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ΘΕΜΑ: «Ορισµός διαχειριστών στοιχείων απογραφής»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ήµαρχος

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. A 114/8-6-2006 ) του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
2. •Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852 (ΦΕΚ A 87/07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης, περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου,
βάσει των οποίων ο ∆ήµαρχος είναι προϊστάµενος όλου του προσωπικού του ∆ήµου, αποφασίζει για
το διορισµό αυτού και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισµό, τις
κάθε είδους υπηρεσιακές µεταβολές κλπ.»
3. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143τΒ'/28-06-07) «περί τοποθετήσεως
- µετακινήσεως του προσωπικού», η οποία γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου
4. Την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου µέσω της ορθολογικής κατανοµής του
προσωπικού σε όλες τις ∆ιευθύνσεις.
5. To έγγραφο της Οµάδα ∆ιαχείρισης 'Έργου Απογραφής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προς τον πιστοποιηµένο για το ∆ήµο Λευκάδας Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Ασπρογέρακα Αριστείδη, σύµφωνα µε το οποίο πρέπει να οριστούν υπάλληλοι οι οποίοι θα µπορούν να εκτελούν όλες τις ενέργειες που παρέχονται από
τις εφαρµογές, εκτός από την αρµοδιότητα του ορισµού διαχειριστών στοιχείων απογραφής, την οποία µπορεί να ασκεί µόνο ο πιστοποιηµένος ∆ιευθυντής και ο Αναπληρωτής του κ Στραγαλινού Νίκη, Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιοικητικών Υποθέσεων.

Αποφασίζουµε
Ορίζουµε ως διαχειριστές των στοιχείων απογραφής για το ∆ήµο Λευκάδας τους κάτωθι υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών:
1. την Φραγκούλη Αµαλία, υπάλληλος ΠΕ11 Πληροφορικής µε βαθµό Α, ως ∆ιαχειριστή των στοιχείων
απογραφής
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2. τον Κορφιάτη Ιωάννη, υπάλληλος ΠΕ1 ∆ιοικητικού µε βαθµό Β, ως υπάλληλο υπόχρεο απογραφής
3. την Κατωπόδη Αποστολία, υπάλληλος ∆Ε38 Χειριστών Η/Υ µε βαθµό ∆, ως υπάλληλο υπόχρεο απογραφής
4. την Παστέλη Μαρία, υπάλληλος ∆Ε38 Χειριστών Η/Υ µε βαθµό Β, ως υπάλληλο υπόχρεο απογραφής
5. την Σταµατέλου Ανθούλα, υπάλληλος ∆Ε Προσωπικού Η/Υ µε βαθµό Α, ως υπάλληλο υπόχρεο απογραφής
Οι
ανωτέρω
θα
έχουν
πρόσβαση
στην
εφαρµογή
«∆ιαχείρισης
Προσωπικού»
(https://apografi.gov.gr/hr) και θα µπορούν να εκτελούν όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από αυτήν.
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