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ΑΠΟΦΑΣΗ  536ΑΠΟΦΑΣΗ  536//20182018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπ' όψη:
1. Την περιπτ. δ παρ 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
2. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011,

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 105 του Ν.4483/2017
3.  Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ.2 του Ν.4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε με

την παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4275/14, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.6
του άρθρου 250 του Ν.4281/14. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 3 του άρθρου 19 του N. 4440/16, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από
τότε που ίσχυε με την παρ. 5 του άρθρου 38 του N.4456/17 και αντικαταστάθηκε
εκ νέου από τότε που ίσχυσε με την παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 4472/17 

5. Τις διατάξεις του αρθρου105 του Ν.4483/2017,ΦΕΚ τΑ΄107/31.3.2017 
6. Την  αριθμ.πρωτ.:8685/11.4.2016 αίτηση  της  υπαλλήλου  Ευθυμίου  Όλγα  του

Χρήστου,  κατηγορίας/ειδικότητας  ΔΕ  Σχολικών  Φυλάκων,  με  βαθμό  Α΄  για
μετάταξη εντός της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας στην ειδικότητα Διοικητικού.

7. Την  αριθμ.:47/2018  γνωμοδότηση  του  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  Υπαλλήλων
ΟΤΑ Ν.Πρέβεζας  με  θέμα  “Εξέταση  αίτησης  για  μετάταξη  της υπαλλήλου  του
Δήμου  Πρέβεζας  Ευθυμίου  Όλγα  του  Χρήστου με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού
δικαίου  αορίστου  χρόνου,  κατηγορίας/ειδικότητας  ΔΕ  Σχολικών  Φυλάκων,  με
βαθμό Α΄ για μετάταξη εντός της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας σε άλλη ειδικότητα
από την ΔΕ Σχολικών Φυλάκων στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού”

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη από την εν λόγω μετάταξη.
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και το γεγονός ότι η αναφερόμενη υπάλληλος πληροί τις

προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις για τη μετάταξη της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε  τη  μετάταξη  της  υπαλλήλου  Ευθυμίου  Όλγα  του  Χρήστου,
κατηγορίας/ειδικότητας  ΔΕ  Σχολικών  Φυλάκων,  με  βαθμό  Α΄  εντός  της  ίδιας
εκπαιδευτικής  βαθμίδας  ΔΕ,  στην  ειδικότητα  Διοικητικού σύμφωνα με  τις  παραπάνω
διατάξεις, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης με το βαθμό και το κλιμάκιο που κατέχει.
Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

Περίληψη της απόφασης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα
του  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  –  Δυτικής  Μακεδονίας,
στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα αμελλητί.

Ο   Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                                Χρήστος Μπαϊλης 
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