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Απόφαση 83  Θέμα 1 

 

Που έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό της από 15-6-2015 τακτικής συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως 

ακολούθως:  

                                                     

Σήμερα στις δεκαπέντε (15) μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 

μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, 

Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στα γραφεία της Επιχείρησης ύστερα από την υπ’ αρ. 903/11-6-2015 έγγραφη 

πρόσκληση που εκδόθηκε από την Πρόεδρο και επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του αυθημερόν. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (11) 

μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ                     

1. Πη Βασιλεία – Πρόεδρος                                              9.  Κανταρζή Σταματία 

2.  Κιαπόκα Καλλιόπη – Αντιπρόεδρος                                  (δικαιολογημένα απούσα)              

ΜΕΛΗ:         10. Τσολάκη  Ελένη - Ξανθίππη 

3. Πιστικάκης Μιχαήλ                    11. Γιωργαλής Λάμπρος 

4. Βαβίθη Ευφροσύνη – Γεωργία  - Αναπληρωματικό μέλος  

5. Κικέ Μαρία  

6. Κουκούλας Θεμιστοκλής – Αναπληρωματικό μέλος 

7. Γκιντιζές Αντώνιος  

8. Βασιλειάδης Σπυρίδων 

 

 Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης – Γραμματείας 

κα. Μουσελίμη Βασιλική για την τήρηση των πρακτικών.   

 Γίνεται μνεία ότι το μέλος κ. Γιωργαλής Λάμπρος προσήλθε στην συνεδρίαση μετά την 

συζήτηση και λήψη απόφασης του πρώτου θέματος.   
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Η Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στην συνέχεια εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

 

«Αποδοχή μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου Κω προς την Κοινωφελή Επιχείρηση και 

εκχώρηση  αρμοδιοτήτων». 

 

Θέμα 1. 

Απόφαση 83 

 

Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, 

Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας  υπενθύμισε  τα μέλη ότι με την υπ’ αριθμό 78/2015 

του,  το Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρηση είχε κάνει αποδεκτή την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 586, 

5/5/2015 αίτηση παραίτηση – οικειοθελή αποχώρηση του Διευθυντή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ , κ. 

Μαραγκάκη Σεβαστoύ του Δημητρίου και από 1/6/2015 διέγραψε αυτόν από το μητρώο 

προσωπικού της Επιχείρησης.   

Στην συνέχεια υπενθύμισε στα μέλη ότι με την υπ’ αριθμό 79/2015 απόφαση του , το Δ.Σ 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης είχε αποφασίσει να σταλεί αίτημα στον Δήμο της Κω για την 

μετακίνηση προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πρόνοιας 

Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, ενός υπαλλήλου του Δήμου της Κω, κλάδου ΠΕ/ΤΕ, 

καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο την δυσλειτουργία που προκαλεί στην Επιχείρηση η αποχώρηση – 

συνταξιοδότηση του μέχρι τώρα Διευθυντή. Επίσης είχε  εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος να προβεί σε 

όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της μετακίνησης.  

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμό 661/4-6-2015 

(ΑΔΑ: ΨΛΓΦΩΛΕ-0Α0) απόφαση  του Αντιδημάρχου Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κρητικού Αντώνη, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκαν τα 

εξής:  

 Η μετακίνηση του υπαλλήλου του Δήμου Κω, κ. Τσακανιού Πασχάλη του Παναγιώτη , κλάδου 

ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού με βαθμό ΣΤ΄, στην Κοινωφελή Επιχείρηση, για χρονικό διάστημα 

έως (2) δύο έτη, που μπορεί να παραταθεί για (2) δύο  ακόμα έτη, εφόσον υφίσταται η 

υπηρεσιακή ανάγκη.  

 Ο κ. Τσακανιού μετακινείται με την σχέση που υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται από το 

υπηρεσιακό , μισθολογικό , ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν 

την μετακίνηση του.  
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 Ο Φορέας καταβολής των αποδοχών του κ. Τσακανιού θα είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση 

Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πρόνοιας Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω.   

 

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος διάβασε στα μέλη την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 858, 4/6/2015 

έκθεση ανάληψης καθηκόντων, σύμφωνα με την οποία στις 4/6/2015 ο κ. Τσακανιού Πασχάλης 

παρουσιάστηκε στην Κοινωφελή Επιχείρηση  και ανέλαβε τα καθήκοντα του.  

Η Πρόεδρος επίσης ενημέρωσε τα μέλη ότι επειδή η ανάγκη τοποθέτησης νέου Διευθυντή 

προέκυψε σε χρόνο μεταγενέστερο της καταληκτικής ημερομηνίας αποστολής αιτημάτων για τον  

προγραμματισμό Προσλήψεων του έτους 2015, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο,  και επειδή δεν 

επιτρέπεται  στην επιχείρηση η άμεση έναρξη διαδικασιών πρόσληψης νέου Διευθυντή, ως εκ 

τούτου εισηγείται καθήκοντα Διευθυντή να ασκεί ο κ. Τσακανιού Πασχάλης του Παναγιώτη , 

κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού με βαθμό ΣΤ΄ ,  για όσο χρονικό διάστημα  απαιτείται έως 

την  ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης νέου  Διευθυντή. 

