ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 1η /2018
της 23ης-07-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρ. Απόφασης 1/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
23/07/2018 της 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.3584/2007
(όπως τροποιήθηκε και ισχύει)

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 23 Iουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του
Δήμου Διονύσου, στον Αγ.Στέφανο Αττικής, στο Δημοτικό Κατάστημα, στη διεύθυνση Λ.Λ.Μαραθώνος 29
τ.κ. 14565, μετά από την υπ’ αριθμ. 24107/16-07-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, κου Ζαμάνη
Διονυσίου, που δημοσιεύτηκε και κοινοποιήθηκε σε κάθε μέλος της χωριστά (Ν.3852/2010 άρθρ. 62), με
θέμα συζήτησης το εξής :
“Παραπομπή τ__ υπαλλήλου με σχέση εργασίας XXXX , ΧΧΧΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧΧΧΧ, κλάδου ΧΧΧ
ΧΧΧΧΧΧ με βαθμό ΧΧ, στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ως αμέσως ανώτερο αυτού
πειθαρχικώς προϊστάμενο.”
Διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (9) μελών παρευρέθηκαν παρόντα τα εξής πέντε (5):
1.Ζαμάνης Διονύσιος, Δήμαρχος –Πρόεδρος Επιτροπής
2.Πέππα Αγγελική, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
3. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας
4.Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα ,Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης
5...Δαρδαμάνης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού
Στην συνεδρίαση δεν παρευρέθηκαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι: κ .Ράικος Δημήτριος,
Αντιδήμαρχος

Τεχνικών

Υπηρεσιών,Υποδομών

και

Χωροταξίας,

κ.Στασινοπούλου

Αναστασία ,Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού , Πολιτισμού & Κοινωνικών Δομών, και τα ορισμένα
μέλη από το Δημοτικό Συμβούλιο της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή επιλαμβάνεται επί θεμάτων
υπαλλήλων(Ν.3584/2007 όπως τροποιήθηκε και ισχύει)
Βουκλαρή Αικατερίνη

κ.Ιωαννίδης Χαράλαμπος, κ.Αυγέρη-

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ.Γεώργιος Πετρουλάκης, ο Νομικός
του Δήμου κ.Βασιλείου Ιωάννης και η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής
Μέριμνας κ.Ευαγγελία Αλεξανδρή.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Kεϊσίδου Δήμητρα, Διοικητική Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.
Μετά την εκφώνηση του θέματος από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχο κ.
Διονύσιο Ζαμάνη, ακολούθησε η εισήγηση η οποία έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1
145 65 Άγιος Στέφανος
Πληροφ.: Κυριακάκου Ε.
Τηλ: 2132030627
FAX: 2132030630
ΑΠΟΦΑΣΗ

Άγιος Στέφανος,ΧΧ-ΧΧ-2018
Aρ. Πρωτ:ΧΧΧΧ
Αρ. Απόφασης:ΧΧΧΧ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: «Παραπομπή τ__ υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΧΧΧΧ, ΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧΧ, κλάδου ΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧ με βαθμό ΧΧΧ΄,
στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ως αμέσως ανώτερο αυτού πειθαρχικώς προϊστάμενο»
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του
Ν.4057/2012 (Φ.Ε.Κ. 54Α΄).

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143Α΄).

3.

Τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ.1α του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143Α΄).

4.

Τις διατάξεις των άρθρων 122 παρ.1α, 3 & 6 και 123 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143Α΄).

5.

Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, παρ.ΣΤ΄, υποπαρ.ΣΤ.7 του Ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107Α΄).

6.

Τις διατάξεις του άρθρου 134 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του
Ν.4057/2012 (Φ.Ε.Κ. 54Α΄).

7.

Τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του
Ν.4057/2012 (Φ.Ε.Κ. 54Α΄).

8.

Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.4 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138Α΄).

9.

Το υπ΄αριθ.πρωτ. ΧΧΧΧΧ έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας με θέμα
“Διαβίβαση ημερήσιων δελτίων παρουσίας τ__ υπαλλήλου ΧΧΧΧΧΧ”.

10.

Το υπ΄αριθ.πρωτ. ΧΧΧΧΧΧΧ έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας με θέμα
“Μη καταβολή μισθοδοσίας Δεκεμβρίου τ___ εργαζομεν___ ΧΧΧΧΧΧ”.

11.

