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Αρ.Πρωτ.:32
ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2011

Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3205/2003.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1188/81 «περί κυρώσεως του Κώδικα
περί καταστάσεως του προσωπικού των Ο.Τ.Α» σύμφωνα με τις οποίες
αρμόδιο για διορισμό όργανο του προσωπικού των Ο.Τ.Α είναι ο Δήμαρχος.
3. Την υπ΄ αρίθμ. 2/72757/2002 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί
παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου,
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κλπ».
4. Τα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου του υπαλλήλου του κλάδου
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σταμάτη Ασημίνα
του Ζήση με βαθμό Δ΄ και ΜΚ 17ο από τα οποία προκύπτει ότι η υπάλληλος
αυτή α) συμπλήρωσε την 18/01/2011 στο κατεχόμενο μισθολογικό κλιμάκιο
τον απαιτούμενο από το νόμο χρόνο υπηρεσίας δύο (2) ετών για την
μισθολογική του εξέλιξη στο αμέσως ανώτερο 16ο ΜΚ και β) ότι κατά το υπό
κρίση χρονικό διάστημα δεν υπέπεσε σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα, δεν
του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, ούτε υπάρχει ποινική καταδίκη που
έχει σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του, ότι διακρίνεται για το ήθος
του, την υπηρεσιακή κατάρτιση, την ποιοτική και ποσοτική απόδοσή του, για
την άψογη συμπεριφορά του προς τους πολίτες, τους προϊσταμένους του και
προς τις λοιπές δημόσιες αρχές και ότι δεν έχει απουσιάσει αυθαίρετα από
την υπηρεσία του.

Αποφασίζουμε

Υπέρ της μισθολογικής εξέλιξης της υπαλλήλου Σταμάτη Ασημίνα του Ζήση του
κλάδου ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ με μισθολογική
κλιμάκιο 17ο στο αμέσως επόμενο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο, καθ΄ όσον την
18/01/2011 συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο (διετία στο Μ.Κ.) και κατέχει όλα
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούν οι σχετικές διατάξεις του
Ν.3205/2003.

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται, κοινοποιείται
αρμοδίως και δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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