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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

  ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 

 

Πάτμος,  28 Νοεμβρίου  2016  

 Αριθ. Πρωτ. 7224     

           

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ        

 

 

 

ΣΕΙΡΑ: A΄ 

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από μισθοδοσία και παύση της 

μισθοδοσίας της δημοτικής υπαλλήλου Φλωρεντή Ειρήνης του Μικέ»  

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   ΑΑ ρρ ιι θθ μμ   22 88 88   

Ο Δήμαρχος Πάτμου 

Έχοντας υπόψη : 

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτη», σύμφωνα με τις οποίες ο 

Δήμαρχος είναι ο Προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Δήμου κ.λ.π.  

2.-Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρο 24) του Ν. 4354/2015 (176 Α’) και την υπ’ αριθμ. 

2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών 

για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄του Ν. 4354/2015 (176 Α’) 

3.- Την από 24/11/2016 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΚΕΔΕ κ. Πάνου Ζυγούρη, 

η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου του Δήμου Πάτμου 7170/24-11-2016  

4.-  Το ιστορικό της υπόθεσης η οποία έχει ως κάτωθι: 

 Την υπ’ αριθμ. 16.1.1171/1-2-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Απόσπαση 

μόνιμης τακτικής υπαλλήλου από το Δήμο Πάτμου στην Κινητή Μονάδα Δ΄(Λέρος 

της Υπηρεσίας πρώτης Υποδοχής- Π.Ε Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 Το υπ’ αριθμ. 508/4-2-2016 έγγραφο του Δημάρχου Πάτμου προς τον Υπουργό 

Εσωτερικών με το οποίο αιτείται, λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του 

Δήμου Πάτμου, την ανάκληση της παραπάνω αναφερόμενης απόφασης απόσπασης 

της μόνιμης τακτικής υπαλλήλου του Δήμου Πάτμου Φλωρεντή Ειρήνης του Μικέ, 

του κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Οικονομικού. 

 Το υπ’ αριθμ. 16.1/1220/3-2-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης με θέμα: 

«Ανάκληση- μεταβίβαση πιστώσεων»  με το οποίο ζητείται η αποδέσμευση της 

παραπάνω αναφερόμενης υπαλλήλου 

 Το υπ’ αριθμ. 16.1/9513/8-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης με θέμα: 

«Ανάκληση- μεταβίβαση πιστώσεων»  με το οποίο ζητείται η αποδέσμευση της 

παραπάνω αναφερόμενης υπαλλήλου από 16/08/2016. 
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 Το από 16/08/2016 έγγραφο της παραπάνω αναφερόμενης υπαλλήλου, το οποίο έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου 5088/16-8-2016 με το οποίο απέστειλε  την από 16/08/2016 

Έκθεση Εμφάνισης και Ανάληψης Υπηρεσίας της στην Περιφερειακή Υπηρεσία 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης- Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Επίσης η Έκθεση 

Εμφάνισης και Ανάληψη Υπηρεσίας της εν λόγω υπαλλήλου απεστάλη στο Δήμο 

Πάτμου και με το υπ’ αριθμ. 16.1/9723/16-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

 Τα υπ’ αριθμ. 5092/17-8-2016 και 5808/28-9-2016 υπηρεσιακά σημειώματα της 

Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Πάτμου προς τον Δήμαρχο Πάτμου με θέμα: «Αποδέσμευση υπαλλήλου» και το υπ’ 

αριθμ. 5201/23-8-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Εκκαθαριστή Μισθοδοσίας προς 

τον κ. Δήμαρχο με θέμα: «Διακοπή μισθοδοσίας Φλωρεντή Ειρήνης»  

 Το υπ’ αριθμ. 5103/17-8-2016 έγγραφο του Δημάρχου Πάτμου προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Απόσπαση υπαλλήλου Δήμου 

Πάτμου, σύμφωνα με το οποίο δεν αναγνωρίζει  την κοινοποιηθείσα ανάληψη 

υπηρεσίας της εν λόγω υπαλλήλου εφόσον δεν την έχει αποδεσμεύσει από την 

υπηρεσία της και για το λόγο αυτό θεωρεί την υπάλληλο ως αδικαιολογήτως απούσα 

από τα καθήκοντά της. 

 Το υπ’ αριθμ. 16.1/9766/17-8-2016 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

& Διοικητικής Ανασυγκρότηση στο παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο του Δημάρχου 

Πάτμου με την οποία αιτείται την διακοπή της μισθοδοσίας της εν λόγω υπαλλήλου. 

 Το υπ’ αριθμ. 5138/18-8-2016 έγγραφο του Δημάρχου Πάτμου προς  το Υπουργείο 

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο οποίο εμμένει στην άποψη που είχε 

εκφράσει  με το υπ’ αριθμ. 5103/17-8-2016 έγγραφό του. 

