Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 1/2013
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης:2/2013
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 14 του μήνα
Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε
συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αριθ. πρωτ. 39/10.01.2013 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Πρόσκληση επιδόθηκε και στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου κο Καραλιόλιο
Γεώργιο.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα (9) μέλη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Αραβανής Κώστας, Πρόεδρος
2.Σκιαδά Ζωή
3.Ρόκκος Στυλιανός
4.Σούνδιας Πραξιτέλης
5.Βικέντιος Νικόλαος
6.Ζουριδάκης Ευτύχιος
7.Σώλος Φώτιος
8.Γιαννούτσος Πέτρος
9.Γαζής Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Επιτροπής, Σταματέλου Ανθούλα
Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2: Εγκριση μετάταξης του υπαλλήλου Τσιάρα Νικολάου του Σωτηρίου, του
κλάδου ΥΕ Εργατών Πρασίνου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ από τον Δήμο Αθηναίων
στο Δήμο Λευκάδας
Εισηγήτρια:κ.Στραγαλινού Νίκη, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου
Λευκάδας
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο Δήμος Λευκάδας, με το υπ. αριθμ. 32857/28.12.12 έγγραφό του, μας διαβίβασε
την από 6/2/12 αίτηση του Τσιάρα Νικολάου του Σωτηρίου, , υπαλλήλου του Δήμου
Αθηναίων, του κλάδου ΥΕ Εργατών Πρασίνου (βοηθητικό προσωπικό), με σχέση
εργασίας ΙΔΑΧ, με την οποία ζητά να μεταταχθεί με μεταφορά θέσης, στον Δήμο
Λευκάδας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 187 και της παρ. 4 του άρθρου 230 του ν.
3584/07, προκύπτει ότι για το βοηθητικό προσωπικό, χρέη Υπηρεσιακών Συμβουλίων,

ασκούν για τους Δήμους οι Δημαρχιακές Επιτροπές
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011
προβλέπεται ότι «…οπου στις διατάξεις του Ν. 3584/07 (Α΄143) αναφέρεται η
Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή …»
Εχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 181 του Ν. 3584/07(ΦΕΚ 143/28.6.07) ΄΄ Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων΄΄: « το προσωπικό με σχέση
εργασίας ΙΔΑΧ, επιτρέπεται να μεταταγεί από ΟΤΑ σε άλλον ΟΤΑ. Η μετάταξη ενεργείται
ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων σε αντίστοιχη οργανική θέση. Η απόφαση για την
μετάταξη εκδίδεται από το αρμόδιο για τον διορισμό όργανο του ΟΤΑ υποδοχής, ύστερα
από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του ΟΤΑ της οργανικής θέσης
και των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Περίληψη της Απόφασης δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, η
μετάταξη ενεργείται με μεταφορά της θέσης.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1του άρθρου 33 του Ν. 4024/11(ΦΕΚ
226/Α/27.10.11) ΄΄ Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015΄΄, …οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ, καθώς και οι κενές θέσεις
εργαζομένων με σχέση ΙΔΑΧ, καταργούνται εκτός κάποιων εξαιρέσεων
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/11(ΦΕΚ
226/Α/27.10.11), …από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατά την διάρκεια
εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής επιτρέπεται η
μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των μετατάξεων των άρθρων 69,
70 και 72 του Υπαλληλικού Κώδικα, και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην
υπηρεσία, τον κλάδο ή τον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη
μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος.
4. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958, 15 Δεκεμβρίου 2011
με θέμα: 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΄΄,
απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τετραμελή επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ
33/06 (Α΄280), όπως ισχύει κάθε φορά. Επίσης σύμφωνα με το υπ. αριθμ.
10203/19.3.12 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, δίδονται αναλυτικές οδηγίες
σχετικά με την εφαρμογή των δ/ξεων του ανωτέρω άρθρου, σχετικά με τις αιτήσεις
υπαλλήλων για μετάταξη οι οποίες υποβλήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Ν.
4024/11(δηλ. μετά την 22/8/11)
Για την μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ σε ΟΤΑ, η οποία διενεργείται με απόφαση
του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, απαιτείται:
- Αίτηση του υπαλλήλου
- Ύπαρξη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας του
μετατασσόμενου στην υπηρεσία υποδοχής. Αν δεν υπάρχει, ενεργείται με
μεταφορά θέσης
- Σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου
- Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου της υπηρεσίας
προέλευσης
Στον φάκελο του ανωτέρω υπαλλήλου υπάρχουν τα κάτωθι:
1. Η υπ. αριθμ. 2941/6.2.12 αίτηση, με την οποία ζητά να μεταταχθεί από τον Δήμο