Καλείται σήμερα το Δ.Σ να αποφασίσει για τα εξής: 

 Να αποδεχτεί την υπ’ αριθμό 661/4-6-2015 (ΑΔΑ: ΨΛΓΦΩΛΕ-0Α0) απόφαση του 

Αντιδημάρχου Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. 

Κρητικού Αντώνη, περί μετακίνησης του υπαλλήλου του Δήμου Κω, κ. Τσακανιού Πασχάλη 

του Παναγιώτη , κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού με βαθμό ΣΤ΄, στην Κοινωφελή 

Επιχείρηση, για χρονικό διάστημα έως (2) δύο έτη, που μπορεί να παραταθεί για (2) δύο  

ακόμα έτη, εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη, ο οποίος μετακινείται με την σχέση που 

υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται από το υπηρεσιακό , μισθολογικό , ασφαλιστικό και 

συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την μετακίνηση του, ενώ ο Φορέας 

καταβολής των αποδοχών του θα είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας 

Αλληλεγγύης Πρόνοιας Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω.   

 Να εγκρίνει την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 858/ 4-6-2015 Έκθεση Ανάληψης Καθηκόντων του 

κ. Τσακανιού Πασχάλη , κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού με βαθμό ΣΤ, στην 

Κοινωφελή Επιχείρηση από 4-6-2015.  

 Να εκχωρήσει όλες τις αρμοδιότητες του Διευθυντή της  ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ , στον υπάλληλο        

κ. Τσακανιού Πασχάλη του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού με βαθμό ΣΤ, 

όπως αυτές απορρέουν, περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια στο άρθρο 6 του  

Εσωτερικού Κανονισμού και στο άρθρο 14 του Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης και για όσο χρονικό διάστημα θα εκτελεί χρέη Διευθυντή έως την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών πρόσληψης νέου  Διευθυντή. 

 Να ορίσει τον κ. Τσακανιού Πασχάλη του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού 

με βαθμό ΣΤ, ως εκκαθαριστή στην ΕΑΠ, Υπεύθυνο Απογραφής Προσωπικού και Τεχνικό 
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Ασφαλείας  και να ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες πιστοποίησης του για τα 

ανωτέρω και για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ευθύνη προκύψει και για όσο χρονικό διάστημα θα 

εκτελεί χρέη Διευθυντή έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης νέου  Διευθυντή. 

 Να προβεί η Κοινωφελής Επιχείρηση σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την καταβολή του 

επιδόματος ευθύνης Διευθυντή , στον κ. Τσακανιού Πασχάλη του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ 

Οικονομικού – Λογιστικού με βαθμό ΣΤ,  και για όσο χρονικό διάστημα θα εκτελεί χρέη 

Διευθυντή έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης νέου  Διευθυντή.  

Κλείνοντας, η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ να απευθύνουν ερωτήσεις ή να 

τοποθετηθούν επί των προτάσεων  της. 

  ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ 

ΟΤΙ: Στην πλειοψηφία τους τα παριστάμενα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους και δηλώσαν τη 

θετική τους ψήφο, πλην του μέλους κ. Βασιλειάδη Σπύρου, ο οποίος καταψήφισε  τις προτάσεις με 

την αιτιολογία ότι διαφωνεί με την μετακίνηση υπαλλήλου από τον Δήμο της Κω στην 

Κ.Ε.Κ.Π.Α.Υ.Α.Σ   

Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.  

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά την περαίωση της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και αφού 

έλαβε υπόψη του:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 254-264 του Ν. 3463/2006. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 112 Ειδικές Ρυθμίσεις του Νόμου 3852/2010.  

3. Το υπ’ αρ. ΦΕΚ 577/2-3-2012 περί συγχώνευσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και σύστασης 

νέας Κοινωφελούς με την επωνυμία: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωφελής Προστασίας, 

Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας. 

4. Την υπ’ αρ. 250/ 19.9.2014  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Δ.Σ.  

5. Την υπ’ αρ. 77/ 3.10.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης.  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014) περί μετακίνησης 

υπαλλήλων από Δήμο σε Νομικά Πρόσωπα ή Ιδρύματα του ιδίου Δήμου στον οποίο συμμετέχει 

ο Δήμος, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.  

7. Τις υπ’ αριθμό 78 και 79/2015 αποφάσεις του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

8. Την υπ’ αριθμό 661/4-6-2015 απόφαση του Αντιδημάρχου Διοικητικής Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κρητικού Αντώνη.  

