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ΞΟΑΘΡΗΘΝ 5/9-09-2020
Ζ Σξηκειήο Δπηηξνπή, πνπ ζπζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ
λ.3463/2006 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε
απηέο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3812/2009, ε νπνία (Δπηηξνπή) αλαζπγθξνηήζεθε κε
ηελ κε αξ. πξση. 198344/31-12-2019 (ΦΔΘ 1121/Τ.Ο.Γ.Γ./31-12-2019) απφθαζε
ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ - Γπηηθήο Καθεδνλίαο
(ΑΓΑ:6Λ67ΟΡ1Γ-ΦΑΛ), κε έδξα ηελ Θνδάλε, ζπλήιζε ζήκεξα 9 Πεπηεκβρίοσ
2020, εκέξα Ρεηάρηε θαη ψξα 10:00, ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ Γ. Καθεδνλίαο, χζηεξα απφ ηειεθσληθή πξφζθιεζε ησλ κειψλ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο (ζρεηηθή ε κε
αξηζ. 31925/6-6-2007 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ), κε ζθνπφ ηελ
εμέηαζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηνπ ελφο ζέκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ απφ
9-9-2020 εκεξήζηα δηάηαμε, κε ηελ εμήο ζχλζεζε:

1) Γθξίληδαιε Αγγειηθή, Πάξεδξνο ηνπ Λ..Θ., ηαθηηθφ κέινο, σο Πξφεδξνο.
2) Πειεθνχδαο Θσλζηαληίλνο, Γηθεγφξνο Θνδάλεο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο,
ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο, Γεκεηξφπνπινπ Υξήζηνπ,
πξνέδξνπ ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Θνδάλεο, πνπ θιήζεθε λφκηκα θαη
εκπξφζεζκα,
3) Θνπτκηδίδνπ Διπίδα ηνπ Αλαζηαζίνπ, ηαθηηθφ κέινο, Γεκνηηθή χκβνπινο
ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο, σο αηξεηή εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο
Γήκσλ Γπηηθήο Καθεδνλίαο.
Δπίζεο, ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε, σο γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, ε Πηπίλα
Γηξραιίδνπ, ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Λνκηθψλ
Πξνζψπσλ ηνπ Λ. Θνδάλεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ - Γπηηθήο
Καθεδνλίαο, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ, κε βαζκφ Α΄.
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε λφκηκεο απαξηίαο, ε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, κε ηα θάησζη ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ήηνη:

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1) Πξνζθπγή ηνπ Ηωζήθ Κηταειίδε ηοσ Φωηίοσ, κφληκνπ ππαιιήινπ ηνπ
Γήκνπ εξβίσλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ1 Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ κε βαζκφ Α, θαηά
ηεο

αξηζ.

πξση.:

73932/1-07-2020

απφθαζεο

ηνπ

πληνληζηή

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ- Γπηηθήο Καθεδνλίαο.
2) Πξνζθπγή ησλ:
Α/Α

ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ

ΞΑΡΟΩΛΚΝ

1.

ΘΔΝΓΩΟΑΠ ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΓΝ

ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ

2.

ΦΩΡΔΗΛΖΠ ΣΑΙΘΗΑ

ΑΡΓΤΡΗΟ

3.

ΠΡΑΟΝΙΑΠ ΡΑΓΑΟΑ

ΣΔΡΓΗΟ

4.

ΝΙΓΑΠ ΠΑΣΗΛΗΓΝ

ΗΧΑΛΛΖ

5.

ΘΟΗΑΘΖΠ ΚΑΟΘΝ

ΗΧΑΛΛΖ

6.

ΗΩΑΛΛΖ ΘΩΡΠΖ

ΖΡΑΘΙΖ

7.

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΕΖΠΗΑΓΖ

ΗΧΑΛΛΖ

8.

ΣΟΖΠΡΝ ΘΝΡΝΙΑ

ΘΧΛΣΑΛΣΗΛΟ

πνπ εθπξνζσπνχληαη λφκηκα απφ θ. Κπαιαηζνχια πχξν, δηθεγφξν, θαηά ηεο
αξηζ. πξση.: 87413/27-07-2020 απφθαζεο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Ζπείξνπ- Γπηηθήο Καθεδνλίαο.
3) Πξνζθπγή ησλ: Ηωάλλε Γίθα ηοσ Γεωργίοσ, Σρύζαλζοσ Ραϊρίδε ηοσ
Σρύζαλζοσ θαη Αζελάς Ρερδοπούιοσ ηοσ Βαζίιεηοσ, θαηά ηεο αξηζ.
πξση.: 78592/9-07-2020 απφθαζεο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Ζπείξνπ- Γπηηθήο Καθεδνλίαο.
ΘΔΚΑ 2o

ηε ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία θιήζεθαλ νη ελδηαθεξφκελνη γηα παξνρή
πιεξνθνξηψλ πξνο δηεπθφιπλζε ηεο Δπηηξνπήο, παξαζηάζεθε γηα ινγαξηαζκφ ησλ
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πξνζθεπγφλησλ ν λνκηθφο πιεξεμνχζηφο ηνπο, πχξνο Κπαιαηζνχθαο, Γηθεγφξνο,
ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Θνδάλεο θαη ν θ. Γνπδήο Υαξάιακπν, λνκηθφο
πιεξεμνχζηνο ηνπ Γήκνπ Θαζηνξηάο.
Δπί ηνπ ζέκαηνο εηζεγήζεθε ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Δηδηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Λ. 3463/2006 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Καθεδνλίαο, Πειεθνχδαο Θσλζηαληίλνο, Γηθεγφξνο Θνδάλεο, ν νπνίνο εμέζεζε ηα
εμήο:
ηηο 31.07.2020 ππνβιήζεθε ελψπηνλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ
152 ηνπ λ.3463/2006 θαη έιαβε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 92, πξνζθπγή ησλ
Θενδψξαο Σξηαληαθπιιίδνπ, Φσηεηλήο Υαιθηά, ηαπξνχιαο Σαγάξα, Όιγαο
αρηλίδνπ, Θπξηαθήο Κάξθνπ, Ησάλλε Θψηζε, Θσλζηαληίλνπ Εεζηάδε θαη Υξήζηνπ
Θνπηνχια θαηά ηεο κε αξηζκφ 87413/27.07.2020 απφθαζεο ηνπ πληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο Καθεδνλίαο, κε ηελ νπνία
απνξξίθζεθε σο απαξάδεθηε ιφγσ εθπξφζεζκεο άζθεζεο ε απφ 10/06/2020
πξνζθπγή ησλ αλσηέξσ θαηά ηεο κε αξηζκφ 54/2020 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ Θαζηνξηάο.
Ο

