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       Ζχοντασ  υπ’ όψθ: 
1. Σο άρκρο 233 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) «Αρμοδιότθτεσ προζδρου» 
2. Σο άρκρο 240 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) «Διοίκθςθ Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» 
3. Σο άρκρο 100 του Ν. 3584/2007  (ΦΕΚ 143/28-06-2007)«Αναπλιρωςθ προϊςταμζνων» 
4. Σον ΟΕΤ του Ν.Π. «Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ –Αλλθλεγγφθσ, Παιδείασ και Περιβάλλοντοσ» με δ.τ. 

«ΠΟΛΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΦΕΚ 1593/10-05-2012 τ. Βϋ) και τισ τροποποιιςεισ 
αυτοφ (ΦΕΚ 2517/08.10.2013 τ. Βϋ) & (ΦΕΚ 4280/07.12.2017 τ. Βϋ).  

5. Σθν Απόφαςθ 56θ/2015 με τθν οποία ορίηεται από 25-08-2015 ωσ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ ςτθν 
Διεφκυνςθ «Κοινωνικισ Προςταςίασ – Αλλθλεγγφθσ» του Ν.Π. «ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» Διμου 
Αλεξανδροφπολθσ θ κ. Γιαννάκου Χρυςι του Χριςτου του κλάδου ΣΕ10 Φυςικοκεραπευτϊν. 

6. Σθν υπ’ αρικ. Πρωτοκόλλου 11690/21-09-2020 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Μακ. Θράκθσ Πρωτόκολλου ειςερχομζνου: 4640/23-09-2020) 

7. Σθν από τον Οκτϊβριο του 2019 Αναλυτικι Ζκκεςθ Ελζγχου τθσ Κζντρου Κοινωνικισ Προςταςίασ και 
Αλλθλεγγφθσ, Παιδείασ και Περιβάλλοντοσ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ, τθσ KSi Greece, Ιδιωτικισ 
Κεφαλαιουχικισ Εταιρείασ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν και υμβοφλων Επιχειριςεων 

8. Σο υπ’ αρικ. Πρωτοκόλλου 143/27-03-2020 ζγγραφο του Δθμάρχου Αλεξανδροφπολθσ 
9. Σο Παρουςιολόγιο και Βιβλίο ραντεβοφ του Ιατροφ Πακολόγου, ςυμβεβλθμζνου με το 

«ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», κ. Λευκεριϊτθ Ευςτακίου 
10. Σθν από 07-05-2020 Απόφαςθ του Δθμάρχου Αλεξανδροφπολθσ 
11. Σο ςυνθμμζνο ςτθν από 13-07-2020 θλεκτρονικι επιςτολι τθσ κ. Γιαννάκου Χρυςισ ζγγραφο 

περιγραφισ κακθκόντων τθσ ίδιασ 
12. Σο υπ’ αρικ. 3474/17-07-2020 ζγγραφο τθσ κ. Γιαννάκου Χρυςισ 
13. Σο υπ’ αρικ. Πρωτ. 53/01-06-2020 Ζγγραφο του Γραφείου Οικ/κθσ Επικ/ςθσ Α. Μακεδονίασ και Θράκθσ 

του Σμιματοσ Επικεϊρθςθσ, τθσ Δ/νςθσ Οικ/κων Ελζγχων Επικεϊρθςθσ και υνερ/μου του Τπουργείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων 

 

Επειδθ ωσ πλθμμελισ άςκθςθ κακθκόντων λογίηεται μεταξφ άλλων και θ αδυναμία άςκθςθσ ελζγχου επί 
των υπαλλιλων, θ μθ προςικουςα ςυμπεριφορά προσ τουσ πολίτεσ, θ ευκυνοφοβία, θ απροκυμία 
εφαρμογισ νζων μεκόδων οργάνωςθσ, λειτουργίασ και αποδοτικότθτασ, θ αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ 
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ςτθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεων, θ κακι ςυνεργαςία με τουσ προϊςταμζνουσ, τουσ υφιςταμζνουσ και τα 
λοιπά ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ και θ μειωμζνθ ποιοτικι και ποςοτικι απόδοςθ. 

