να υπολογίζονται τα
δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξαίνεται ετησίως κατά την
ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ως άνω
προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας,
έως και το έτος αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που
προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).
Για τον υπολογισμό του τμήματος που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα έως την 31η-12-2013
απαιτείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5)
τελευταία έτη έως και την 31.12.2013.
 Τμήμα που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής:
Το τμήμα της εφάπαξ παροχής μισθωτών και αυτοτελώς απασχολούμενων που αντιστοιχεί σε
χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται από την 1.1.2014 και εφεξής, υπολογίζεται με βάση το
διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση και προκύπτει από
τον τύπο (1).Όπως προαναφέρθηκε, για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης πριν και μετά την 1-12014 η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το άθροισμα των δύο τμημάτων και προκύπτει από τον
τύπο (2). Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από 1.1.2014 για κάθε ασφαλισμένο
τηρούνται σε ατομικές μερίδες, όπως άλλωστε ήδη προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία (άρθ.
18 του ν. 4242/2014- ΦΕΚ τ.Α΄/50).
Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής για
αποχωρήσεις από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελμα από 1.9.2013 και εφεξής, σε
όποιο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν ευρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου (δηλαδή 13.5.2016), κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της παροχής
βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού. Είναι αυτονόητο ότι, η εφάπαξ παροχή σε εκκρεμείς
αιτήσεις για αποχωρήσεις μέχρι και την 31.8.2013 υπολογίζεται σύμφωνα με τις καταστατικές
διατάξεις και τις τυχόν μειώσεις που έχουν επέλθει μέχρι και τον ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
Η παράγραφος 6 αφορά στους φορείς που χορηγούν εφάπαξ παροχή με το καθεστώς του
Ν.103/1975 (Α΄ 167) οι οποίοι εξακολουθούν να τα καταβάλλουν οι ίδιοι και καταλαμβάνονται
από το άρθρο αυτό. Ειδικότερα ορίζεται: Ως συνολικός χρόνος ασφάλισης, για την εξέταση της
θεμελίωσης του δικαιώματος της εφάπαξ παροχής, θεωρείται ο χρόνος ασφάλισης που έχει
διανυθεί στο καθεστώς του Ν.103/1975 (Α΄ 167), ο χρόνος ασφάλισης που έχει
πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε ταμείο πρόνοιας που εντάσσεται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μέχρι την
ένταξή του σε αυτό και ο χρόνος μετά την 1.1.2017 που θα διανυθεί στην ασφάλιση του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Τα απαιτούμενα έτη για την θεμελίωση του δικαιώματος της εφάπαξ παροχής συνεχίζουν να
είναι αυτά που απαιτούνται από τον Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48).
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Η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται για όλο το χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί από 1.10.1975
έως 31.12.2013 με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 περίπτωση α/αα. Η παροχή
καταβάλλεται κατ` αναλογία από το νομικό πρόσωπο, στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός του
Ν.103/1975 (Α΄167) και στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο υπάλληλος την 31.12.2005 και το
υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα ασφάλισης σε οποιοδήποτε ταμείο
πρόνοιας που εντάσσεται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. έως τις 31.12.2013, από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Εξυπακούεται ότι η απόδοση εφάπαξ παροχών πριν την ένταξη των ταμείων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
(δηλ. πριν την 1.1.2017) θα πραγματοποιείται από τα εντασσόμενα ταμεία.
Με την υπ’ αριθμό 263178/4495/5.1..2014 Διαπιστωτική πράξη του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της μόνιμης υπαλλήλου της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αχαΐας) Μαγδαληνής Παπαγεωργοπούλου του Νικολάου κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων με Γ’ βαθμό και 3ο Μ.Κ. λόγω πνευματικής ανικανότητας που δεν επιτρέπει
την άσκηση άλλων καθηκόντων.
Το τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας εξέδωσε το από 19.7.2018
Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της Μαγδαληνής Παπαγεωργοπούλου του Νικολάου,
σύμφωνα με το οποίο:
Με την αριθ.4725/28.7.97 κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών Δυτικής
Ελλάδας και Αττικής, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 162/ΝΠΔΔ/2.10.1997 μετατάχθηκε από το
Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών, που υπηρετούσε (απόφαση 2/3.2.1995 –
ΦΕΚ..34ΝΠΔΔ/23.2.1995) στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας σε κενή θέση του κλάδου Δ.Ε.
Διοικητικού Λογιστικού.
Με την Διαπιστωτική Πράξη του Περιφερειάρχη 1/3.1.2011 έγινε αυτοδίκαιη μεταφορά και κατάταξή
της στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.32Β’/21.1.2011) σε κενή οργανική θέση του κλάδου Δ.Ε.