λ.3852/2010

(ΦΔΘ

87Α΄/7.6.2010)

–

Λέα

Αξρηηεθηνληθή

ηεο

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεονξίδεη ηα εμήο:
Άρζρο 225 «1.Οη απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ
πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ησλ Λ.Π.Γ.Γ. απηψλ, απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., εθφζνλ αθνξνχλ:
α) ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, β) ηελ αλάζεζε έξγσλ, ππεξεζηψλ,
κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ, αλ ην ηίκεκα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ
(60.000) επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. γ) ηελ αγνξά θαη εθπνίεζε, ιφγσ πψιεζεο ή δσξεάο
θαηά θπξηφηεηα, αθηλήησλ, δ) ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ, ε) ηε
κίζζσζε αθηλήησλ απφ ηξίηνπο, ζη) ηε ζχλαςε πάζεο θχζεσο δαλείσλ, δ) ηελ
ίδξπζε πάζεο θχζεσο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηε ζπκκεηνρή ζε πθηζηάκελα λνκηθά
πξφζσπα, θαζψο θαη ηε ιχζε θαη ηε ζέζε ζε εθθαζάξηζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε) ηε
ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ
ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 100 θαη ζ) ηε δηεμαγσγή δεκνηηθνχ ή
πεξηθεξεηαθνχ δεκνςεθίζκαηνο.
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ηελ Α.Τ.Δ. Ο.Σ.Α. απνζηέιινληαη πξνο έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη νη απνθάζεηο ησλ
θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο
θαη ησλ κνλνκεηνρηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ Ο.Σ.Α. πνπ αθνξνχλ: α) αχμεζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, β) εθπνίεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, γ) αγνξά θαη
εθπνίεζε αθηλήησλ, δ) ζχλαςε δαλείσλ, ε) αλάζεζε έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ
θαη πξνκεζεηψλ, εάλ ην ηίκεκα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000)
επξψ ρσξίο Φ.Π.Α., ζη) κίζζσζε αθηλήησλ απφ ηξίηνπο θαη δ) ηε ζχλαςε
πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, κε

ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο α` ηεο

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 100. Δηδηθά, γηα ηηο ΓΔΤΑ, εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ
απνθάζεηο, απνζηέιινληαη επηπιένλ πξνο έιεγρν λνκηκφηεηαο νη απνθάζεηο εθείλεο
πνπ αθνξνχλ ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ηερληθνχ
πξνγξάκκαηνο έξγσλ, θαζψο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπο. Δπίζεο, απνζηέιινληαη
πξνο έιεγρν λνκηκφηεηαο νη απνθάζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αλάπηπμεο,
εθφζνλ ππάγνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ
απηήο, θαζψο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
απηψλ θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΑΤΔ Ο.Σ.Α.
2. Ζ απφθαζε απνζηέιιεηαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζπλνδεπφκελε απφ αληίγξαθν
ηνπ απνδεηθηηθνχ δεκνζίεπζεο θαη απφ ηα έγγξαθα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα
ηελ λφκηκε έθδνζή ηεο, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε
ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Οη δήκνη, νη πεξηθέξεηεο, ηα Λ.Π.Γ.Γ. θαη νη
αλσηέξσ επηρεηξήζεηο ηνπο ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ ακειιεηί θαη θάζε
επηπιένλ ζηνηρείν πνπ δεηείηαη απφ ηελ ΑΤΔ Ο.Σ.Α.
3. Ο Δπφπηεο Ο.Σ.Α. ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ηεο απφθαζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζή ηεο ζηελ ΑΤΔ Ο.Σ.Α. θαη
εθδίδεη ππνρξεσηηθά εηδηθή πξάμε. Ζ κε έθδνζε ηεο εηδηθήο πξάμεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηνπ Δπφπηε Ο.Σ.Α.
4. Δθζέζεηο ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ζε Ο.Σ.Α. ή λνκηθά
πξφζσπα απηψλ, απφ νξθσηνχο ειεγθηέο ή απφ ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,
πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο,

δηαβηβάδνληαη

ππνρξεσηηθά

ζηνλ

Δπφπηε

Ο.Σ.Α.,

γηα

παξαθνινχζεζε θαη πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπζηάζεσλ ή πνξηζκάησλ.».
Άρζρο 226. Ασηεπάγγειηος έιεγτος λοκηκόηεηας.
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«1. Ο Δπφπηεο Ο.Σ.Α. κπνξεί απηεπαγγέιησο λα αθπξψζεη νπνηαδήπνηε απφθαζε
ησλ ζπιινγηθψλ ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα
ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ αθφηνπ ε απφθαζε έρεη δεκνζηεπηεί ή εθδνζεί.
2. Οη δήκνη, νη πεξηθέξεηεο, νη ζχλδεζκνη θαη ηα λνκηθά πξφζσπα απηψλ
ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ακειιεηί θάζε ζηνηρείν πνπ δεηείηαη απφ ηελ ΑΤΔ
Ο.Σ.Α. κε ζθνπφ ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο.
3. Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε
ηνπ πκβνπιίνπ Δπνπηψλ Ο.Σ.Α. θαη ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ
Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ,
ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πνζνζηψζεηο αλά θαηεγνξία πξάμεο ή αλά Ο.Σ.Α., κε
ηε ρξήζε κεζφδσλ εθηίκεζεο θηλδχλνπ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ε
ΑΤΔ Ο.Σ.Α. ζα ιακβάλεη γλψζε ησλ εθδηδφκελσλ πξάμεσλ, ε κέζνδνο αλάξηεζεο ή
ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο ηεο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο, θαζψο θαη θάζε άιιν
ζρεηηθφ ζέκα.».
Άρζρο 227 Δηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή - Αηηήζεηο ζεξαπείαο
«1. Οπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηηο απνθάζεηο ησλ
ζπιινγηθψλ ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο,
ελψπηνλ ηνπ Δπφπηε Ο.Σ.Α., κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν ή απφ ηελ
θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ έιαβε πιήξε γλψζε απηήο. Αηνκηθέο πξάμεηο
θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε απφδεημε παξαιαβήο θαη αλαθέξνπλ
ππνρξεσηηθά φηη θαη` απηψλ ρσξεί εηδηθή πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο
ελψπηνλ ηνπ Δπφπηε Ο.Σ.Α. κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ.
2. Πξνζθπγή επηηξέπεηαη θαη θαηά παξάιεηςεο νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο ησλ
νξγάλσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζθπγή
αζθείηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο εηδηθήο
πξνζεζκίαο πνπ ηπρφλ ηάζζεη ν λφκνο γηα ηελ έθδνζε ηεο νηθείαο πξάμεο,
δηαθνξεηηθά κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
3. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο ζεξαπείαο θαηά ησλ απνθάζεσλ ή ησλ
παξαιείςεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, νη πξνβιεπφκελεο γηα ηελ άζθεζε ηεο εηδηθήο
5