Αθηναίων στον Δήμο Λευκάδας
2. Η υπ. αριθμ. 2941/20.3.12 απόφαση Δημάρχου Λευκάδας, στην οποία
αναφέρεται η σύμφωνη γνώμη για την μετάταξη με μεταφορά θέσης του
ανωτέρω στον Δήμο Λευκάδας
3. Η υπ. αριθμ. 68995/6.4.12 Απόφαση Δημάρχου Αθηναίων με την οποία δόθηκε
η σύμφωνη γνώμη για την μετάταξη του ανωτέρω στον Δήμο Λευκάδας
4. Το υπ. αριθμ. 28908/31.10.12 πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της
Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων από το οποίο προκύπτουν
τα κάτωθι:
α) Προσελήφθη στο Δήμο Αθηναίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, ως εργάτης στην Δ/νση Κηποτεχνίας – Πρασίνου, σύμφωνα
με την υπ. αριθμ. 100986/97 Απόφαση Δημάρχου, ανέλαβε υπηρεσία την 1-4-98
και εργάσθηκε μέχρι την 30/11/98 λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου
υπηρεσίας. Στη συνέχεια σε εκτέλεση της 4291/99 Απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 26460/99 Απόφαση
Δημάρχου επανήλθε στην υπηρεσία την 22/3/99.Σύμφωνα με τις υπ. αριθμ.
29195/06 και 119944/07 Αποφάσεις Δημάρχου, κατετάγη ως εργάτης στην Δ/νση
Κηποτεχνίας – Πρασίνου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Με την υπ. αριθμ. 043330/12
απόφαση Δημάρχου, τοποθετήθηκε στο τμήμα Πρασίνου 1ης Δημοτικής
Κοινότητας της Δ/νσης Πρασίνου όπου και υπηρετεί
β) Δεν διανύει διετή δοκιμαστική υπηρεσία
γ) Δεν είναι ο μοναδικός υπάλληλος στον κλάδο ή ειδικότητα που υπηρετεί
δ) Δεν συντρέχει κώλυμα παραμονής στον Δήμο Αθηναίων, καθότι δεν
υποχρεούται να υπηρετήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα, βάσει κάποιας
γενικής ή ειδικής διάταξης
Από τα παραπάνω έγγραφα τα οποία έχουν αποσταλεί στην Εκτελεστική Επιτροπή,
προκύπτει ότι ο ανωτέρω υπάλληλος, πληροί τις προυποθέσεις για την μετάταξη
του από τον Δήμο Αθηναίων όπου υπηρετεί στον Δήμο Λευκάδας
Κατόπιν των ανωτέρω και κατ΄εφαρμογή των ως ανω, εισηγούμαι, όπως η
Εκτελεστική Επιτροπή, γνωμοδοτήσει θετικά για την μετάταξη του υπαλλήλου του
Δήμου Αθηναίων, Τσιάρα Νικόλαου του Σωτηρίου, του κλάδου ΥΕ Εργάτη
Πρασίνου, με Ε΄Βαθμό και σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
στον Δήμο Λευκάδας, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και ύστερα από
διαλογική συζήτηση ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να γίνει δεκτή η μετάταξη του υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων, Τσιάρα Νικόλαου
του Σωτηρίου, του κλάδου ΥΕ Εργάτη Πρασίνου, με Ε΄Βαθμό και σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Λευκάδας με ταυτόχρονη μεταφορά
της θέσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2013.
Αφού αναγνώσθηκε το απόσπασμα αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Κώστας Α.Αραβανής

Ο Γεν. Γραμματέας
Καραλιόλιος Γεώργιος

