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Γραφείο Δημάρχου 

 

 

      ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 

 
ΘΕΜΑ «Παραπομπή  ηοσ μονίμοσ Τπαλλήλοσ ηοσ Δήμοσ, Ανδρεαδάκη 

Εμμανοσήλ ηοσ Υαραλάμποσς. κλάδοσ ΣΕ Διοικηηικού-Λογιζηικού με βαθμό Γ’, 

ζηην Εκηελεζηική Επιηροπή  ηοσ Δήμοσ, φς αμέζφς ανώηερο ασηού 

πειθαρτικώς προχζηάμενο» 

 

Ο Δήμαρτος Διονύζοσ λαμβάνονηας σπόυη : 

                                                                         
 
1. Τηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ 113 Ν.3584/2007(Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Δεκνηηθψλ  
θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ ) 
2.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 παξ.1α Ν.3584/2007 
3.Τηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ 122 παξ.3 & 6  Ν.3584/2007 
4. Τηο  δηαηάμεηο   ηνπ  άξζξνπ 126 παξ.1 Ν.3584/2007 
5. Τηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ 130 παξ.4β Ν.3584/2007 
6,Τηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ 131 παξ.1ε Ν.3584/2007 
7. Τηο  δηαηάμεηο    ηνπ  άξζξνπ 138 παξ.1 &3 Ν.3584/2007 
8, Τηο  δηαηάμεηο    ηνπ  άξζξνπ 142 Ν.3584/2007 
9.Τηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 45 παξ.4 ηνπ 3979/2011 (Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη 
ινηπέο  δηαηάμεηο) 
10. Τελ ππ’αξηζκ.πξση.2600/4-7-2005 απφθαζε Πξνέδξνπ ηεο πξψελ Κνηλφηεηαο 
Κξπνλεξίνπ, κε ηελ νπνία νξίζζεθε  ππεχζπλνο  ππάιιεινο γηα ζέκαηα αιινδαπψλ ν  
κφληκνο  Υπάιιεινο ηνπ Δήκνπ, Αλδξεαδάθεο  Εκκαλνπήι ηνπ Φαξαιάκπνπο θιάδνπ ΤΕ 
Δηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ κε βαζκφ Γ’. 
11.Τελ κε αξ.πξση.3336/2-7-2010 απφθαζε Πξνέδξνπ ηεο πξψελ Κνηλφηεηαο Κξπνλεξίνπ  
γηα δηελέξγεηα έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο (Ε.Δ.Ε.) απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο δηνηθεηηθήο 
ππεξεζίαο ηεο πξψελ  Κνηλφηεηαο Κξπνλεξίνπ θ. Μπεληεβή Δεκήηξην 
12.Τελ απφ 11/2/2011 έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε (Ε.Δ.Ε.) ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηνηθεηηθήο 
ππεξεζίαο, ηεο πξψελ  Κνηλφηεηαο Κξπνλεξίνπ θ. Μπεληεβή Δεκήηξηνπ 
13.Τελ κε αξ.πξση.23652/20-7-2011 θιήζε πξνο απνινγία ηνπ κνλίκνπ  ππαιιήινπ ηνπ  
Δήκνπ, Αλδξεαδάθε Εκκαλνπήι ηνπ Φαξαιάκπνπο  θιάδνπ ΤΕ Δηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ κε 
βαζκφ Γ’. 
14.Τν  ππ’αξηζκ.πξση.24114/25/07/2011 απνινγεηηθφ ππφκλεκα ηνπ ππαιιήινπ πνπ καο 
ππέβαιε , κε ην νπνίν, γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζ’ απηφ, αξλείηαη ηα φζα ηνπ απνδίδνληαη 
ελψ ηαπηφρξνλα πξνβάιιεη ηνλ ηζρπξηζκφ φηη γηα ηα πξνθείκελα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα 
έρεη ήδε ειερζεί,   εθδνζείζεο θαη κε αξ.106/2010 ΑΚΣ Κξπνλεξίνπ, εληζηάκελνο δειψλεη φηη 
δελ κπνξεί λα αζθεζεί δεχηεξε πεηζαξρηθή δίσμε γηα ην  ίδην παξάπησκα. 

15.Τελ κε αξ.πξση.1077/9-3-2010 θιήζε πξνο  απνινγία  ηοσ  ιδίοσ, από ηον Πρόεδρο 

ηης πρώην  Κοινόηηηας Κρσονερίοσ  . 
16. Τν  ππ’αξηζκ.πξση.1149/12-3-2010 απνινγεηηθφ ππφκλεκα ηνπ ηδίνπ. 
17.Τελ κε αξ.πξση.2470/28-5-2010 «Παξαπνκπή ππφζεζεο δίσμεο πεηζαξρηθψλ 
παξαπησκάησλ ζην Κ.Σ.Κξπνλεξίνπ» 



18.Τελ ππ’αξηζκ.106/2010 Α.Κ.Σ. Κξπνλεξίνπ «Πεξί πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ ηνπ 
κνλίκνπ ππαιιήινπ ηεο Κνηλφηεηαο  θνπ Αλδξεαδάθε Εκκαλνπήι» 
. 
  

 
ΚΕΦΘΗΚΕ  ΤΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 

 
Καηά ηνπ ππαιιήινπ Αλδξεαδάθε Εκκαλνπήι αζθήζεθε πεηζαξρηθή δίσμε γηα ηε δηάπξαμε 
πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, παξάβαζε ππαιιειηθνχ θαζήθνληνο ζπληζηάκελν ζηελ 
παξάβαζε ησλ ππφ ησλ εδαθίσλ  
-ηβ:«… αδηθαηνιφγεηε κε εμππεξέηεζε θαη κε έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ πνιηηψλ…» 
- ηγ: αδηθαηνιφγεηε κε έγθαηξε απάληεζε ζε αλαθνξέο πνιηηψλ, 
 -ηδ: αδηθαηνιφγεηε πξνηίκεζε λεφηεξσλ ππνζέζεσλ κε παξακέιεζε παιαηνηέξσλ   
πξνβιεπφκελσλ πεηζαξρηθψλ  παξαπησκάησλ, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ λ. 
3584/2007. 
 
