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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου (ΠΑΟΔΑΝ)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014 τ.Α’) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3) Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 τ.Α’)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθμού, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφαλαίου Α’ του Ν. 3429/2005
(Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» στις οποίες υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι
πολιτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΚ και ΙΔΟΧ των
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.
4) Το αριθμ. πρωτ. 2/6645/0026/20-07-2016 έγγραφό του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα
«Παροχή οδηγιών (για επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει) αναφορικά με το χρόνο
παραγραφής της αποζημίωσης του άρθρου 55 του π.δ/τος 410/1988»
5) Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4483/20107 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τ.Α’) «Ρυθμίσεις για
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση,
τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής
Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες χορηγείται
επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών
χώρων ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως το οποίο καταβάλλεται με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την
καταβολή του.
6) Την αριθμ. πρωτ. οικ.39456/17-11-2017 Εγκύκλιο αριθμ. 33 του Υπουργείου Εσωτερικών
(ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΠΨ) με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4483/2017
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».
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7) Την αριθμ.141/24-08-2016 Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ
καθώς και το Ατομικό Δελτίο Βαθμολογικής Κατάταξης της υπαλλήλου Αντωνίας
Καπαράκη του Νικολάου κατηγορίας-κλάδου ΥΕ Καθαριστριών, σύμφωνα με το Ν.
4354/2015 (176 /Α’).
8) Τα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου της υπαλλήλου της υπηρεσίας μας,
Αντωνίας Καπαράκη του Νικολάου, κατηγορίας-κλάδου ΥΕ Καθαριστριών με βαθμό Γ’.
9) Την από 27-08-2019 αίτηση της Αντωνίας Καπαράκη του Νικολάου, κατηγορίας-κλάδου
ΥΕ Καθαριστριών με βαθμό Γ’ με την οποία ζητά την αναδρομική χορήγηση του
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τ.Α’) δεδομένου ότι εργάζεται ως καθαρίστρια
εσωτερικών χώρων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στο ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ.
10) Την αριθμ. πρωτ. 2133/17-09-2019 βεβαίωση του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ σχετικά με την
η

προσφορά υπηρεσίας με πλήρη & αποκλειστική απασχόληση κατά τη χρονική περίοδο 1
Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 31

η

Αυγούστου 2019 στους χώρους και στις ειδικότητες

που δικαιολογεί την αναδρομική καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής
εργασίας του άρθρου 98 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τ.Α’)

στην Αντωνία

Καπαράκη του Νικολάου, κατηγορίας-κλάδου ΥΕ Καθαριστριών με βαθμό Γ’ για την
παραπάνω χρονική περίοδο καθώς η υπάλληλος δεν απομακρύνθηκε για οποιονδήποτε
λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, μετάταξη,) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις
συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν την αναδρομική χορήγησή του επιδόματος αυτού.

Αποφασίζει :
Την αναδρομική χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας του
άρθρου 98 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τ.Α’) στην υπάλληλο της υπηρεσίας μας,
Αντωνία Καπαράκη του Νικολάου, κατηγορίας-κλάδου ΥΕ Καθαριστριών με βαθμό Γ’ για τη
η
η
χρονική περίοδο 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 31
Αυγούστου 2019 καθώς
προσέφερε υπηρεσίες με πλήρη & αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις
ειδικότητες που δικαιολογούν την αναδρομική καταβολή του και καθώς η υπάλληλος δεν
απομακρύνθηκε για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, μετάταξη,) από τα
καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν την αναδρομική χορήγησή του
επιδόματος αυτού.

Η Πρόεδρος του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.
Ελπινίκη Γ. Γιατζάκη
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