Το υπ΄αριθ.πρωτ.ΧΧΧΧΧΧ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου με θέμα
“Παρουσιολόγιο υπαλλήλου του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΧΧΧΧΧΧΧ για τους μήνες ΧΧΧΧΧΧΧ
2017”.

12.

Το υπ΄αριθ.πρωτ. ΧΧΧΧΧΧΧ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου με θέμα
“Κλήση σε απολογία”.

13.

Το από ΧΧΧΧΧ αποδεικτικό επίδοσης της υπ΄αριθ. πρωτ. ΧΧΧΧΧΧΧ κλήσης σε απολογία.

14.

Το υπ΄αριθ.πρωτ. ΧΧΧΧΧΧΧ απολογητικό υπόμνημα τ__ υπαλλήλου ΧΧΧΧΧΧΧ.

15.

Το υπ΄αριθ.πρωτ.ΧΧΧΧ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου προς το Δήμαρχο
Διονύσου με θέμα “Αδικαιολόγητες απουσίες υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

16.

Την υπ΄αριθ. ΧΧΧΧΧΧ απόφαση Δημάρχου περί περικοπής αποδοχών στ_ν υπάλληλο ΧΧΧΧ.

17.

Το από ΧΧΧΧΧ αποδεικτικό επίδοσης της υπ΄αριθ. ΧΧΧΧΧ απόφασης Δημάρχου.

18.

Το υπ΄αριθ.πρωτ. ΧΧΧΧΧ έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου Διονύσου προς τη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού
και Διοικητικής Μέριμνας.

19.

Το υπ΄αριθ.πρωτ. ΧΧΧΧ πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών τ__ υπαλλήλου ΧΧΧΧ.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατόπιν του υπ΄αριθ.πρωτ. ΧΧΧΧΧ εγγράφου της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας με το
οποίο διαβιβάστηκαν στη Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου τα ημερήσια Δελτία Παρουσίας
Προσωπικού μηνών Μαρτίου έως και Νοεμβρίου 2017 που αφορούν τ_ν υπάλληλο του Δήμου Διονύσου ΧΧΧΧΧΧΧ
του ΧΧΧΧΧ και του υπ΄αριθ.πρωτ. ΧΧΧΧΧΧΧ απαντητικού εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και
Πρασίνου, κλήθηκε σε απολογία ο προαναφερόμενος υπάλληλος με το υπ΄αριθ.πρωτ. ΧΧΧΧΧΧ έγγραφο του
Προϊστάμενου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου για τα πειθαρχικά παραπτώματα α) της
“παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι
κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες” (εδάφιο β΄ της παρ.1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007 όπως
αντικαταστάθηκε από το δεύτερο άρθρο του Ν.4057/2012) και β) της “αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των
καθηκόντων” (εδάφιο ι της παρ.1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το δεύτερο άρθρο
του Ν.4057/2012 ). Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην κλήση σε απολογία, σύμφωνα με τα ως άνω σχετικά έγγραφα
των αρμοδίων υπηρεσιών και ύστερα από έλεγχο των Ημερήσιων Δελτίων Παρουσίας τ__ υπαλλήλου διαπιστώθηκαν
συνεχόμενες αδικαιολόγητες απουσίες πέραν των τριάντα (30) ημερών, παράπτωμα που επισύρει ποινή ανώτερη της
αρμοδιότητας του άμεσα πειθαρχικώς προϊστάμενου του εν λόγω υπαλλήλου.
Η εν λόγω κλήση σε απολογία επιδόθηκε με το από ΧΧΧΧΧΧΧ αποδεικτικό επίδοσης στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο ο
οποίος κατέθεσε το υπ΄αριθ.πρωτ. ΧΧΧΧΧ απολογητικό υπόμνημα.
Όπως προκύπτει από τον υπηρεσιακό φάκελο τ__ υπαλλήλου ΧΧΧΧΧ κατά το χρονικό διάστημα που υπηρετεί στο
Δήμο, έγιναν περικοπές στις αποδοχές του με τις:





υπ' αριθμ. ΧΧΧΧΧ Απόφαση Δημάρχου για συνολικά έξι (06) ημέρες λόγω αδικαιολόγητης απουσίας
υπ' αριθμ. ΧΧΧΧΧΧ Απόφαση Δημάρχου για συνολικά έντεκα (11) ημέρες λόγω αδικαιολόγητης απουσίας
υπ' αριθμ. ΧΧΧΧΧΧ Απόφαση Δημάρχου για συνολικά τριάντα πέντε (35) ημέρες λόγω αδικαιολόγητης
απουσίας




υπ' αριθμ. ΧΧΧΧΧ Απόφαση Δημάρχου για συνολικά τρείς (3) ημέρες λόγω αδικαιολόγητης απουσίας
υπ' αριθμ. ΧΧΧΧΧ Απόφαση Δημάρχου για συνολικά εξηντα πέντε (65) ημέρες λόγω αδικαιολόγητης
απουσίας.



