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Θέμα:  «Μετάταξη  του Οικονόμου  Θεόδωρου  του  Γεωργίου,  μονίμου  υπαλλήλου
κατηγορίας/κλάδου  ΠΕ  Αρχιτεκτόνων  -  Μηχανικών,  με  βαθμό  Α΄,  από  το  Δήμο
Πρέβεζας στην Περιφέρεια Ηπείρου -Π.Ε. Πρέβεζας »

ΑΠΟΦΑΣΗ .48./2017
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το  άρθρο  58  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87Α΄)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
αναφορικά  με  τη  σύσταση και  συγκρότηση των Δήμων και  τις  αρμοδιότητες
Δημάρχου

2. Τις διατάξεις των άρθρων 74 & 79 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ  143/2007 τεύχος  Α΄,
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης  Δημοτικών και  Κοινοτικών Υπαλλήλων»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 68  του Ν.4002/2011  (ΦΕΚ 180/2011  τεύχος Α΄)
σχετικά με την απαιτούμενη διαδικασία έγκρισης από την  τετραμελή Επιτροπή
σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 αιτημάτων μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού. 

4. Τις διατάξεις  των  άρθρων 33 & 35 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ  226/2011 τεύχος Α΄)
με  τις οποίες επιτρέπεται πλέον η μετάταξη  ή  μετάθεση υπαλλήλου με
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει εφόσον  δεν υπάρχει κενή
οργανική θέση στην υπηρεσία,  τον κλάδο ή  τον φορέα που μετατάσσεται ή
μετατίθεται. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 246  του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.4018/2011.

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρο 18 του Ν. 4440/16
7. Την αριθμ.πρωτ.:24317/28.9.2016  αίτηση του υπαλλήλου
8. Το αριθμ.πρωτ.:81820/5964/20.9.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου με το

οποίο  παρέχεται  η  σύμφωνη  γνώμη  προκειμένου  να  μεταταχθεί  ο  ανωτέρω
υπάλληλος στην Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας

9. Το γεγονός ότι ο εν λόγω υπάλληλος δεν είναι ο μοναδικός του κλάδου του που
υπηρετεί στο Δήμο μας και δεν υποχρεούται να παραμείνει σε αυτόν για
ορισμένο χρονικό διάστημα βάσει ειδικών διατάξεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρέχουμε τη σύμφωνη γνώμη για μετάταξη του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας

Οικονόμου  Θεόδωρου  του  Γεωργίου  κατηγορίας/κλάδου  ΠΕ  Αρχιτεκτόνων  -
Μηχανικών, με βαθμό Α από το Δήμο Πρέβεζας που υπηρετεί  στην Περιφέρεια
Ηπείρου /Π.Ε. Πρέβεζας σε κενή οργανική θέση με το βαθμό και το κλιμάκιο που
κατέχει. 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Χρήστος Μπαΐλης
ΚΟΙΝ.

1. Περιφέρεια Ηπείρου -Π.Ε. Πρέβεζας
2. Γενικό Γραμματέα 
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3. Δ/νση Πολεοδομίας
4. Ενδιαφερόμενο Υπάλληλο
5. Αρχείο Αποφάσεων 
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