ΑΔΑ: 6ΦΒ9ΟΡ1Γ-ΕΥΦ

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Δπφπηε Ο.Σ.Α. πξνζεζκίεο αλαζηέιινληαη απφ
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο θαη κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επ` απηήο ή
ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Θψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην λ. 2690/1999 (Α` 45).
4. Γηθαίσκα γηα ηελ άζθεζε ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ηεθκαίξεηαη φηη
έρνπλ φινη νη αηξεηνί ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή πεξηθέξεηαο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ
έιαβαλ κέξνο ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηελ νπνία ειήθζε ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε,
εθφζνλ δελ ηελ ππεξςήθηζαλ. Γηθαίσκα έρνπλ νκνίσο νη ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πξψηνπ ή δεχηεξνπ βαζκνχ,
θαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ επηδηψθνπλ
ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη ελ γέλεη
θνηλσληθνχο ζθνπνχο.
5. Ο Δπφπηεο Ο.Σ.Α. απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε αλσηέξσ
πξνζεζκία ρσξίο λα εθδνζεί απφθαζε ζεσξείηαη φηη ε πξνζθπγή έρεη ζησπεξψο
απνξξηθζεί.
6. Ζ άζθεζε ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ
άζθεζε έλδηθσλ βνεζεκάησλ ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ.».
Άρζρο 238 Δπνπηεία ησλ Ο.Σ.Α. κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΤΔ Ο.Σ.Α. Κεηάηαμε ζηελ ΑΤΔ Ο.Σ.Α. πξνζσπηθνχ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ΑΤΔ Ο.Σ.Α.
«1. Κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΤΔ Ο.Σ.Α. ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ
πξάμεσλ, θαηά ηα άξζξα 225 έσο 227, αζθείηαη απφ ηνλ πληνληζηή ηεο νηθείαο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηηο Δηδηθέο Δπηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Θψδηθα
Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (λ.3463/2006, Α` 114), νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηηο έδξεο ησλ
πεξηθεξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αλσηέξσ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, θαζψο θαη ηηο
Δπηηξνπέο Διέγρνπ ησλ Πξάμεσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Θψδηθα Λνκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο (π.δ. 30/1996, Α` 21), πνπ βξίζθνληαη ζηελ έδξα ηεο νηθείαο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Οη επηηξνπέο απηέο ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ
πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
2. Όπνπ ζηα αλσηέξσ άξζξα αλαθέξεηαη ν Δπφπηεο Ο.Σ.Α., θαηά ην κεηαβαηηθφ
δηάζηεκα, λνείηαη ν πληνληζηήο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Όπνπ
αλαθέξεηαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Δπνπηείαο Ο.Σ.Α. ηεο ΑΤΔ Ο.Σ.Α.,
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λνείηαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο ή ηεο
αληίζηνηρεο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε επνπηεία ησλ Ο.Σ.Α. ηεο νηθείαο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Όπνπ αλαθέξεηαη ππάιιεινο ηεο ΑΤΔ Ο.Σ.Α., λνείηαη
ππάιιεινο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
3….
4.

Ζ

έλαξμε

ιεηηνπξγίαο

θάζε

Απηνηεινχο

Τπεξεζίαο

Δπνπηείαο

Ο.Σ.Α.

δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ.
5. Οη πξάμεηο ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ
δηθαίνπ απηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο, ησλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη πξνζθπγέο πνπ
εθθξεκνχλ πξνο έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη εθθξεκείο πεηζαξρηθέο δηψμεηο, θαηά ην
ρξφλν

έλαξμεο

ιεηηνπξγίαο

ηεο

ΑΤΔ

Ο.Σ.Α.

ελψπηνλ

ηνπ

πληνληζηή

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ησλ αλσηέξσ Δπηηξνπψλ, δηαβηβάδνληαη ζηελ ΑΤΔ
Ο.Σ.Α. θαη νη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο αξρίδνπλ απφ ηελ πεξηέιεπζή ηνπο ζηελ ελ ιφγσ
Τπεξεζία.
6. Κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΤΔ Ο.Σ.Α. δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 6
ηνπ άξζξνπ 227.
7. Κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΤΔ Ο.Σ.Α. δελ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 124,
125 θαη 126 ηνπ παξφληνο θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα άξζξα 232, 233, 234
ηνπ λ.3852/2010. Θαηά ην κεηαβαηηθφ απηφ δηάζηεκα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
Διεγθηή Λνκηκφηεηαο αζθεί ν πληνληζηήο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο απηέο πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ππαιιήινπ ηεο ΑΤΔ Ο.Σ.Α.
νξίδεηαη, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο,
ππάιιεινο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. ηελ θαηά ην άξζξν 232 παξ. 2 ηνπ λ.
3852/2010

