ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αγιά, 21.02.2012
Αρ. πρωτ.: 28

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2012
Θέμα: Έγκριση μετάταξης σε ανώτερο κλάδο με ταυτόχρονη μεταφορά οργανικής
θέσης της υπαλλήλου Πατσιαβούδη Θεοδώρας.

Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 1,86 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) “Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”
2. τις διατάξεις των άρθρων 1, 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) “Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρ.
Καλλικράτης”,
3. τις διατάξεις των άρθρων 76 και79 του Νόμου 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α) “Κύρωση του
Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”
4. τις διατάξεις του άρθρου 68 του Νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α/22.08.2011)
“Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων
Οικονομικών ,Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης”
5. τις διατάξεις των άρθρων 33 και 35 παρ.5 του Νόμου 4024/2011 “Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις,ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015”
6. τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15.12.2011 εγκυκλίου του
Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. “Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ.1 και 2 του Ν.4002/2011 και του
Ν.4024/2011 για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις.”
7. τη με αρ. πρωτ. 1293/31.01.2012 αίτηση της Πατσιαβούδη Θεοδώρας, μόνιμης
υπαλλήλου του Δήμου Αγιάς με υπηρεσιακά στοιχεία ΔΕ1 , βαθμού Ε΄ κλιμάκιο 1, που
υπηρετεί μόνιμα στο Δήμο Αγιάς από 01.11.2006 (ΦΕΚ 271/14.09.2006 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)
περί μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής
θέσης που κατέχει εντός της ίδιας υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς, με συνημμένο δικ/κο το
πτυχίο 4829/2007-τμ. Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά.
8. τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου απ’ όπου προκύπτει ότι η αιτούσα κατέχει όλα τα
τυπικά προσόντα για τη μετάταξή της σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.
9. Το γεγονός ότι από την εν λόγω μετάταξη δεν προκύπτει αύξηση του προσωπικού του
οικείου φορέα εντός του οποίου πραγματοποιείται η μετάταξη.

Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη μετάταξη της υπαλλήλου Πατσιαβούδη Θεοδώρας του Στεργίου με υπηρεσιακά
στοιχεία ΔΕ1 , βαθμού Ε, κλιμάκιο 1, η οποία υπηρετεί μόνιμα στο Δήμο Αγιάς από 01.11.2006
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(ΦΕΚ 271/14.09.2006 Τεύχος Ν.Π.Δ.Δ.) στον ανώτερο κλάδο ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού με
ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχει εντός του Δήμου Αγιάς.
Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται, αναρτάται στο Διαύγεια,
δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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