Διοικητικών Γραμματέων.
Μέχρι την ημέρα λύσης της υπαλληλικής σχέσης της (31.10.2014), είχε συνολικό χρόνο πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας έτη είκοσι πέντε (25), μήνες τέσσερις (4) και ημέρες είκοσι πέντε (25).
Με το με στοιχεία 240/4/2017 Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του Δήμου Πατρέων
βεβαιώθηκε ο θάνατος της πρώην υπαλλήλου Μαγδαληνής Παπαγεωργοπούλου του Νικολάου στις
23.7.2017.
Με την υπ’ αριθ. 43/2017 Διάταξη Χορήγησης Κληρονομητηρίου του Ειρηνοδικείου Πατρών και
λαμβάνοντας υπόψη:
α)Το υπ’ αριθ. 94554/26.7.2017 Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Πατρέων.
β)Το υπ’ αριθ.94580/26.7.2017 Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών της κληρονομουμένης κατά
την ημέρα θανάτου αυτής που εκδόθηκε από τον Δήμο Πατρέων, από τα οποία προκύπτει ότι αυτή δεν
κατέλιπε κατά τον χρόνο του θανάτου της άλλους συγγενείς πρώτης τάξεως ή σύζυγο, καθώς ήταν
διαζευγμένη και συνεπώς δεν υπάρχουν νόμιμοι μεριδούχοι που να περιορίζουν ή να αποκλείουν το
κληρονομικό δικαίωμα των αιτούντων Μαρίας Μπερτσουκλή και Δημητρίου Μπερτσουκλή του
Παναγιώτη Μπερτσουκλή και της Μαγδαληνής Παπαγεωργοπούλου.
γ)Το υπ’ αριθ.1467/6.9.2017 Πιστοποιητικό της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Πατρών, από το
οποίο προκύπτει ότι δεν έχει γίνει καμία δήλωση αποποίησης από τους αιτούντες εξ’ αδιαθέτου
κληρονόμους.
δ)Το υπ’ αριθ.2811/6.9.2017 Πιστοποιητικό της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Πατρών, από το
οποίο προκύπτει ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη της κληρονομούμενης.
ε)Το υπ’ αριθ.2915/6.9.2017 Πιστοποιητικό της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Πατρών, από το
οποίο αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει εκκρεμής δίκη, ούτε έχει γίνει καμία δήλωση περί αμφισβητήσεως
του κληρονομικού δικαιώματος των αιτούντων επί της κληρονομιάς της αποβιωσάσης.
στ)Το υπ’ αριθ. 27219/6.9.2017 Πιστοποιητικό της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών, από το
οποίο προκύπτει ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη της κληρονομούμενης.
Πιστοποιείται ότι μοναδικοί εξ’ αδιαθέτου κληρονόμοι της Μαγδαληνής Παπαγεωργοπούλου του
Νικολάου και της Μαρίας, που πέθανε στην Πάτρα στις 23.7.2017 είναι οι κάτωθι: α)το τέκνο της
Μαρία Μπερτσουκλή του Παναγιώτη και της Μαγδαληνής κατά ποσοστό ½, β)το τέκνο της Δημήτριος
Μπερτσουκλής του Παναγιώτη και της Μαγδαληνής κατά ποσοστό ½, οι οποίοι κληρονομούν εξ’
αδιαθέτου κατά ποσοστό ½ ο καθένας εξ’ αυτών την ανωτέρω κληρονομούμενη στο σύνολο της
κινητής και ακίνητης κληρονομιαίας περιουσίας της.
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Με την απόφαση 3874/22.1.2018 του Διευθυντή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών
Αχαΐας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) απονεμήθηκε σύνταξη θανάτου
συνταξιούχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4387/2016 στον Δημήτριο Μπερτσουκλή
του παναγιώτη και της Μαγδαληνής.
Με τον πίνακα ασφαλιστέων αποδοχών τελευταίας πενταετίας με τις αποδοχές επί των οποίων έγιναν
κρατήσεις για κύρια σύνταξη και ΤΠΔΥ της υπαλλήλου Μαγδαληνής Παπαγεωργοπούλου του Νικολάου
απορρέουν τα εξής:
Συνολικός μισθός ασφάλισης πενταετίας 72.109,16 : 60 = 1.201,81 ευρώ
Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στο καθεστώς του Ν. 103/1975 από τις 1.3.1995 μέχρι
τις 31.12.2005 είναι 10 χρόνια και 10 μήνες
Με την εφαρμογή του τύπου ο οποίος δίδεται με τις προαναφερόμενες διατάξεις ήτοι :
Α = ΜΜ * Ε * 60% έχουμε το αριθμητικό αποτέλεσμα που υπολογίζει το τμήμα της κατ`
αναλογία εφάπαξ παροχής μέχρι τις 31.12.2005, η οποία και καταβάλλεται από την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας: 1.201,81 * 10,83 * 60% = 7.809,36 ευρώ
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ.43/21.9.2017 διάταξη – κληρονομητήριο του Ειρηνοδικείου Πατρών το
ανωτέρω ποσό της εφ’ άπαξ παροχής κατανέμεται στους κληρονόμους ως εξής:
Μαρία Μπερτσουκλή του Παναγιώτη και της Μαγδαληνής 7.809,39 Χ 50% = 3.904,68 ευρώ.