ειεγθηηθή

επηηξνπή

κεηέρεη,

αληί

ηνπ

Διεγθηή

Λνκηκφηεηαο,

πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ νξίδεηαη καδί κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ νηθείν πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.».
Κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 151 ηοσ Λ. 3463/06 (ΦΔΘ - 114 Α/8-62006): Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, νξίδεηαη φηη: «Οπνηνζδήπνηε
έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
(θαη ήδε πληνληζηή) πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 149
θαη 150, ελψπηνλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ επφκελνπ άξζξνπ, εληφο πξνζεζκίαο
ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ή ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ
έιαβε γλψζε απηήο» ελψ κε ηε δηάηαμε ηοσ άρζροσ 152 ηνπ ηδίνπ λφκνπ νξίδεηαη
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φηη: «1. ηελ έδξα θάζε Πεξηθέξεηαο ζπληζηάηαη ηνπιάρηζηνλ κία (1) ηξηκειήο
Δηδηθή Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ:.............................2. Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή
αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο, θαη εθδίδεη απφθαζε επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο............5. Κε
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο
θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ
Γξακκαηέα απηήο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο, θάζε θνξά, δηαηάμεηο. Θέκαηα
ιεηηνπξγίαο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο».
ηελ εθδνζείζα θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο πην πάλσ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 152
ηνπ ΘΓΘ ππ’ αξηζκ. 31925/6-6-2007 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο Θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηδηθήο
Δπηηξνπήο γηα ηελ εμέηαζε πξνζθπγψλ θαηά απνθάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
ηεο Πεξηθέξεηαο» (ΦΔΘ Β'1020/22-6-2007) νξίδνληαη θαη ηα αθφινπζα: «Ζ
ιεηηνπξγία ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εμέηαζε πξνζθπγψλ θαηά απνθάζεσλ
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ εθδίδνληαη ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο
επνπηείαο επί ησλ πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαη ησλ
λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ δηέπεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ.
Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη, εηδηθψο, κε ηελ παξνχζα, εθαξκφδνληαη,
αλαιφγσο, νη δηαηάμεηο πεξί ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Θψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.2690/1999, Α‘ 45) (Άξζξν 1), «Δμέηαζε πξνζθπγήο. 1.
Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή εμεηάδεη πξνζθπγέο πνπ αζθνχληαη ελψπηνλ ηεο απφ
νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ζηξέθνληαη θαηά ησλ απνθάζεσλ ή
παξαιείςεσλ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο εθδίδνληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 149 θαη 150 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη
Θνηλνηήησλ (λ. 3463/2006). Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη κέζα ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθπγήο ζε απηήλ .......
4.Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή, εθφζνλ ε πξνζθπγή έρεη αζθεζεί παξαδεθηά, αζθεί έιεγρν
λνκηκφηεηαο κφλν επί ησλ ιφγσλ αθχξσζεο πνπ πξνβάιινληαη κε ηελ πξνζθπγή
θαηά ηεο πξάμεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο» (Άξζξν 4 παξ. 1 θαη 4).
Απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ δηαπηζηψζεθε φηη ε παξαπάλσ
πξνζθπγή αζθήζεθε εκπξφζεζκα θαη ελ γέλεη παξαδεθηψο θαη αξκνδίσο θαηά
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ρξφλν εηζάγεηαη γηα ζπδήηεζε ζηελ επηηξνπή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 152 ηνπ Λ. 3463/06 (ΦΔΘ - 114 Α/8-6-2006): Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ
θαη Θνηλνηήησλ θαη ηεο κε αξηζκφ 3125/6.6.2007 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο «Θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο
Δηδηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εμέηαζε πξνζθπγψλ θαηά απνθάζεσλ ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο» (ΦΔΘ 1020/22.6.2007, η. Β').
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Θαζηνξηάο κε ηελ κε αξηζκφ 54/2020
απφθαζή ηνπ επηθχξσζε θαηά πιεηνςεθία ηε κε αξηζκφ 21/2020 απφθαζε ηνπ
Λ.Π. Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο, Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ
Θαζηνξηάο κε ηελ νπνία είρε απνθαζηζηεί θαηά πιεηνςεθία ε κε αλαλέσζε ησλ
ζπκβάζεσλ ησλ εδψ πξνζθεπγφλησλ, θαζψο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηελ
αηηηνινγία ηεο σο άλσ απφθαζεο, «πιενλάδνλ πξνζσπηθφ» θαη δελ είλαη πιένλ
απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ. ηελ αηηηνινγία,
δε, ηεο παξαπάλσ απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ αλαθέξεηαη, φηη:
«[...] Οη σο άλσ ππάιιεινη θαηέζηεζαλ πιενλάδνλ πξνζσπηθφ ιφγσ α) ηεο

ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ θηινμελνχκελσλ λεπίσλ ζηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο
ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Θαζηνξηάο, β) ηεο ζπγρψλεπζεο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ
Καπξνρσξίνπ θαη Πνιπθάξπεο ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ Καπξνρσξίνπ θαη ηελ
αλαζηνιή ιεηηνπξγηάο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ Γηζπειηνχ γ) ηεο έληαμεο ησλ
πξνλεπίσλ ζηε δηεηή ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε [άξζξν 3 ηνπ
Λ.1566/1985 φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε δηα ηνπ Λ.4521/2018 θαη ΘΤΑ
669/2018 (ΦΔΘ 1586Β’ /2018)] θαη ηεο ζπλαθφινπζα πξνθιεζείζαο δξακαηηθήο
κείσζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ λεπίσλ ζηνπο Γεκνηηθνχο παηδηθνχο ηαζκνχο. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθή ε δηαπίζησζε φηη ελψ ζην ρξφλν πξφζιεςεο ησλ απαζρνινπκέλσλ
κε ζχκβαζε εξγαζίαο ΗΓΟΥ ην έηνο 2014 δπλάκεη ηεο ππ’ αξ. ΟΥ2/2014 ην
ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ λεπίσλ αλεξρφηαλ ζηα 341, πιένλ ηα εγγεγξακκέλα
λήπηα λα αλέξρνληαη ζε παξφληα ρξφλν ζε κφιηο 223 εθ ησλ νπνίσλ κφλν 106
δηθαηνχληαη επηινγήο κε αμία ηνπνζέηεζεο (voucher). [...]».
ΩΠ ΞΟΝΠ ΡΝΛ ΞΟΩΡΝ ΙΝΓΝ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΓΖΠ: Κε ηνλ πξψην ιφγν ηεο
πξνζθπγήο ηνπο νη πξνζθεχγνληεο ηζρπξίδνληαη φηη θαθψο απνξξίθζεθε ε
πξνζθπγή ηνπο ελψπηνλ ηνπ πληνληζηή σο εθπξφζεζκε επεηδή κε ηε κε αξηζκφ
9911/08.05.2020 (ΦΔΘ 1799/11.05.2020 ηεχρνο Β’) απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ απνθαζίζζεθε ε παξάηαζε ηεο αλαζηνιήο ησλ πάζεο θχζεσο
9
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πξνζεζκηψλ γηα ππνβνιή αηηήκαηνο ή δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηεο
δηνίθεζεο, έσο ηελ 12ε.6.2020. πλεπψο, θαηά ηνπο πξνζθεχγνληεο, ε πξνζεζκία
άζθεζεο ηεο αλσηέξσ πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ πληνληζηή δελ κπνξνχζε λα ιήμεη
πξηλ ηελ 12ε.06.2020.
Θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνχ φγδννπ ηεο απφ 20.3.2020 Πξάμεο
Λνκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Θαηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλνηνχ COVID – 19, ηε ζηήξημε ηεο
θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο
ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» (Α 68), φπσο απηή θπξψζεθε κε ην άξζξν
1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α 83) αλαθέξεηαη φηη (νη ππνγξακκίζεηο δηθέο καο): «Πάζεο
θχζεσο πξνζεζκίεο γηα ππνβνιή αηηήκαηνο ή δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηεο
δηνίθεζεο αλαζηέιινληαη απφ ηηο 11.3.2020 γηα δχν (2) κήλεο. Κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ε πξνζεζκία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα
ζπληέκλεηαη ή λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ παξακέλεη άκεζνο ν θίλδπλνο δηαζπνξάο
ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο 31εο.12.2020.». Κε ηε κε
αξηζκφ 40/20930/31-03-2020 (ΑΓΑ:6ΧΠΤ46ΚΣΙ6-50Φ) εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ
πιαηζίνπ αληηκεηψπηζεο ηνπ θνξσλνηνχ COVID – 19, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε
θαη ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ», πξνβιέθζεθε φηη: «{…} iii. Δπνπηεία επί ησλ πξάμεσλ
ησλ δήκσλ. Άκεζε απφξξνηα ησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ
ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, απνηειεί θαη ε αλαγθαία
πξνζαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ άζθεζε ηεο θξαηηθήο
επνπηείαο επί ησλ ΟΣΑ, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο νπνίαο δελ αλαζηέιιεηαη θαηά
ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πεξηνξηζηηθψλ απηψλ κέηξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα:…
….β) ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο
απηνδηνίθεζεο, αλαζηέιιεηαη απφ ηηο 11 Καξηίνπ 2020 γηα δχν (2) κήλεο.
Δπνκέλσο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ πληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 238 ηνπ λ. 3852/2010, ε νπνία έιεμε ή ζα ιήμεη κεηά ηηο 11 Καξηίνπ 2020
ππνινγίδεηαη κεηά ηελ πάξνδν δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ή θνηλνπνίεζε ηεο
πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο {…}».
Πεξαηηέξσ κε ηε κε αξηζκφ 9911/08.05.2020(ΦΔΘ 1799/11.05.2020 ηεχρνο
Β) απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ απνθαζίζζεθε «{…} 1.Σελ παξάηαζε
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ηεο αλαζηνιήο ησλ πάζεο θχζεσο πξνζεζκηψλ γηα ππνβνιή αηηήκαηνο ή
δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηεο δηνίθεζεο, έσο 12.6.2020.2. Απφ ηηο δηαηάμεηο
ηεο

παξνχζαο

εμαηξνχληαη

νη

δηαδηθαζίεο

πνπ

πξνβιέπνληαη

ζην

άξζξν

ηεζζαξαθνζηφ έθην ηεο απφ 30.3.2020 Πξάμεο Λνκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α' 75)
ή απφ άιιεο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο.». Ζ πξψηε απηή πεξίπησζε εμαίξεζεο
εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, αθνξά θαηά πξψηνλ δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο
κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ
ρξφλνπ ησλ θνξέσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994, ήηνη φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 6
ηνπ λ. 1256/1982 θαη φζσλ αθφκε πεξηνξηζηηθψο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14. Θαηά
δεχηεξνλ, αθνξά δηαδηθαζίεο επηινγήο ππεξεζηαθψλ γξακκαηέσλ, πξντζηακέλσλ
γεληθψλ δηεπζχλζεσλ, δηεπζχλζεσλ θαη ηκεκάησλ.
Αθνινχζσο εθδφζεθε ε ΓΗΓΑΓ/Φ.69/115/9670/18.05.2020 Δγθχθιηνο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, θαηά ηελ νπνία δηεπθξηλίζηεθαλ ηα εμήο: «{…}Β.
ΑΛΑΣΟΙΖ - ΔΠΑΛΑΘΑΘΟΡΗΚΟ ΠΡΟΘΔΚΗΧΛ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνχ φγδννπ ηεο απφ 20/3/2020 ΠΛΠ, ε νπνία
θπξψζεθε κε ηνλ λ.4683/2020 (Α’ 83), «Πάζεο θχζεσο πξνζεζκίεο γηα ππνβνιή
αηηήκαηνο ή δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηεο δηνίθεζεο αλαζηέιινληαη απφ ηηο
11.3.2020 γηα δχν (2) κήλεο. Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ε πξνζεζκία
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα ζπληέκλεηαη ή λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ
παξακέλεη άκεζνο ν θίλδπλνο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη πάλησο φρη
πέξαλ ηεο 31εο.12.2020». Γεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ αθφκε εθιείςεη νη ιφγνη, γηα
ηνπο νπνίνπο θξίζεθε απαξαίηεηε ε πξφβιεςε φηη πάζεο θχζεσο πξνζεζκίεο γηα
ππνβνιή αηηήκαηνο ή δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηεο δηνίθεζεο αλαζηέιινληαη
απφ ηηο 11.3.2020 γηα δχν (2) κήλεο, ζαο γλσξίδνπκε φηη θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ηεο
αλσηέξσ ξχζκηζεο εθδφζεθε ε αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ.64/340/νηθ. 9911/8-5-2020
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (Β’ 1799, ΑΓΑ: Χ5346ΚΣΙ6-ΛΓ),
ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξαηείλεηαη ε ελ ιφγσ αλαζηνιή έσο 12.6.2020.».
πλεπψο, εθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη, φηη ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο
πξνζθπγήο ησλ εδψ πξνζθεπγφλησλ ελψπηνλ ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο δελ κπνξνχζε λα ιήμεη πξηλ ηελ 12ε.06.2020. Ζ πξνζβαιιφκελε κε ηε
κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 63045/10.6.2020 πξνζθπγή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ Θαζηνξηάο κε αξηζκφ 54/2020 απφθαζε αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν
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ηελ 17ε.03.2020. Χο εθ ηνχηνπ, ε αλσηέξσ δίκελε αλαζηνιή άζθεζεο ηεο
πξνζθπγήο εθθίλεζε ηελ 18ε.03.2020 θαη έιεμε ηελ 19ε.05.2020, νπφηε θαη
εθθίλεζε ε δεθαπελζήκεξε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο, ε νπνία θαη έιεμε
ηελ 03ε.06.2020. Χζηφζν, ελφςεη ηεο κε αξηζκφ 9911/08.05.2020 (ΦΔΘ
1799/11.05.2020

