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Α Π Ο Φ Α Σ Η  177/ 2020
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 και 225 του Ν.3584/2007
3. την με αριθ πρωτ..11674/10.06.2019 αίτηση της υπαλλήλου Γιαννακάκη Ευσταθία του Παντελή
για τη χορήγηση της αποζημίωσης του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007.
4. την υπ’ αριθ. 17521/28.08.2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προσωπικού για την προϋπηρεσία της
ανωτέρω υπαλλήλου,  του κλάδου Υ.Ε. Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων ,  σύμφωνα με την οποία
βεβαιώθηκε ότι  υπηρέτησε από 07-12-2006 έως και 01-08-2018  , συνολικά 13 έτη , 7 μήνες και 24
ημέρες . 
5.  τη μισθοδοτική κατάσταση  μηνός  Ιουλίου 2018,  τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης  της
ανωτέρω υπαλλήλου, σύμφωνα με την οποία οι  τακτικές αποδοχές  της ανέρχονταν στο ποσό των
1,180,08 €.
6.την υπ’ αριθ.481/2018 απόφαση Δημάρχου με την οποία λύθηκε η σχέση εργασίας της ανωτέρω
υπαλλήλου με το Δήμο Πρέβεζας και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.986/ 06-09-2018 τεύχος Γ΄.
7.την υπ’ αριθ. συστ. 801/2019/400 απόφαση του Διευθυντή του  ΙΚΑ , σύμφωνα με την οποία η
ανωτέρω υπάλληλος συμπλήρωσε τις προϋποθέσεις λήψης σύνταξης .
8.την υπ’ αριθ. συστ.801/2019/1129 απόφαση του Διευθυντή του ΙΚΑ , από την οποία προκύπτει ότι
η ανωτέρω υπάλληλος ήταν και επικουρικά ασφαλισμένη .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

τη χορήγηση  στην 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 8.260,56  €  υπολογιζόμενο ως εξής:

Έτη προϋπηρεσίας: 13,  Δικαιούμενοι μήνες αποζημίωσης : 7 ,  Ύψος αποζημίωσης: 8.260,56  € 

Περιορισμός αποζημίωσης (50%) : 4.130,28   €

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 Πρέβεζας

       Νικόλαος Γεωργάκος

ΑΔΑ: ΩΗΥΠΩΞΧ-Δ3Χ
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