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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 154θ/3935/11.08.2020 Απόφαςθ Προζδρου Οριςμοφ τθσ τεργάτου Αποςτολίασ του Δθμθτρίου του 
κλάδου ΠΕ Κοινωνικισ Διοίκθςθσ με κατεφκυνςθ Κοινωνικισ Εργαςίασ με βακμό Α’ , ωσ Αναπλθρϊτρια 
Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Σρίτθσ Θλικίασ  του Ν.Π. «ΠΟΛΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» Διμου Αλεξανδροφπολθσ.  

6. Σθν 186θ/4662/23-09-2020 Απόφαςθ Προζδρου «Ανάκλθςθ τθσ 56θ/2082/25-08-2015 ωσ Αναπλθρϊτρια 
Προϊςταμζνθ ςτθ Διεφκυνςθ «Κοινωνικισ Προςταςίασ – Αλλθλεγγφθσ». 

7. Σον ατομικό φάκελο τθσ υπαλλιλου τεργάτου Αποςτολίασ. 
8. Σθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ. 

 
 
 
Επειδι κατά τθν ζννοια των άρκρων 84-86 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν 
Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ., όπωσ αντικαταςτάκθκαν και ιςχφουν ςιμερα, επιτρζπεται θ 
αναπλιρωςθ προϊςταμζνου ι θ εξομοιοφμενθ με αυτιν ανάκεςθ κακθκόντων προςωρινοφ προϊςταμζνου 
οργανικισ μονάδασ ςε υπαλλιλουσ, ακόμθ και κατϊτερθσ κατθγορίασ, για λόγουσ που ανάγονται ςτθν 
εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία τθσ υπθρεςίασ και αναφζρονται ειδικϊσ ςτθν οικεία απόφαςθ περί 
τοποκζτθςθσ προςωρινϊν προϊςταμζνων. Για τθν επιλογι των υπαλλιλων ςτουσ οποίουσ κα ανατεκοφν 
κακικοντα προςωρινϊν προϊςταμζνων από αυτοφσ που ζχουν, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, τα αναγκαία προσ 
τοφτο τυπικά προςόντα, το αρμόδιο όργανο διακζτει ευρεία διακριτικι ευχζρεια, οφείλει όμωσ να λάβει 
υπόψθ του τα ουςιαςτικά και τυπικά προςόντα των υπαλλιλων, τθν προθγοφμενθ υπθρεςιακι τουσ 
δραςτθριότθτα και τθ γνϊςθ του αντικειμζνου (τΕ 382/2016, ΣρΔιοικΕφετ Πατρϊν 239/2019). 
 
Επειδι δυνάμει τθσ υπ’ αρικ. 154θ/3935/11.08.2020 Απόφαςθ Προζδρου ορίςτθκε θ τεργάτου Αποςτολία 
του Δθμθτρίου κλάδου ΠΕ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν με βακμό Α’, ωσ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ του 
Σμιματοσ Σρίτθσ Θλικίασ  του Ν.Π. «ΠΟΛΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» Διμου Αλεξανδροφπολθσ 
 
Επειδι θ κ. τεργάτου υπθρετεί ωσ υπάλλθλοσ του κλάδου Π.Ε. Κοινωνικισ Διοίκθςθσ με κατεφκυνςθ 
Κοινωνικισ Εργαςίασ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ- Αλλθλεγγφθσ, Παιδείασ και 
Περιβάλλοντοσ» με δ.τ. «ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» Διμου Αλεξανδροφπολθσ με βακμό Α’ και τυγχάνει κάτοχοσ 
πτυχίου του Σμιματοσ Κοινωνικισ Διοίκθςθσ με κατεφκυνςθ Κοινωνικισ Εργαςίασ τθσ χολισ Κοινωνικϊν 
Επιςτθμϊν του Δ.Π.Θ., κάτοχοσ πτυχίου του τμιματοσ κοινωνικισ Εργαςίασ τθσ χολισ Επαγγελμάτων Τγείασ 
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του Σ.Ε.Ι. Ακθνϊν, κακϊσ και κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (MSc) με κζμα «Διοίκθςθ 
Μονάδων Τγείασ» τθσ χολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου. 
 
Επειδι από τθν μακρόχρονθ εμπειρία τθσ ανωτζρω υπαλλιλου τόςο ςτον Ιδιωτικό όςο και ςτον Δθμόςιο 
Σομζα, ιδίωσ δε ςτθ κζςθ τθσ ωσ Κοινωνικισ Λειτουργοφ ςτο Ν.Π., αλλά και λόγω τθσ υψθλισ επιςτθμονικισ 
τθσ κατάρτιςθσ, τεκμαίρεται θ γνϊςθ τθσ τόςο για το επιςτθμονικό τθσ αντικείμενο, όςο και για τθ διοίκθςθ. 
 
Επειδι από τον ςυνδυαςμό των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων τθσ ανωτζρω υπαλλιλου, όπωσ αυτά 
προαναφζρκθκαν, εξαςφαλίηεται θ εφρυκμθ και αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ Διευκφνςεωσ 
Κοινωνικισ Προςταςίασ – Αλλθλεγγφθσ. 
  

Κατόπιν αυτών: 
Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

 
       Ορίηουμε από 23-09-2020 ωσ Αναπλθρώτρια Προϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ «Κοινωνικισ Προςταςίασ – 
Αλλθλεγγφθσ» του Ν.Π. «ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» Διμου Αλεξανδροφπολθσ, τθν τεργάτου Αποςτολία του 
Δθμθτρίου, του κλάδου ΠΕ Κοινωνικισ Διοίκθςθσ με κατεφκυνςθ Κοινωνικισ Εργαςίασ με βακμό Αϋ, μζχρι 
τθν τοποκζτθςθ νζου Προϊςταμζνου,  κατόπιν  επιλογισ  από  το  Τπθρεςιακό  υμβοφλιο. 
         τθν  παραπάνω  αναφερόμενθ  υπάλλθλο  κα  καταβάλλεται  το  προβλεπόμενο  για  τθ  κζςθ 
επίδομα Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Ν. 4354/2015, για όςο χρόνο κα αςκιςει 
τα κακικοντα τθσ. 
    
 Κοινοποίθςθ: 
1. Σμιμα Μιςκοδοςίασ 
2. Ενδιαφερόμενθ 
      
 
                                                                                                             Θ  ΠΡΟΕΔΡΟ του Ν.Π. 
 
 
                                                                                                                       ΠΟΪΡΑΗΙΔΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
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