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ΠΡΑΚΤΙΚΟ με αριθμ.  228 /2020 

 

ΘΕΜΑ : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Έκθεσης Επιθεώρησης Ελέγχου της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που μας απεστάλη με το υπ’ αριθμ. ΕΜΠ-7999 

ΟΙΚ/18.11.2020 διαβιβαστικό. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλλιάφας Αναστάσιος  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσάκα–Αποστολοπούλου 

Ειρήνη 

ΤΑ ΜΕΛΗ : Τσιώτα-Μάρκου Μαρία, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Σταυρούλιας 

Αλέξιος, Παπαδόπουλος Στέφανος, Αβραμίδης Σάββας, Βαθιώτης Γεώργιος, Μακρυδήμα 

Μαρία 

Αναπληρωματικά: Τσερούλα Αικατερίνη, Κυρίτσης Ηλίας, Αρσενοπούλου-Κιαγιά 

Παρασκευή, Τσίνας Γεώργιος, Αμαξοπούλου Ζωή, Καλαντώνης Ιωάννης, Πήττα Ευγενία, 

Καραπέτρος Απόστολος, Λεϊμονής Ανδρέας 

Εκ των οποίων παρόντες (8), 

απόντες (1), οι εξής: Σταυρούλιας Αλέξιος,  

και οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1893/25-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπ’ όψη του Σώματος το υπ’ αριθμ. τρία (3) θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και εισηγήθηκε τα εξής : 

Όπως ήδη γνωρίζετε, με την από 15/10/2020 Έκθεση Επιθεώρησης Ελέγχου, της Εθνικής 

Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)-Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, Τομέας ΟΤΑ (Α΄ και Β΄ 

Βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης-Ιθαγένειας -Υποτομέας Α΄,  που 

μας απεστάλη με το έγγραφο υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ-7999/ΟΙΚ/19-11-2020 και την οποία 

σας έχουμε διαβιβάσει, προτείνεται η λήψη  απόφασης, για άμεση λύση/μη ανανέωση  της 

σύμβασης  εργασίας της υπαλλήλου  Απολλωνάτου Σταματούλας με  τη ΔΕΠΑΔΠ 

Η ανωτέρω υπάλληλος προσελήφθη στα πλαίσια Συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος, με ετήσιες ανανεούμενες συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

από τις 12-09-2005 από την ΑΝ.ΑΝ.Ε.ΠΕΡ., (η οποία με την υπ’ αρ. 256/16.12.2010 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετετράπη σε ΚΕΠΕΚΑΠ και στην συνέχεια με την 

υπ΄ αριθμ. 24/22.02.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγχωνεύθηκε δι’ 

απορροφήσεως με την Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.)  και η οποία υπάλληλος απασχολείται έως και σήμερα 

στη Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π. με ανανεούμενες και πάλι συμβάσεις ΙΔΟΧ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, θα  πρέπει να συμμορφωθούμε προς την ανωτέρω έκθεση και να 

προβούμε άμεσα στη λύση της σύμβασης της Απολλωνάτου Σταματούλας, καθόσον 

υφίσταται σπουδαίος λόγος και συγκεκριμένα, μη νόμιμη πρόσληψη αυτής, λόγω του ότι δεν 

κατέθεσε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που όριζε η προκήρυξη  (Πτυχίο Πληροφορικής 

και βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ, αποδεικτικά εμπειρίας στην ειδικότητα Καθηγητή Πληροφορικής 

γενικά και ειδικά στη διδασκαλία πληροφορικής σε παιδιά καθώς και κάρτα ανεργίας), όπως 

αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το προς 

συζήτηση θέμα, την από 15/10/2020 Έκθεση Επιθεώρησης-Ελέγχου, της Εθνικής Αρχής 

ΑΔΑ: ΩΨ6ΠΟΕΠΝ-49Κ



Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)-Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, Τομέας ΟΤΑ (Α΄ και Β΄ 

Βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης-Ιθαγένειας -Υποτομέας Α΄,  που 

μας απεστάλη με το έγγραφο υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ-7999/ΟΙΚ/19-11-2020 και την 

εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Ομόφωνα, την λύση της σύμβασης της κ. Απολλωνάτου Σταματούλας του Ευαγγέλου από 

σήμερα, 30/11/2020, καθόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος και συγκεκριμένα, μη νόμιμη 

πρόσληψη αυτής, λόγω του ότι κατά την πρόσληψή της δεν κατέθεσε τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά που όριζε η προκήρυξη  (Πτυχίο Πληροφορικής και βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ, 

αποδεικτικά εμπειρίας στην ειδικότητα Καθηγητή Πληροφορικής γενικά και ειδικά στη 

διδασκαλία πληροφορικής σε παιδιά καθώς και κάρτα ανεργίας). 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  228/2020. 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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