Επειδθ για τθν ευχερζςτερθ και αποδοτικότερθ λειτουργία του ςυνόλου των προγραμμάτων και δομϊν, οι 
οποίεσ υπάγονται ςτθ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ – Αλλθλεγγφθσ, απαιτείται κατ’ ελάχιςτον θ 
τιρθςθ μθτρϊων εξυπθρετοφμενων ανά κοινωνικι δομι. Μεταξφ δε των αρμοδιοτιτων του Προϊςταμζνου 
τθσ εν λόγω Διεφκυνςθσ υπάγεται και ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των μθτρϊων αυτϊν. Θ κ. Γιαννάκου, παρότι 
Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Προςταςίασ – Αλλθλεγγφθσ και Προϊςταμζνθ του 
τμιματοσ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ επί ςειρά ετϊν, δεν προζβθ ουδζποτε ςτθ δθμιουργία και τιρθςθ 
μθτρϊων δικαιοφχων των επιμζρουσ κοινωνικϊν δομϊν, λ.χ. των εξυπθρετοφμενων του προγράμματοσ 
ςίτιςθσ, του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου, ακόμα και μθτρϊου μελϊν ΚΑΠΘ, με αποτζλεςμα να κακίςταται 
ανζφικτοσ ο ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ των δομϊν αυτϊν και να προκαλοφνται δυςχζρειεσ κατά τθν 
εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. Επιπλζον, δεν τθροφνταν μθτρϊο- πρωτόκολλο δωρεϊν πάςθσ φφςεωσ και 
αποδοχισ αυτϊν από το Πολυκοινωνικό, πράγμα το οποίο είχε ωσ αποτζλεςμα να δθμιουργείται χάοσ ωσ 
προσ το ποιεσ και πόςεσ ιταν οι δωρεζσ προσ το ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟ κακιςτϊντασ δυνατζσ τυχόν αςυδοςίεσ 
από πλευράσ υπαλλιλων ι ακόμα και τθσ διοίκθςθσ.  

Επειδθ οι ανωτζρω ελλείψεισ, οι οποίεσ αποτελοφν αποκλειςτικι ευκφνθ του Προϊςταμζνου τθσ 
Διεφκυνςθσ «Κοινωνικισ Προςταςίασ – Αλλθλεγγφθσ», θ οποία όφειλε, αςκϊντασ ζλεγχο επί των 
υπαλλιλων τθσ Διεφκυνςθσ να φροντίςει για τθ δθμιουργία και τθν τιρθςθ των εν λόγω μθτρϊων, 
διαπιςτϊκθκαν τόςο από τθν Εταιρία Ορκωτϊν Ελεγκτϊν και υμβοφλων ςτθν από τον Οκτϊβριο του 2019 
Αναλυτικι Ζκκεςθ Ελζγχου τθσ (παρ. 6.1 Αναλυτικισ Ζκκεςθσ Ελζγχου Κζντρου Κοινωνικισ Προςταςίασ και 
Αλλθλεγγφθσ, Παιδείασ και Περιβάλλοντοσ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ, τθσ KSi Greece, Ιδιωτικισ 
Κεφαλαιουχικισ Εταιρείασ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν και υμβοφλων Επιχειριςεων), όςο και από τον Διμαρχο 
Αλεξανδροφπολθσ, ο οποίοσ με το υπ’ αρικ. Πρωτοκόλλου 143/27-03-2020 ζγγραφό του προσ το 
Πολυκοινωνικό αναφζρεται ςτθν ζλλειψθ πρωτοκόλλου δωρεϊν και απαγορεφει, λόγω τθσ ελλείψεωσ του 
πρωτοκόλλου αυτοφ, τθ λιψθ δωρεϊν μζχρι τθσ άρςθσ τθσ ελλείψεωσ. Ακόμα, ωςτόςο, και κατόπιν τθσ 
διαπιςτϊςεωσ τθσ ελλείψεωσ και τθσ εξαιτίασ αυτισ «κυρϊςεωσ», θ κ. Γιαννάκου, δεν προζβθ, ζςτω και 
ετεροχρονιςμζνα, ςτθ κεραπεία του ςφάλματοσ. 