   Εηδηθφηεξα: 
 
-θαζπζηέξεζε ζηε δηαβίβαζε αηηεκάησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε  
άδεηαο δηακνλήο, αλεμέιεγθηε ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ ηχπνπ Α’,  
-κε ζπκκφξθσζε κε ηηο  νδεγίεο  ζσζηήο παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο  ησλ παξαπάλσ 
αλαθεξφκελσλ αηηήζεσλ, 
-ζχγρπζε θαηεγνξίαο ππαγσγήο αιινδαπψλ ,  θ.ι.π.. 
     Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα έγγξαθα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, Δ/λζεο Αιινδαπψλ & 
Μεηαλάζηεπζεο Αλαη. Αηηηθήο : 
α)ην ππ’αξηζκ.πξση.Φ2/79527/9-12-2008  
β)ην ππ’ αξηζκ. πξση.Φ 15662 / 72085/17-03-2009  
γ)ην ππ’ αξηζκ. πξση.Φ 15662 / 72085/17-03-2009 
δ)ην ππ’ αξηζκ. πξση.Φ 69214/82844 /23-03-2009 
ε)ην ππ’αξηζκ.πξση.Φ2/23172/16-4-2009 
δ)ην ππ’αξηζκ.πξση.Φ./24002/48040/19-10-2009 
ε)ην  ππ’αξηζκ.πξση.8713/52111/8-03-2010  
ζ)ην ππ’αξηζκ.πξση.15662/31773/24-6-2010 
η)ην ππ’αξηζκ.πξση.2010/76077/8-2-2011. 
      Η αλσηέξσ  ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ παξαπάλσ ππαιιήινπ , νη ελέξγεηεο θαη 
παξαιήςεηο ηνπ, ζχκθσλα θαη κε  ηελ πνξηζκαηηθή  έθζεζε, σσνιστά πεηζαξρηθά 
παξαπηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηηκσξνχληαη πεηζαξρηθά απφ ην λ.3584/2007 (άξζξν 
111),  είρε δε σο ζπλέπεηα  λα πιεγεί αλεπαλφξζσηα ην θχξνο ηεο Δεκφζηαο Υπεξεζίαο , 
 λα πιεγεί ε νκαιή θαη ζχλλνκε δηεμαγσγή ηεο, λα δεκησζεί ν Δήκνο θαη ην Ειιεληθφ Δεκφζην 
απφ ηελ θαζπζηεξεκέλε έθδνζε ησλ παξαβφισλ,  
λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα απφ ηελ ρνξήγεζε επηζήκσλ βεβαηψζεσλ 
δηακνλήο ηχπνπ Α’ ζε αιινδαπνχο πνπ δελ ηηο δηαθηλνχλην αθνχ δελ είραλ ηηο πξνυπνζέζεηο,  
θαζψο θαη λα  δεκηνπξγεζεί  ζνβαξφ  πξφβιεκα ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ θαη ζηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε ηελ ζπζζψξεπζε απνξξηπηηθψλ απνθάζεσλ 
γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ δηακνλήο  ηνπο . 
Επεηδή νη αηηηάζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ πεξί απαξάδεθησλ ηεο άζθεζεο ηεο πξνθείκελεο 
πεηζαξρηθήο δίσμεο θξίλνληαη αβάζηκεο αθνχ ζπκθσλά κε ηα αλσηέξσ ζρεηηθά 15 έσο 18,  
πξνθχπηεη φηη ε επηθαινχκελε απφ ηνλ ειεγρφκελν σο  ίδηα πεηζαξρηθή δίσμε είλαη παληειψο 
δηάθνξε ηεο παξνχζεο θαη αθνξνχζε άιια πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ δελ ζπλέρνληαη κε 
ηα παξφληα . 
Επεηδή εμ φισλ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε πξνζήθνπζα θαη επαπεηινχκελε, ζχκθσλα κε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,  πνηλή , γηα ηα απνδηδφκελα ζηελ ειεγρφκελε ππφζεζε, 
παξαπηψκαηα , είλαη αλψηεξε ηεο δηθήο  καο   θαη’ άξζξ.122 παξ.1 & 1

α
 Ν.3584/07 

αξκνδηφηεηαο, 
 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΤΜΕ 
 
ηελ παξνχζα ππφζεζε ηνπ ειέγρνπ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ φπσο απηά αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο, ηνπ κνλίκνπ ππαιιήινπ θιάδνπ ΣΕ Διοικηηικού-

Λογιζηικού με βαθμό Γ’ κ. Ανδρεαδάκη Εμμανοσήλ  ζηο  αμέζως ανώηερο ημών  

ιεραρτικώς ζσλλογικό όργανο ηης παρ.1  ηοσ άρθρ.123 Ν.3584/07 και δη ηης 

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ   ΕΠΙΣΡΟΠΗ  για ηις περαιηέρω  καηά  νόμο ενέργειες.   



 
 

Ο Δήμαρτος  
 
 
 
 

Ιωάννης Καλαυατέλης 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ : 

1.Εκηελεζηική Επιηροπή  

2.κ.Ανδρεαδάκη Εμμανοσήλ  

3.Α νη/ρτο Διοικηηικού κο ακελλαρίοσ  

4.Δ//νζη ανθρώπινοσ δσναμικού &  Δ/κης Μέριμνας  

 