Δημήτριος Μπερτσουκλής του Παναγιώτη και της Μαγδαληνής 7.809,39 Χ 50% = 3.904,68 ευρώ.
Με δεδομένα τα ανωτέρω και με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά παρακαλούμε την εισήγηση
σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για:
Την έγκριση δαπάνης καταβολής της εφ’ άπαξ παροχής λόγω συνταξιοδότησης και λήψης σύνταξης
αναπηρίας από το Ε.Φ.Κ.Α., της πρώην υπαλλήλου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Μαγδαληνής Παπαγεωργοπούλου του Νικολάου, η οποία ήταν
ασφαλισμένη στο καθεστώς του Ν.103/1975 και δικαιούται μέρος του εφάπαξ βοηθήματος από την
Περιφέρεια για το οποίο κατέβαλλε τις εισφορές που ορίζει ο νόμος, με βάση και τις διατάξεις του
άρθρου 21 του Ν.3232/2004 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού Επτά χιλιάδων οκτακοσίων εννέα
ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (7.809,36) για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής του άρθρου 35 του
Ν.4387/2016, η οποία χορηγείται, λόγω θανάτου της πρώην υπαλλήλου (240/4/2017 ληξιαρχική πράξη
θανάτου Δήμου Πατρέων), στους νόμιμους κληρονόμους της (διάταξη χορήγησης κληρονομητηρίου
43/2017 του Ειρηνοδικείου Πατρών) Μαρία Μπερτσουκλή του Παναγιώτη και της Μαγδαληνής &
Δημητρίου Μπερτσουκλή του Παναγιώτη και της Μαγδαληνής εξ’ ημισείας, ποσού Τριών χιλιάδων
εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (3.904,68) έκαστος. Η δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και συγκεκριμένα τον ειδικό φορέα
και ΚΑΕ 02.01.073.0283.01.1231 «Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή
καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)», για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η
υπ’ αριθμό 1857/90139/6720/26.3.2019 (6ΗΓΒ7Λ6-9Χ9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 90329/6757/26.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Ε. –
Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη καταβολής της εφ’ άπαξ παροχής λόγω συνταξιοδότησης και λήψης σύνταξης
αναπηρίας από το Ε.Φ.Κ.Α., της πρώην υπαλλήλου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της

ΑΔΑ: ΨΣΙ47Λ6-71Ζ
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Μαγδαληνής Παπαγεωργοπούλου του Νικολάου, η οποία ήταν
ασφαλισμένη στο καθεστώς του Ν.103/1975 και δικαιούται μέρος του εφάπαξ βοηθήματος από την
Περιφέρεια για το οποίο κατέβαλλε τις εισφορές που ορίζει ο νόμος, με βάση και τις διατάξεις του
άρθρου 21 του Ν.3232/2004 και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού Επτά χιλιάδων οκτακοσίων
εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (7.809,36) για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής του άρθρου
35 του Ν.4387/2016, η οποία χορηγείται, λόγω θανάτου της πρώην υπαλλήλου (240/4/2017
ληξιαρχική πράξη θανάτου Δήμου Πατρέων), στους νόμιμους κληρονόμους της (διάταξη
χορήγησης κληρονομητηρίου 43/2017 του Ειρηνοδικείου Πατρών) Μαρία Μπερτσουκλή του
Παναγιώτη και της Μαγδαληνής & Δημητρίου Μπερτσουκλή του Παναγιώτη και της Μαγδαληνής
εξ’ ημισείας, ποσού Τριών χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών
(3.904,68) έκαστος.
Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και
συγκεκριμένα τον ειδικό φορέα και ΚΑΕ 02.01.073.0283.01.1231 «Αποζημίωση προσωπικού που
απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) (Λοιπές
Δαπάνες)», για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμό 1857/90139/6720/26.3.2019 (6ΗΓΒ7Λ69Χ9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας
Σταθούλιας Γεώργιος