Επειδθ λόγω τθσ ολιγωρίασ και κωλυςιεργίασ τθσ ανωτζρω υπαλλιλου, τζκθκε ςε κίνδυνο θ ζνταξθ του 
Ν.Π. ςτο πρόγραμμα «Είμαςτε οικογζνεια -Covid 19», το οποίο εντάςςεται ςτθ Διεκνι Πρωτοβουλία 
Δράςθσ Covid -19 του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ και με οποίο το Ν.Π.Δ.Δ.  κα λάμβανε χριματα, τα οποία, 
με τθ μορφι επιταγϊν, κα δίνονταν ςτουσ δθμότεσ, που επλιγθςαν λόγω κορονοϊοφ. Θ κ. Γιαννάκου, αν και 
ζλαβε ςτισ 07-07-2020 επιςτολι μζςω e-mail, ωσ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ 
Προςταςίασ - Αλλθλεγγφθσ, για τθν ςυμμετοχι του Ν.Π. ςτο εν λόγω πρόγραμμα, ςτο οποίο θ ζνταξθ 
ζπρεπε να πραγματοποιθκεί ζωσ τισ 31 Ιουλίου 2020, εντοφτοισ παρζλειψε να ανταποκρικεί ςτο διά τθσ 
επιςτολισ αίτθμα των υπευκφνων του προγράμματοσ για αποςτολι απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, 
διευκετϊντασ ωσ όφειλε το ηιτθμα τθσ ζνταξθσ, αλλά ακόμα και να ενθμερϊςει αρμοδίωσ τθ διοίκθςθ. 
Σελικϊσ, και όχι από ενζργειεσ τθσ αρμόδιασ Αναπλθρϊτριασ Προϊςταμζνθσ τθσ Διευκφνςεωσ, ζπειτα από 
τθλεφωνικι επικοινωνία του υπεφκυνου του ωσ άνω προγράμματοσ με τθν πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ., κακότι 
μζχρι και τισ 22-07-2020 δεν είχαν αποςταλεί τα ζγγραφα για τθν ζνταξι ςτο πρόγραμμα (ςυμφωνθτικό 
ςυνεργαςίασ), ενθμερϊκθκε θ Πρόεδροσ για το εν λόγω πρόγραμμα και θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε.  

Επειδθ ςτο πλαίςιο τθσ εν γζνει αδυναμίασ τθσ προςφεφγουςασ να ελζγξει τουσ υπαλλιλουσ τθσ 
Διευκφνςεϊσ τθσ, θ κ. Γιαννάκου δεν προζβθ ςε καμία ενζργεια, οφτε καν κάποια ςφςταςθ ζναντι του 
ιατροφ Πακολόγου, κ. Λευκεριϊτθ Ευςτακίου, ο οποίοσ δεν τθροφςε το ωράριο που προβλζπεται ςτθν υπ’ 
αρικ. 393/31-01-2020 φμβαςθ του με το ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, προκειμζνου να εκπλθρϊςει τισ αναλθφκείςεσ 
υποχρεϊςεισ του, με ςυνζπεια τθ μθ προςικουςα εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν του Διμου, για τισ ανάγκεσ 
των οποίων ςυνιφκθ θ προαναφερκείςα ςφμβαςθ ζργου, κακϊσ και τθν άςκοπθ δαπάνθ των πόρων του 
Ν.Π. για μθ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ. Ο ζλεγχοσ του ςυγκεκριμζνου υπαλλιλου ιταν ιδιαιτζρωσ ευχερισ 
για τθν κ. Γιαννάκου, αφενόσ μεν διότι από το τθροφμενο βιβλίο των ραντεβοφ του ιατροφ προκφπτει 
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ευκζωσ θ μθ τιρθςθ του ςυμφωνθκζντοσ ωραρίου, αφετζρου δε διότι θ κ. Γιαννάκου και ο εν λόγω ιατρόσ 
βρίςκονταν ςτο ίδιο κτιριο. 

Επειδθ εξαιτίασ τθσ απροκυμίασ τθσ κ. Γιαννάκου να προςαρμοςτεί ςε νζεσ μεκόδουσ οργάνωςθσ και να 
ςυνεργαςτεί με τθν ανϊτερθ διοικοφςα αρχι, κακυςτζρθςε εςκεμμζνα τθ μετακίνθςθ των κοινωνικϊν 
δομϊν τθσ Διευκφνςεωσ Κοινωνικισ Προςταςίασ – Αλλθλεγγφθσ από το κτιριο του Αϋ ΚΑΠΘ ςτο χϊρο του 
ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ επί τθσ οδοφ Καρτάλθ αρ. 2. υγκεκριμζνα, δυνάμει τθσ από 07-05-2020 Απόφαςθσ του 
Δθμάρχου Αλεξανδροφπολθσ, για τθν ευχερζςτερθ εξυπθρζτθςθ των ωφελοφμενων όλων των δομϊν, αλλά 
και για τον πλθρζςτερο ζλεγχο, εποπτεία και διοίκθςθ όλων των τμθμάτων, αποφαςίςτθκε θ 
πραγματοποίθςθ τθσ ανωτζρω μετακίνθςθσ μζχρι τθν 15-05-2020, θ οποία και όφειλε να ολοκλθρωκεί με 
ευκφνθ τθσ Αναπλθρϊτριασ Προϊςταμζνθσ τθσ Διεφκυνςθσ. Θ Προϊςταμζνθ δεν ανταποκρίκθκε ςτθν 
απόφαςθ του Δθμάρχου με αποτζλεςμα θ μετακίνθςθ να μθν πραγματοποιθκεί εγκαίρωσ, και μάλιςτα 
μόλισ τθν 15-05-2020, ιτοι τθν καταλθκτικι θμερομθνία, απάντθςε ςτον Διμαρχο αναφορικά με το ηιτθμα, 
χωρίσ ωςτόςο να αιτιολογεί τθν κωλυςιεργία τθσ.  