9. Την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 858/ 4-6-2015 Έκθεση Ανάληψης Καθηκόντων. 
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10. Το γεγονός ότι εκ του Εσωτερικού Κανονισμού και του Κανονισμού Προσωπικού της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης, κρίνεται απαραίτητος ο ορισμός υπαλλήλου ο οποίος εκτελεί χρέη 

Διευθυντή.  

11. Το γεγονός ότι στην Κοινωφελή Επιχείρηση δεν υπηρετεί άλλος υπάλληλος με σύμβαση  ΙΔΑΧ  

κλάδου ΠΕ ή ΤΕ αφού η μοναδική υπάλληλος  Διοικητικού Προσωπικού με σύμβαση  ΙΔΑΧ 

είναι κλάδου ΔΕ και δεν μπορεί να εκτελεί χρέη Διευθυντή. 

12. Το γεγονός ότι η ανάγκη τοποθέτησης νέου Διευθυντή προέκυψε σε χρόνο μεταγενέστερο της 

καταληκτικής ημερομηνίας αποστολής αιτημάτων για τον  προγραμματισμό Προσλήψεων του 

έτους 2015, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο,  δεν επιτρέπει στην επιχείρηση την άμεση 

έναρξη διαδικασιών πρόσληψης νέου Διευθυντή.   

13. Τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης για το έτος 2015. 

14. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το έτος 2015. 

15. Την Εισηγητική Έκθεση για την τεκμηρίωση εσόδων και εξόδων της Επιχείρησης για το έτος 

2015. 

16. Την εισήγηση της Προέδρου.  

17. Τον Κανονισμό Προσωπικού και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

18. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της οποίας προέκυψε ότι επί συνόλου μελών 

οκτώ (8) υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι επτά (7), μειοψηφούντος του μέλος κ. Βασιλειάδη 

Σπυρίδων.   

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 Αποδέχεται την υπ’ αριθμό 661/4-6-2015 (ΑΔΑ: ΨΛΓΦΩΛΕ-0Α0) απόφαση του 

Αντιδημάρχου Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

κ. Κρητικού Αντώνη, περί μετακίνησης του υπαλλήλου του Δήμου Κω, κ. Τσακανιού 

Πασχάλη του Παναγιώτη , κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού με βαθμό ΣΤ΄, στην 

Κοινωφελή Επιχείρηση, για χρονικό διάστημα έως (2) δύο έτη, που μπορεί να παραταθεί 

για (2) δύο  ακόμα έτη, εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη, ο οποίος μετακινείται με 

την σχέση που υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται από το υπηρεσιακό , μισθολογικό , 

ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την μετακίνηση του, 

ενώ ο Φορέας καταβολής των αποδοχών του θα είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση 

Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πρόνοιας Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας 

Δήμου Κω.   
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 Εγκρίνει την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 858/ 4-6-2015 Έκθεση Ανάληψης Καθηκόντων του     

κ. Τσακανιού Πασχάλη , κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού με βαθμό ΣΤ, στην 

Κοινωφελή Επιχείρηση από 4-6-2015.  

 Εκχωρεί όλες τις αρμοδιότητες του Διευθυντή της  ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ , στον υπάλληλο κ. 

Τσακανιού Πασχάλη του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού με βαθμό 

ΣΤ, όπως αυτές απορρέουν, περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια στο άρθρο 6 του  

Εσωτερικού Κανονισμού και στο άρθρο 14 του Κανονισμού Προσωπικού της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης και για όσο χρονικό διάστημα θα εκτελεί χρέη Διευθυντή έως 

την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης νέου  Διευθυντή. 

 Ορίζει τον κ. Τσακανιού Πασχάλη του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού 

με βαθμό ΣΤ, ως εκκαθαριστή στην ΕΑΠ, Υπεύθυνο Απογραφής Προσωπικού και 

Τεχνικό Ασφαλείας  και να ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες πιστοποίησης του 

για τα ανωτέρω και για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ευθύνη προκύψει και για όσο χρονικό 

διάστημα θα εκτελεί χρέη Διευθυντή έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης 

νέου  Διευθυντή. 

 Να προβεί η Κοινωφελής Επιχείρηση σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την καταβολή του 

επιδόματος ευθύνης Διευθυντή , στον κ. Τσακανιού Πασχάλη του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ 

Οικονομικού – Λογιστικού με βαθμό ΣΤ,  και για όσο χρονικό διάστημα θα εκτελεί χρέη 

Διευθυντή έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης νέου  Διευθυντή.  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 9ο πρακτικό της από 

15/6/2015 συνεδρίασης, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                                                                                 Τα Μέλη  

Πη  Βασιλεία                                                                                                                    Κιαπόκα Καλλιόπη 

                                                            Πιστικάκης Μιχαήλ 

Κικέ Μαρία                                          

                                                                Βαθίβη Ευφροσύνη – Γεωργία - Αναπληρ. μέλος  

                                                         Κουκούλας Θεμιστοκλής – Αναπληρ. μέλος 

Βασιλειάδης Σπυρίδων                                                    

Γκιντιζές Αντώνιος  
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