ηεχρνο

Β)

απφθαζεο

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Δζσηεξηθψλ

απνθαζίζζεθε, φηη ε ελ ιφγσ πξνζεζκία δελ κπνξνχζε λα ιήμεη πξηλ ηελ
12ε.06.2020. Σνχηε κάιηζηα ε επηινγή ηνπ λνκνζέηε γηα παξάηαζε αλαζηνιήο
ησλ πάζεο θχζεσο πξνζεζκηψλ γηα ππνβνιή αηηήκαηνο ή δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο
ελψπηνλ ηεο δηνίθεζεο έσο θαη ηε 12ε.06.2020 ξεηά αηηηνινγείηαη κε ηελ
ΓΗΓΑΓ/Φ.69/115/9670/18.05.2020 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, φπνπ
θαη αλαθέξεηαη φηη: «Γεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ αθφκε εθιείςεη νη ιφγνη, γηα ηνπο
νπνίνπο θξίζεθε απαξαίηεηε ε πξφβιεςε φηη πάζεο θχζεσο πξνζεζκίεο γηα
ππνβνιή αηηήκαηνο ή δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηεο δηνίθεζεο αλαζηέιινληαη
απφ ηηο 11.3.2020 γηα δχν (2) κήλεο». Κε ηελ αηηηνινγία απηή εμάγεηαη ην
ζπκπέξαζκα, φηη ιφγσ ηεο ζπλέρηζεο χπαξμεο ησλ ιφγσλ πξφβιεςεο αλαζηνιήο
ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ κε ηελ απφ 20.3.2020 Πξάμε
Λνκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, πξνβιέθζεθε ε πξναλαθεξζείζα παξάηαζε ηεο
αλαζηνιήο έσο θαη ηελ 12ε.06.2020. Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κε δεδνκέλν φηη ε
πξνβιεπφκελε

δεθαπελζήκεξε

πξνζεζκία

πξνζβνιήο

ησλ

πξάμεσλ

πνπ

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 227 παξ.1, 2 ηνπ Λ.3852/2010 δελ εκπίπηεη ζηηο
εμαηξέζεηο

ηεο

κε

αξηζκφ

9911/08.05.2020

απφθαζεο

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Δζσηεξηθψλ πξνθχπηεη φηη ε αλαζηνιή ησλ πξνζεζκηψλ ζπλερίζηεθε σο θαη ηελ
12ε.06.2020.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε απφ 10/06/2020 πξνζθπγή ησλ εδψ
πξνζθεπγφλησλ θαηά ηεο κε αξηζκφ 54/2020 απφθαζεο ηνπ πληνληζηή αζθήζεθε
εκπξφζεζκα θαη εζθαικέλα απνξξίθζεθε σο απαξάδεθηε ιφγσ εθπξφζεζκεο
άζθεζεο απφ ην πληνληζηή. πλεπψο πξέπεη λα γίλεη δεθηφο ν πξψηνο ιφγνο πνπ
δηαιακβάλεηαη ζηελ ππφ θξίζε πξνζθπγή θαη λα αθπξσζεί

ε πξνζβαιιφκελε

απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ

– Γπηηθήο

Καθεδνλίαο γηα παξαβίαζε ηεο κε αξηζκφ 9911/08.05.2020 (ΦΔΘ 1799/11.05.2020
ηεχρνο Β) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
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Πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ 50/2020 γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο (Σκήκα Δ’, πλεδξίαζε ηεο 6εο Καΐνπ ηνπ 2020), ην
νπνίν γλσκνδφηεζε ζε ππνβιεζέλ εξψηεκα γηα ην εάλ, ε Δηδηθή Δπηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 152 ηνπ λ. 3463/2006, φηαλ απνδέρεηαη εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή ηνπ
άξζξνπ 151 ηνπ ίδηνπ θψδηθα θαη αθπξψλεη ηελ πξνζβιεζείζα απφθαζε ηνπ
πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ην ιφγν φηη εζθαικέλα είρε απνξξίςεη
σο απαξάδεθηε γηα ηππηθνχο ιφγνπο

ηελ ελψπηνλ ηνπ αζθεζείζα δηνηθεηηθή

πξνζθπγή ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ λ. 3852/2010, νθείιεη λα αλαπέκςεη ηελ ππφζεζε
ζην πληνληζηή, ν νπνίνο ζα εμεηάζεη εθ λένπ θαη θαη’ νπζία ηελ πξνζθπγή, σο ην
κφλν αξκφδην φξγαλν λα απνθαλζεί επ’ απηήο, ή, αληηζέησο, επηιακβάλεηαη ε ίδηα
ε Δπηηξνπή θαη ηεο αληίζηνηρεο εηδηθήο πξνζθπγήο ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ
λ.3852/2010, ηελ νπνία θαη εμεηάδεη θαη’ νπζία θαη αθπξψλεη ηελ παξαδεθηά
πξνζβιεζείζα πξάμε ηνπ Γήκνπ ή ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ ηειεπηαίνπ ή ηνπ
πλδέζκνπ απηνχ, εάλ θξίλεη βάζηκν θάπνην απφ ηνπο ιφγνπο ηεο πξνζθπγήο,
έγηλαλ δεθηά ηα αθφινπζα «{…} 13. Απφ ηελ εξκελεία, επνκέλσο, ησλ ζρεηηθψλ

