
                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ          
Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

           Από το αριθμ. 12/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας»  της 24 του μηνός  Ιουνίου του έτους 2014. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  80/2014 

ΘΕΜΑ 8ο: Eξέταση αίτησης της υπαλλήλου Νατσίδου Φωτεινή. 

 
Στην Ορεστιάδα σήμερα 24 του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα 

Tρίτη και ώρα 20.00 μ.μ,  συνήλθε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του 
Προέδρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 996/20-06-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους 
διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση  τρία (3)  μέλη και ονομαστικά οι: 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                 

     1.-Βαρσαμακίδης  Δημήτριος                             Γραμματίκης      Γεώργιος                                      
     2.-Γεωργίου           Γεώργιος                              Κεραμιτσή         Στυλιανή     
     3.-Μουχταρίδου     Βασιλική      
                                                                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
                                                                     νόμιμα κλήθηκαν        
                                                                    

 Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του  Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή  για τηv τήρηση τωv 
πρακτικώv της συνεδρίασης.  
 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το 8ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 

κ.κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 
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Η κ. Νατσίδου Φωτεινή υπάλληλος του ΚΚΠΑΑΔΟ του κλάδου ΤΕ9 
Βρεφονηπιοκομίας υπεύθυνη του γραφείου Γ΄ Παιδικού Σταθμού Ορεστιάδας 
με αίτησή της που κατέθεσε στην υπηρεσία μας με θέμα «Ορισμός 
καθηκόντων» στην οποία μνημονεύει σχετικά α)Ν. 3852/2010 β)Ν.3839/2010 
γ)Ν.4024/2011 δ)Ν.3528/2007 ε)ΦΕΚ 1827/08-06-2012 Τ.Β στ)Αριθ. 
2/72184/0022/5-8-2013/ΓΕΝ.ΛΟΓ τ.ΚΡ/Γ.ΔΝΣΗ ΜΙΣΘ./22η/β ΚΑΙ Ζ)Αριθ. 
2073/08-11-2013 Απόφαση Προέδρου Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. και  αναφέρει ότι: 

Κύριε Πρόεδρε 

1.-Σε συνέχεια της απόφασή σας (σχετ. ζ), για ορισμού μου ως Υπεύθυνη του 
Γραφείου Γ΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Ορεστιάδας και όχι ως Προϊστάμενη, 
όπως προβλέπεται στο υπό (α) σχετικό , το οποίο και εσείς λάβετε υπόψη σας 
(άρθρο 245 παρ. 1 στοιχ. δ΄ και άρθρο 285) και τα υπό (β) και (δ) σχετικά 
προκειμένου να αιτιολογήσετε υποθέτω, την μη καταβολή του επιδόματος 
ευθύνης Προϊστ.Π.Σ στηριζόμενος σε απάντηση του Γεν.Λογ. του Κράτους 
(σχετ.στ΄) προς την ΠΟΕ-ΟΤΑ και η οποία προκλήθηκε προφανώς 
τεχνηέντως και σε κάθε περίπτωση ατυχώς, γιατί από την κείμενη νομοθεσία 
(βλ.σχετ. α,β και δ), ο Προϊστάμενος είναι ο υπεύθυνος για την εύρυθμη 
λειτουργία του Γραφείου Παιδικών Σταθμών. Βέβαια, εκ του αποτελέσματος 
προκύπτει ότι μάλλον γίνεται προσπάθεια, από τους «συναδέλφους» 
εργαζόμενους, της ΠΟΕ-ΟΤΑ, για την νομιμοποίηση της μη καταβολής του 
επιδόματος ευθύνης των Παιδικών Σταθμών και της καταστρατήγησης του 
Ενιαίου μισθολογίου και κάθε έννοιας δικαίου και ισονομίας, μετανομάζοντας 
την προβλεπόμενη λέξη προϊστάμενος σε υπεύθυνο (που είναι εκ θέσεως 
και απόρροια έτσι και αλλιώς), ώστε, να αποφύγουν τη φράση «στους 
προϊστάμενους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου» του ενιαίου 
μισθολογίου, (γ) σχετ. (δηλαδή ποιος είναι ο προϊστάμενος), με αποτέλεσμα 
αυτής της προσπάθειας των «συναδέλφων», οι εργαζόμενοι να αμείβονται όχι 
ανάλογα με τη φύση, τις συνθήκες, την ευθύνη και το αντικείμενο της εργασίας 
τους, αλλά ανάλογα με το αν είναι μικρός, ή μεσαίος, ή μεγάλος ο Δήμος, αν 
βρίσκεται δηλαδή, στην Αθήνα η την Αλεξανδρούπολη ή την Ορεστιάδα. 
Κρίμα. 

