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∆ΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ 

          Έχοντας υ̟όψη: 
1) Τις διατάξεις του αρθρ. 6 ̟αρ. 5 του Ν.4024/2011 και την εγκύκλιο ∆Ι∆Α∆/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-
10-2011 σύµφωνα µε την ο̟οία η µονιµο̟οίηση των δοκίµων υ̟αλλήλων µέχρι την ̟λήρη εφαρµογή του 
αρθρ. 7 του Ν.4024/2011, γίνεται σύµφωνα µε τις οικείες κατά ̟ερί̟τωση διατάξεις. 
2) Τη σύµφωνη γνώµη του Υ̟ηρεσιακού Συµβουλίου Υ̟αλλήλων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης (̟λην ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης), ό̟ως αναφέρεται στο υ̟’ αριθµ. 398/04-01-2012 έγγραφο. 
3) Τις διατάξεις του αρθρ. 45 ̟αρ. 4 του Ν.3584/2007 «Κώδικας κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών 
Υ̟αλλήλων» σύµφωνα µε τις ο̟οίες οι υ̟άλληλοι µε τη συµ̟λήρωση της διετούς δοκιµαστικής υ̟ηρεσίας 
µονιµο̟οιούνται αυτοδικαίως µε ̟ράξη του αρµοδίου ̟ρος διορισµό οργάνου. 
4) Την αριθ. 1152/13-10-2009 α̟όφαση του ∆ηµάρχου του ∆ήµου Αλίµου (ΦΕΚ 897/Γ΄/04-11-2009) µε την 
ο̟οία διορίστηκε η Βασιλειάδου Αναστασία του Λαζάρου σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΥΕ16 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ µε Ε΄ εισαγωγικό βαθµό, σύµφωνα µε την αριθµ. 1/264Μ/2007 ̟ροκήρυξη 
του ∆ήµου Αλίµου (ΦΕΚ 374/01-11-2007), την υ̟’ αριθµ. 1626/29-06-2009 α̟όφαση του ΑΣΕΠ 
5) Την µετάταξη της στο ∆ήµο Εχεδώρου, σύµφωνα µε την υ̟’ αριθµ. 1127/03-02-2010 α̟όφαση του 
∆ηµάρχου Εχεδώρου ̟ου εγκρίθηκε α̟ό την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (16283/21-06-2010) και 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 596/Γ΄/12-07-2010, και σύµφωνα µε τα υ̟’ αριθµ. 10/29-04-2010 και 6/18-05-2010 
̟ρακτικά των Υ̟ηρεσιακών Συµβουλίων της Νοµαρχίας Αθηνών και των Υ̟αλλήλων ΟΤΑ Ν. 
Θεσσαλονίκης (̟λην ∆ήµου Θεσσαλονίκης) αντίστοιχα, τους νόµους 3584/2007 και 2190/1994 ό̟ως 
ισχύουν. 
6) Τα στοιχεία του ατοµικού υ̟ηρεσιακού φακέλου της υ̟αλλήλου, α̟ό τα ο̟οία ̟ροκύ̟τει ότι δεν έχει 
ε̟ιβληθεί σε βάρος του ̟ειθαρχική ̟οινή, δεν έχει ασκηθεί ̟ειθαρχική δίωξη, δεν έχει εκδοθεί ̟όρισµα ε̟ί 
ένορκης διοικητικής εξέτασης και ότι δεν έχει βαθµολογηθεί στις εκθέσεις αξιολόγησης στα ουσιαστικά 
̟ροσόντα µε βαθµό µικρότερο του ̟έντε. 
7) Το γεγονός ότι στις 04/11/2011 συµ̟λήρωσε τον α̟αιτούµενο χρόνο (2 έτη) για τη µονιµο̟οίησή της.. 

 

∆ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ο Υ Μ Ε 
 

Την α̟ό 04/11/2011 µονιµο̟οίηση της υ̟αλλήλου του δήµου µας Βασιλειάδου  

Αναστασίας του Λαζάρου µε ΣΤ΄ βαθµό, ε̟ειδή την ηµεροµηνία αυτή συµ̟λήρωσε τη 
διετή δοκιµαστική υ̟ηρεσία. 
Η α̟όφαση αυτή να κοινο̟οιηθεί ανάλογα. 
 
Εσωτερική διανοµή: Μ.Ε. ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
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• Γραφείο Προσω̟ικού 
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