δηαηάμεσλ, φπσο απηή αλαιπηηθά παξαηίζεηαη ζηηο πξνεγεζείζεο ζθέςεηο, αιιά θαη
ην ζθνπφ πνπ ππεξεηνχλ (ratiolegis), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε
ηελ άζθεζε ηεο θξαηηθήο επνπηείαο επί ησλ ΟΣΑ α’ βαζκνχ, πξνθχπηεη φηη ε
απνδηδφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο αξκνδηφηεηα ηφζν ζην πληνληζηή (ζε πξψην
ζηάδην), φζν θαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152 ΘΓΘ (ζε δεχηεξν ζηάδην) αθνξά
έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ απνθάζεσλ ησλ ΟΣΑ α΄ βαζκνχ. Ο, δε, θαηά ζηάδηα
έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ δήκσλ, ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαη
ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο απιά ζεκαίλεη φηη ε αξκνδηφηεηα λα ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα
ησλ πξάμεσλ απηψλ εμαληιείηαη φηαλ ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα κεηαβηβάδεηαη (ζε
δεχηεξν ζηάδην), κε ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ηνπ άξζξνπ 151 ΘΓΘ, ζηελ
Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152, ε νπνία πιένλ θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηνλ
έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο πξάμεσο επί ηεο νπνίαο ήδε άζθεζε ηελ ήδε εμαληιεζείζα
ζε πξψην ζηάδην αξκνδηφηεηα ηνπ ν πληνληζηήο, ν νπνίνο ζηεξείηαη πιένλ ηεο
ζρεηηθήο αξκνδηφηεηαο, εθφζνλ απηή αζθήζεθε ζε πξψην ζηάδην. Πέξαλ, φκσο,
ηεο θαηά ζηάδην αξκνδηφηεηαο, πθίζηαηαη θαη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζηελ άζθεζε
ηεο ζρεηηθήο αξκνδηφηεηαο ηφζν απφ ην πληνληζηή ζε πξψην ζηάδην, φζν θαη απφ
ηελ Δπηηξνπή ζε δεχηεξν ζηάδην, πνπ ζεκαίλεη φηη, αλ εμαληιεζεί ην ρξνληθφ φξην
πνπ ζέηεη ν λφκνο, ην αληίζηνηρν φξγαλν ζηεξείηαη ηεο ρξνληθήο αξκνδηφηεηαο, θαη
13
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δελ κπνξεί λα επαλέιζεη γηα λα επαλαθξίλεη ηελ πξνζθπγή, νχηε λα ηξνπνπνηήζεη
ή λα αλαθαιέζεη απφθαζή ηνπ πνπ είρε εθδνζεί επί πξνζθπγήο είηε απηεπάγγειηα,
είηε θαηφπηλ αίηεζεο ζεξαπείαο. {…}. Θαη’ αθνινπζία ησλ φζσλ πην πάλσ
αλαπηχρζεθαλ, ε παξνχζα Δηδηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152, φηαλ αθπξψλεη
απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ είρε απνξξίςεη
δηνηθεηηθή πξνζθπγή ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ λ. 3852/2010 σο απαξάδεθηε γηα
ηππηθνχο ιφγνπο, απνδερφκελε σο βάζηκν ην ζρεηηθφ ιφγν ηεο ελψπηνλ ηεο
αζθεζείζαο εηδηθήο πξνζθπγήο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ ίδηνπ θψδηθα, θαζίζηαηαη
αξκφδηα θαη πξνο έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ηεο κε ηελ πξνζθπγή ηνπ άξζξνπ 227
πξνζβιεζείζαο απνθάζεσο ηνπ ζπιινγηθνχ ή κνλνκεινχο νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ ή
ηνπ ΛΠΓΓ απηνχ ή ηνπ πλδέζκνπ σο πξνο ηνπο ιφγνπο αθπξφηεηαο ηεο
ηειεπηαίαο απηήο πξνζθπγήο πνπ επαλππνβιήζεθαλ ελψπηνλ ηεο Δηδηθήο
Δπηηξνπήο θαη σο ιφγνη ηεο ελψπηνλ ηεο αζθεζείζαο πξνζθπγήο ηνπ άξζξνπ 151
ηνπ ΘΓΘ θαη επί ησλ νπνίσλ (ιφγσλ πξνζθπγήο) δελ είρε απνθαλζεί ζε πξψην
ζηάδην ν πληνληζηήο ιφγσ ηεο κε λφκηκεο θξίζεο ηνπ πεξί απαξαδέθηνπ ηεο
πξνζθπγήο (ηΔ 377/2018, ζθέςε 8 ε, βι. θαη ΛΘ 103/1977 πνπ εξκελεχεη ηηο
πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ π/ηνο 410/1995-Α’ 231).
πλεπψο, θαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη επεηδή θξίζεθε βάζηκνο ν
πξψηνο ιφγνο ηεο έλδηθεο πξνζθπγήο, ε παξνχζα Δπηηξνπή θαζίζηαηαη αξκφδηα
λα εμεηάζεη θαη ηνλ δεχηεξν ιφγν αθχξσζεο (παξαβίαζε ηεο ΘΤΑ 41087/2017), ν
νπνίνο ππνβιήζεθε ηφζν κε ηε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 63045/10.06.2020
πξνζθπγή

ησλ

εδψ

νρηψ

πξνζθεπγφλησλ

ελψπηνλ

ηνπ

πληνληζηή

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ-Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ππνβάιιεηαη εθ λένπ
κε ηελ ππφ θξίζε πξνζθπγή.
ΩΠ ΞΟΝΠ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΙΝΓΝ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΓΖΠ:
Κε ην δεχηεξν ιφγν ηνπο νη πξνζθεχγνληεο