Επειδθ παρά τθν προβλεπόμενθ από τον Οργανιςμό του Ν.Π. και το νόμο υποχρζωςι τθσ, θ κ. Γιαννάκου 
Χρυςι, δεν προζβθ ςτθν με ορκό τρόπο δωρεάν διανομι οπωροκθπευτικϊν προϊόντων για το ζτοσ 2016. 
υγκεκριμζνα, κατά τθν εν λόγω διανομι κακ’ ομολογίαν τθσ δεν τθρικθκαν ενυπόγραφεσ καταςτάςεισ 
ωφελουμζνων, όπωσ προκφπτει από το υπ’ αρικ. 3474/17-07-2020 ζγγραφο τθσ ίδιασ. Σο ανωτζρω 
ζγγραφο εςτάλθ ωσ απάντθςθ ςε ςχετικό αίτθμα τθσ Προζδρου Ν.Π., εξ αφορμισ του υπ’ αρικ. Πρωτ. 
53/01-06-2020 Εγγράφου του Γραφείου Οικ/κθσ Επικ/ςθσ Α. Μακεδονίασ και Θράκθσ του Σμιματοσ 
Επικεϊρθςθσ, τθσ Δ/νςθσ Οικ/κων Ελζγχων Επικεϊρθςθσ και υνερ/μου του Τπουργείου Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, το οποίο (Γραφείο Τπ. Αγρ. Αν. και Σροφίμων), αιτικθκε επανειλθμμζνωσ κατά τα 
προθγοφμενα ζτθ με πολλαπλά ζγγραφα τθν παροχι εξθγιςεων και τθν προςκόμιςθ ενυπόγραφων 
καταςτάςεων ωφελουμζνων για τθ ςυγκεκριμζνθ διανομι, προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν αυτι ζλαβε 
χϊρα κατά τρόπο νόμιμο και προςικοντα.      

Επειδθ θ κ. Γιαννάκου δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τα κακικοντα που προβλζπει ο νόμοσ για τουσ 
Προϊςταμζνουσ διευκφνςεων, όπωσ τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ, τθν 
οργάνωςθ και τον προγραμματιςμό δράςεων ςε ςυνεργαςία με τουσ υπαλλιλουσ τθσ Διεφκυνςθσ, εφόςον 
εξάλλου και θ ίδια δεν αντιλαμβάνεται ποια είναι τα κακικοντά τθσ Προϊςταμζνθσ τθσ Διευκφνςεωσ 
Κοινωνικισ Προςταςίασ – Αλλθλεγγφθσ, όπωσ αποδεικνφεται και από το ςυνθμμζνο ςτθν από 13-07-2020 
θλεκτρονικι επιςτολι τθσ ζγγραφο τθσ ίδιασ.  

Επειδθ τα ανωτζρω αποτελοφν οριςμζνεσ μόνο από τισ περιπτϊςεισ πλθμμελοφσ άςκθςθσ κακθκόντων εκ 
μζρουσ τθσ ανωτζρω υπαλλιλου.  

Κατόπιν αυτών: 

Α π ο φ α ς ί ζ ο υ μ ε 

Σθν ανάκλθςθ τθσ υπ’ αρικ. 56θ/2015 Απόφαςθσ Προζδρου διά τθσ οποίασ θ κ. Γιαννάκου Χρυςι του 
κλάδου Σ.Ε.10  Φυςικοκεραπευτϊν με βακμό Αϋ,  ορίςτθκε ωσ αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ 
Κοινωνικισ Προςταςίασ – Αλλθλεγγφθσ», λόγω πλθμμελοφσ άςκθςθσ κακθκόντων τθσ οριςκείςασ ωσ 
Αναπλθρϊτριασ Προϊςταμζνθσ Διεφκυνςθσ «Κοινωνικισ Προςταςίασ – Αλλθλεγγφθσ» του Ν.Π. 
«ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» Διμου Αλεξανδροφπολθσ.    

Κοινοποίθςθ: 
1. Σμιμα Μιςκοδοςίασ 
2. Ενδιαφερόμενθ 
                                                                                                                  Θ  ΠΡΟΕΔΡΟ του Ν.Π. 
 
                                                                                                

                                        ΠΟΪΡΑΗΙΔΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
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