2.-Σύμφωνα με το υπό (γ) σχετ., ο νομοθέτης προέβλεψε την περίπτωση αυτή 
και με σαφήνεια και ξεκάθαρα αναφέρει «στους προϊστάμενους οργανικών 
μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου», όπως και ανα τους ονομάζουν. Βέβαια 
η φράση αυτή αφορά μόνο τους Παιδικούς Σταθμούς, αφού οι άλλες 
κατηγορίες, είναι βαθμίδες διοίκησης και υποθέτω προβλέφθηκε (βάζοντας 
καλόν λογισμό), επειδή με την τότε διάρθρωση των Υπηρεσιών, ήμασταν 
Προϊστάμενοι Τμήματος, να μην μας καταβάλλεται το οριζόμενο επίδομα 
των 250 ευρώ αλλά των 100 ευρώ, σε αντιστοιχία και με τα νηπιαγωγεία, 
όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο. 
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Προφανώς ισχύει ο νόμος και τώρα που ονομασθήκαμε  Γραφεία, 
«εξισωθήκαμε». 

3.-Κύριε Πρόεδρε, επειδή εδώ και 15 μήνες περίπου, από την ίδρυση του 
νέου ΟΕΥ του ΝΠΔΔ,  όπου μετά από την συγχώνευση και τη νέα 
διάρθρωση, οι 8 Παιδικοί Σταθμοί, παρέμειναν 8 Παιδικοί Σταθμοί είναι 
γνωστό από τη σχετική νομοθεσία, το πώς κατατάσσεται το προσωπικό που 
ήδη υπηρετεί παρέμενα με τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν, μετά από 
απόφασή του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, επαναδιατύπωση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικών Υπαλλήλων και από εσάς αλλά και 
μέχρι αυτή την απόφασή σας, χωρίς να μου ανατεθούν καθήκοντα, με τα 
οποία να μην προβλέπεται η χορήγηση του επιδόματος ευθύνης Π.Σ, 
δυστυχώς ο Δήμος προχώρησε σε διακοπή του επιδόματος ευθύνης, χωρίς 
καμιά αιτιολογία, ενώ ο Π.Σ λειτουργούσε, η ευθύνη και υπάρχει (γι αυτό 
φυσικά και αυτός ορισμός μου ως υπεύθυνη) και ενώ, ως οργανική μονάδα 
που είναι (μη αυτοτελές Γραφείο), προβλεπόταν και προβλέπεται 
προϊστάμενος (άραγε ποιος είναι στο Γρ. 3ου Π.Σ Ορεστιάδας) και επίδομα 
ευθύνης 100 ευρώ, σύμφωνα με α,β,γ,δ,ε και ζ σχετικά. Σας παρακαλώ πολύ 
να προχωρήσετε στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να συνεχιστεί η 
χορήγηση του επιδόματος ευθύνης στον Παιδικό Σταθμό, να αρθεί η όποια 
αδικία έχει προκληθεί, είτε ηθική είτε οικονομική και η καταστρατήγηση του 
Ενιαίου Μισθολογίου, με την απόφαση, να διακοπεί  η χορήγηση του 
επιδόματος ευθύνης Παιδικών Σταθμών των 100 ευρώ. 