πξνβάιινπλ φηη κε ηελ

πξνζβαιιφκελε απφθαζε παξαβηάζηεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο ΘΤΑ 41087/2017 (ΦΔΘ
Β΄, η. 4249/05.12.2017). χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ, ε νπνία έγηλε δεθηή απφ ηελ πιεηνςεθία,
πξνθχπηεη, φηη ζπγθξηλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ λεπίσλ, πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο
παηδηθνχο ζηαζκνχο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο εηζήγεζεο, θαη ηνπ
αξηζκνχ ησλ Βξεθνλεπηνθφκσλ ΣΔ, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ (κφληκν πξνζσπηθφ)
πθίζηαηαη αλαληηζηνηρία κε ζπλέπεηα λα παξαβηάδεηαη ην άξζξν 8 παξ. 5 ηεο ΘΤΑ
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41087/2017. Σνλ ιφγν απηφλ, πνπ αθνξά κφλν ζε βξεθνλεπηνθφκνπο, ηνλ
πξνβάιινπλ θαη νη νρηψ πξνζθεχγνληεο ελψ απφ απηνχο νη πέληε πξψηνη κφλν
έρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ βξεθνλεπηνθφκνπ ελψ νη ππφ 6’ 7’ θαη 8’ ησλ
πξνζθεπγφλησλ έρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ κάγεηξα. πλεπψο γηα ηνπο ηειεπηαίνπο
ηξεηο πξνζθεχγνληεο πνπ θέξνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ κάγεηξα ζα πξέπεη λα
απνξξηθζεί ε πξνζθπγή σο αβάζηκε. Πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηελ ΘΤΑ
41087/2017 κε ηίηιν «Πξφηππνο Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ θαη
Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ» νξίδεηαη, φηη (άξζξν 1) «1. Ο παξψλ Πξφηππνο
Θαλνληζκφο απνηειεί ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ Παηδηθψλ, Βξεθηθψλ
θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ
δήκσλ ή σο ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.», (άξζξν 8) «1. [...]. 2. Θάζε παηδηθφο ζηαζκφο
ζπγθξνηείηαη α) απφ ηκήκαηα λεπίσλ 2,5 εηψλ – 3,5 εηψλ, β) απφ ηκήκαηα
λεπίσλ 3,5 εηψλ κέρξη ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο, ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.
3. [...]. 4. [...]. 5. Θάζε ηκήκα Παηδηθνχ ηαζκνχ, ζην νπνίν απαζρνινχληαη
κίαο/έλαο (1) παηδαγσγφο θαη κία/έλαο (1) βνεζφο, εμππεξεηεί έσο 25 παηδηά. 6.
ην ηαζκφ δχλαληαη λα εγγξάθνληαη βξέθε θαη λήπηα θαζ’ ππέξβαζε ηεο
δπλακηθφηεηάο

ηνπο, κέρξη

πνζνζηνχ 10%

απηήο, εθφζνλ ππεξεηεί

ην

πξνβιεπφκελν απφ ηηο σο άλσ δηαηάμεηο πξνζσπηθφ». χκθσλα κε ηελ απφθαζε
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ, ε νπνία έγηλε δεθηή
απφ ηελ πιεηνςεθία πξνθχπηεη, φηη ζπγθξηλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ λεπίσλ, πνπ
έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο
εηζήγεζεο, θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ Βξεθνλεπηνθφκσλ ΣΔ, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ
(κφληκν πξνζσπηθφ) πθίζηαηαη αλαληηζηνηρία κε ζπλέπεηα λα παξαβηάδεηαη ην
άξζξν 8 παξ. 5 ηεο ΘΤΑ 41087/2017. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηεο
παξαπάλσ ΘΤΑ πξνβιέπεηαη φηη αλά 25 λήπηα αληηζηνηρεί 1 Παηδαγσγφο θαη 1
Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκνο. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ παξαπάλσ αξηζκνχ
απαηηείηαη ε απαζρφιεζε επηπιένλ 2 εξγαδνκέλσλ κε ηηο σο άλσ εηδηθφηεηεο. Ζ,
δε, αλαθεξφκελε ζην άξζξν 6 πξνζαχμεζε πνζνζηνχ 10% ζπλεπάγεηαη θαη ηελ
αχμεζε ησλ απαζρνινπκέλσλ («εθφζνλ ππεξεηεί ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο σο
άλσ δηαηάμεηο πξνζσπηθφ»)]. χκθσλα, δε, κε η’ αλσηέξσ πξνθχπηεη, φηη κεηά ηε
ζπγρψλεπζε ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ, φπσο απνθαζίζζεθε κε ηελ κε αξηζκφ
97/2019 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ, ην Λνκηθφ Πξφζσπν, ην
νπνίν απαζρνιεί πιελ ησλ δεθαέμη (16) Βξεθνλεπηνθφκσλ (κφληκν πξνζσπηθφ) θαη
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ηξεηο (3) Βνεζνχο Παηδαγσγηθνχ Πξνζσπηθνχ, έρεη αλάγθε ζπλνιηθά είθνζη
ηέζζεξηο (24) εξγαδνκέλνπο

ελψ κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ σο πξνο ηηο

εηδηθφηεηεο ησλ Παηδαγσγψλ αλαθέξνληαη κφλν δέθα ηέζζεξηο (14). πλεπψο, σο
πξνο ηνπο πξψηνπο πέληε πξνζθεχγνληεο ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηή ε ππφ θξίζε
πξνζθπγή.
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ εηζεγούκαη ηελ απφξξηςε ηεο ππφ θξίζε πξνζθπγήο
σο αβάζηκεο γηα ηνπο ππφ 6’ , 7’

θαη 8’ ησλ πξνζθεπγφλησλ πνπ θέξνπλ ηελ

ηδηφηεηα ηνπ κάγεηξα θαη ηελ απνδνρή γηα ηνπο απφ 1 έσο θαη 5 ησλ
πξνζθεπγφλησλ πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ βξεθνλεπηνθφκνπ.
Γηα ηοσς ιόγοσς ασηούς
Αποθαζίδεη (αρηζκός απόθαζες 3/2020)
Ζ Δπηηροπή απορρίπηεη οκόθωλα ηελ προζθσγή ως αβάζηκε γηα
ηοσς σπό 6’ , 7’ θαη 8’ ηωλ προζθεσγόληωλ ποσ θέροσλ ηελ ηδηόηεηα ηοσ
κάγεηρα θαη ηελ αποδοτή γηα ηοσς από 1 έως θαη 5 ηωλ προζθεσγόληωλ
ποσ θέροσλ ηελ ηδηόηεηα ηοσ βρεθολεπηοθόκοσ, ηο ζθεπηηθό θαη
δηαηαθηηθό ηες οποίας αποηειεί ζθεπηηθό θαη δηαηαθηηθό ηες παρούζας
απόθαζες.
ηε ζπλέρεηα θαη επεηδή δελ ππήξρε άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε, ε Πξφεδξνο
θήξπμε ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη
φπσο παξαθάησ:

Ζ Ξρόεδρος

Ζ Γρακκαηέας

Γθρίληδαιε Αγγειηθή

Ξηπίλα Γηρταιίδοσ

Ξάρεδρος ηοσ ΛΠΘ
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