 Την υπ’ αριθμ. 16.1/10692/2-9-2016 απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης με θέμα «Ανάκληση έκθεσης εμφάνισης και ανάληψης υπηρεσίας», 

σύμφωνα με την οποία έγινε ανάκληση της έκθεσης εμφάνισης και ανάληψης 

υπηρεσίας της Φλωρεντή Ειρήνης και καλούσε την εν λόγω υπάλληλο να επιστρέψει 

εντός πέντε εργάσιμων ημερών στο Δήμο Πάτμου για να αναλάβει καθήκοντα. 

 Την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 8590/2016 αίτηση της εν λόγω 

υπαλλήλου για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών και τη συνημμένη σ’ αυτή προσωρινή διαταγή του δικαστή του 

ως άνω δικαστηρίου με την οποία ανεστάλη προσωρινά η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 

16.1/10.692/2-9-2016 απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

 Την υπ’ αριθμ. οικ. 33438/31-10-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Ανάκληση απόσπασης της υπαλλήλου 

Ειρήνης Φλωρεντή», με την οποία ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ. 16.1/1171/1-2-2016 

Κ.Υ.Α απόσπασης της υπαλλήλου. 

 Τα υπ’ αριθμ. 16.1/14507/4-11-2016, 16.1/15176/18-11-2016 και 16.1/15607/28-11-

2016 έγγραφα της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης του Υπουργείου 
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Μεταναστευτικής Πολιτικής περί της αποδέσμευσης της εν λόγω υπαλλήλου από την 

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 

 Την με αριθμό κατάθεσης ΑΚ 1677/16-11-2016 αίτηση της εν λόγω υπαλλήλου 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για ακύρωση της υπ’ αριθμ.  33438/31-10-

2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα 

«Ανάκληση απόσπασης της υπαλλήλου Ειρήνης Φλωρεντή» και τη σχετική αίτηση 

αναστολής με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, η οποία κοινοποιήθηκε στο 

Δήμο Πάτμου την 25/11/2016.   

 Το υπ’ αριθμ. 7190/25-11-2016 έγγραφο του Δημάρχου Πάτμου προς τον 

εκκαθαριστή μισθοδοσίας του Δήμου με θέμα: «Διαπίστωση ποσού μισθοδοσίας που 

έχει καταβληθεί αχρεωστήτως» 

 Το υπ’ αριθμ. 7221/28-11-2016 απαντητικό έγγραφο του εκκαθαριστή μισθοδοσίας 

σύμφωνα με το οποίο η υπάλληλος του Δήμου Πάτμου Φλωρεντή Ειρήνη του Μικέ 

έχει μισθοδοτηθεί από το Δήμο Πάτμου μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών από 

16/8/2016 έως 31/12/2016 και αναφορά στα ποσά τα οποία έχουν αποδοθεί στην ίδια 

αλλά και στα ασφαλιστικά Ταμεία.           

5.- Το γεγονός ότι  η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Πάτμου Φλωρεντή Ειρήνη του Μικέ του 

κλάδου Δε Διοικητικού – Οικονομικού για το χρονικό διάστημα που έχει μισθοδοτηθεί από το 

Δήμο Πάτμου μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, ήτοι από 16/8/2016 μέχρι και 31/12/2016, 

απουσίαζε από την Υπηρεσία του Δήμου Πάτμου, δεν παρείχε τις υπηρεσίες της και δεν 

εκτελούσε τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Πάτμου δεν 

την είχε αποδεσμεύσει από την υπηρεσία της και συνεχίζει να απουσιάζει,   

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

         

1.- Την επιστροφή  αχρεωστήτως καταβληθέντων μισθών συνολικού  ποσού 4.364,64€ ( ήτοι : 

καθαρό πληρωτέο ποσό 4.149,32€,  ποσό έκτακτης εισφοράς 8,23€ και φόρος ποσό 207,09€) από 

την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Πάτμου Φλωρεντή Ειρήνη του Μικέ , του κλάδου ΔΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού για το χρονικό διάστημα από 16/8/2016 μέχρι 31/12/2016  (προπληρωμή 

μηνός Δεκεμβρίου μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών). 

2.- Την αναζήτηση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πάτμου των κρατήσεων που έχουν 

αποδοθεί στα οικεία ταμεία για το παραπάνω αναφερόμενο διάστημα και αφορούν την εν λόγω 

υπάλληλο. 

4.- Την παύση της μισθοδοσίας της παραπάνω αναφερόμενης μόνιμης υπαλλήλου από 1/1/2017 και 

μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της στο Δήμο Πάτμου.      

  Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί:  

1) Γραφείο Μισθοδοσίας 

2) Ταμειακή Υπηρεσία                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

3) Ενδιαφερόμενη υπάλληλο με απόδειξη παραλαβής 

4) Ατομικό φάκελο υπαλλήλου                                                                  

                                                                                                          ΣΤΟΪΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ   
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