4.-Επιφυλάσσομαι και για κάθε νόμιμη ενέργεια. 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
Με τις αριθ. α)2073/08-11-2013 και β)478/04-03-2014 αποφάσεις του Προέδρου 
του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο ορίστηκαν οι υπεύθυνες γραφείων Παιδικών Σταθμών στους 
8 παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδας και στις δύο αποφάσεις 
αναφέρεται ότι σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2/83767/002228/10/2013 έγγραφο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις υπεύθυνες των Παιδικών Σταθμών 
δεν προβλέπεται η καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης. 
Επίσης και στις δύο παραπάνω αποφάσεις αναφέρεται ότι ισχύουν μέχρι την 
επιλογή προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Νομικού Προσώπου από το 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δημοτικών Υπαλλήλων και την τοποθέτηση αυτών από 
το αρμόδιο προς διορισμό όργανο. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 18 του Ν. 4024/2001 καταβάλλεται μηνιαίο 
επίδομα θέσης μόνο σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Δημοσίου ως 
εξής: 
Σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων Διοίκησης 400 ευρώ, σε Προϊσταμένους 
Τμημάτων Διοίκησης 250 ευρώ και σε Προϊσταμένους Παιδικών Σταθμών 100 
ευρώ. 
Σύμφωνα με το άρθρ. 19 του Ο.Ε.Υ (ΦΕΚ. 1827/Β/8-6-2012) & το άρθ. 10 του 
Ν.3584/2007 η υπηρεσία μας είναι συγκροτημένη σε επίπεδο Διεύθυνσης & 
Τμημάτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών  μονάδων και τα Γραφεία 
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Παιδικών Σταθμών υπάγονται στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών ως μη 
Αυτοτελή. 
Σύμφωνα με το άρθρ. 4 του Ν. 3584/2007 τον υπεύθυνο μη Αυτοτελούς 
Γραφείου ορίζει το αρμόδιο για διορισμό όργανο ύστερα από εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης  από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο 
αντίστοιχο Τμήμα χωρίς επιλογή από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω στον υπεύθυνο μη αυτοτελούς Γραφείου (Γραφεία 
Παιδικών Σταθμών του Τμήματος Βρεφονηπιακών Σταθμών) όταν οριστεί με 
απόφαση του Προέδρου δεν καταβάλλεται το επίδομα που αντιστοιχεί σε 
Προϊσταμένους Παιδικών Σταθμών των 100 ευρώ καθώς δεν προβλέπεται 
από καμία διάταξη νόμου. 
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου  να αποφασίσουν 
σχετικά.  
 Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη του α)την αίτηση της κ. Νατσίδου Φωτεινής β) τις αναφερόμενες στην 
αίτηση διατάξεις γ) την εισήγηση του Προέδρου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 
 

1.-Απορρίπτει την  αίτηση της κ. Νατσίδου Φωτεινή  υπάλληλο του ΚΚΠΑΑΔΟ 
του κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκομίας υπεύθυνη του γραφείου Γ΄ Παιδικού 
Σταθμού Ορεστιάδας και για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του κ. 
Προέδρου και για το λόγο ότι σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 
2/83767/002228/10/2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις 
υπεύθυνες των Παιδικών Σταθμών δεν προβλέπεται η καταβολή επιδόματος 
θέσης ευθύνης. 
2.-Κρίνει σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010  ότι είναι έκτακτες 
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες  ανάγκες για το λόγο ότι 
έπρεπε να απαντηθεί η αίτηση της κ. Νατσίδου Φωτεινής.  
 

H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό  80/2014. 
   Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 
                                                                                                                      
 
                                                                        O Πρόεδρος   Τα  Μέλη 
                                                                        (ακολουθούν υπογραφές) 
   
     Ακριβές απόσπασμα 
           Ο Πρόεδρος 
 
 
 Βαρσαμακίδης  Δημήτριος 
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