υπ' αριθμ. ΧΧΧΧΧΧ Απόφαση Δημάρχου για συνολικά δέκα (10) ημέρες λόγω αδικαιολόγητης απουσίας.

Με το υπ' αριθμ. ΧΧΧΧ έγγραφο κλήθηκε σε απολογία από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, λόγω
αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων τ__ και με το υπ' αριθμ. ΧΧΧΧ διαβιβάστηκε στο Δήμαρχο
ως ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάμενο προς επιβολή ποινής.
Επειδή, με τις ως άνω πράξεις του __ υπάλληλος ΧΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧΧ παρέβη τα υπαλληλικά τ__ καθήκοντα κατ΄
άρθρο 107 (εδάφιο β΄ και εδάφιο ι παρ.1) του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το δεύτερο άρθρο του
Ν.4057/2012.

Επειδή, εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι η προσήκουσα και επαπειλούμενη, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, ποινή για το αποδιδόμενο στην ελεγχόμενη υπόθεση παράπτωμα είναι ανώτερη της δικής μας
αρμοδιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109 παρ.5α και 122 παρ.1 και 1α του Ν.3584/2007.
ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ
την παρούσα υπόθεση του ελέγχου πειθαρχικών παραπτωμάτων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω στο σκεπτικό της
παρούσας, τ__ υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧΧ, κατηγορίας
ΧΧΧ, κλάδου ΧΧΧΧΧ με βαθμό ΧΧΧ, στο αμέσως ημών ιεραρχικώς συλλογικό όργανο της παρ.1 του άρθρου 123 του
Ν.3584/2007 και δη της Εκτελεστικής Επιτροπής για τις περαιτέρω κατά νόμο ενέργειες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ

Ακολούθως το λόγο πήρε __ υπάλληλος προκειμένου να απολογηθεί :
«Για κάποιες μέρες από αυτές που μου αποδίδονται είχα ενημερώσει συναδέλφους μου για
κώλυμα παρουσίας μου και εκ παραδρομής δεν προωθήθηκε από αυτούς στην υπηρεσία μου.
Πραγματικά λυπάμαι που δεν ενημέρωσα εγκαίρως , θέλω να εργάζομαι και θα το κάνω με
συνέπεια».
Μετά ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κλείνοντας την συζήτηση είπε: “Από την τοποθέτηση και τις δηλώσεις
ενώπιον της Επιτροπής από τ_ν ελεγχομεν_, προέκυψε ότι __ υπάλληλος πράγματι απουσίαζε
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παραπομπή τ__ , πλην όμως, όπως __ ίδι__ προέβαλε για
κάποιες ημέρες από αυτές που τ__ αποδίδονται δήλωσε ότι είχε ενημερώσει τους συναδέλφους
τ__ για κώλυμα παρουσίας τ__ που εκ παραδρομής δεν προωθήθηκε από αυτούς εκδηλώνοντας
ταυτόχρονα την μεταμέλειά τ__ και την πρόθεσή τ__ να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά τ__.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται με περίσσεια επιείκεια η επιβολή της πειθαρχικής ποινής των
σαράντα ημερών, ως πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 123 του Κώδικα Κατ/σης Δημ.Υπαλλήλων .
Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
-Το Ν. 3463 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) ‘’Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων’’
-Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’
-Το Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
-την σχετική εισήγηση
-τις τοποθετήσεις των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφασίζει

ομόφωνα

1).Αποδέχεται την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος από τ_ν υπάλληλο ΧΧΧΧΧ, όπως
παραπέμφθηκε κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

2).Επιβάλει την πειθαρχική ποινή των σαράντα (40) ημερών, ως πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 123 του
Κώδικα Κατ/σης Δημ. Υπαλλήλων.
Η απόφαση αυτή της Ε.Ε. πήρε αύξοντα αριθμό …1/2018…….
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ –

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.
1. Δαρδαμάνης Βασίλειος
2. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
Διονύσιος Ζαμάνης

3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
4. Πέππα Αγγελική

