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Α Π Ο Φ Α Σ Η  199 / 2018
Ο Δήμαρχος  Πρέβεζας

Έχοντας υπόψη:
1.  τις διατάξεις της περιπτ. δ παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 
2.  τις διατάξεις των άρθρων 204 του Ν.3584/2007
3. την  με  αριθ  πρωτ.2679/7-02-2018 αίτηση του υπαλλήλου  Αδάμ Γεώργιου  του Φωτίου για  τη
χορήγηση της αποζημίωσης του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007.
4. την υπ’ αριθ.7687/16-04-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προσωπικού για την προϋπηρεσία του
ανωτέρω υπαλλήλου,  του κλάδου Δ.Ε.- Ηλεκτρολόγων ,  σύμφωνα με την οποία  βεβαιώθηκε ότι
υπηρέτησε από 1-08-1998 έως και 22-02-2016 , συνολικά 17 έτη , 6 μήνες και 21 ημέρες . 
5. τη μισθοδοτική κατάσταση μηνός Ιανουαρίου 2016, τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης του
ανωτέρω υπαλλήλου, σύμφωνα με την οποία οι  τακτικές αποδοχές  του ανέρχονταν στο ποσό των
1.186,95 €.
6. την υπ’ αριθ. 54/2016  απόφαση Δημάρχου με την οποία λύθηκε η σχέση εργασίας του ανωτέρω
υπαλλήλου με το Δήμο Πρέβεζας και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 254 τεύχος Γ΄/ 18-03-2016 .  
7.την υπ’ αριθ.  3683/5-10-2016 απόφαση  του  Διευθυντή  του ΙΚΑ  ,  σύμφωνα  με  την οποία  η
ανωτέρω υπάλληλος συμπλήρωσε τις προϋποθέσεις λήψης σύνταξης .
8.το γεγονός ότι ο ανωτέρω υπάλληλος ήταν και επικουρικά ασφαλισμένη στο Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ. .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

τη χορήγηση  στον τέως  υπάλληλο  μας της αποζημίωσης του άρθρου 204 του Ν.3584/2007, διότι
πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις του νόμου. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται στο
ποσό των 13.056,45 €  υπολογιζόμενο ως εξής:

Έτη προϋπηρεσίας: 17 , Δικαιούμενοι μήνες αποζημίωσης : 11 ,  Ύψος αποζημίωσης: 13.056,45 €

Περιορισμός αποζημίωσης (50%) : 6.528,23 €

Το ανωτέρω ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζημίωσης του άρθρου 2
παρ. 2 του Α.Ν.173/1967 (ΦΕΚ 189 Α'), όπως αυτό κάθε φορά αναπροσαρμόζεται.  (άρθρο 204
παρ.5 του Ν.3584/2007).   
       

                                                                                                                              Ο  Δήμαρχος

       Χρήστος Μπαίλης

ΑΔΑ: ΩΛΦΗΩΞΧ-ΖΩ7
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