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ΘΕΜΑ: «Μονιµοποίηση υπαλλήλου Μπαδέµα Στέργιου του Ζήση»

∆ΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις  διατάξεις  του  άρθρου  45  παρ.4  του  Ν.3584/2007  «Κώδικας  κατάστασης  ∆ηµοτικών 

&Κοινοτικών Υπαλλήλων» σύµφωνα µε τις οποίες οι υπάλληλοι µε τη συµπλήρωση της διετούς 

δοκιµαστικής υπηρεσίας µονιµοποιούνται αυτοδικαίως µε πράξη του αρµοδίου προς διορισµό 

οργάνου.

2) Τις  διατάξεις  του  αρθρ.  6  παρ.  5  του  Ν.4024/2011  και  την  εγκύκλιο 

∆Ι∆Α∆/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011  σύµφωνα  µε  την  οποία  η  µονιµοποίηση  των 

δοκίµων υπαλλήλων µέχρι την πλήρη εφαρµογή του αρθρ. 7 του Ν.4024/2011, γίνεται σύµφωνα 

µε τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις.

3) Την αριθ. 842/21-09-2010 απόφαση του ∆ηµάρχου Εχεδώρου (ΦΕΚ1000/Γ΄/21-10-2010) µε την 

οποία διορίστηκε από 15.03.2010 ο Μπαδέµας Στέργιος του Ζήση σε κενή οργανική θέση του 

κλάδου ΤΕ ∆ηµοτικής  Αστυνοµίας µε εισαγωγικό βαθµό ∆’,  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  των 

άρθρων 22, 23 και 224 του Ν.3584/2007, των άρθρων 9 και 10 του Π.∆.135/2006 και τον από 

18.11.2009  τελικό  πίνακα  κατάταξης  κατάλληλων  υποψηφίων  του  ειδικού  ένστολου 

προσωπικού ∆ηµοτικής  Αστυνοµίας του ∆ήµου Εχεδώρου της Επιτροπής  του άρθρου 6 του 

Π.∆.135/2006.

4) Τα στοιχεία του ατοµικού υπηρεσιακού φακέλλου του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει ότι 

δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχική ποινή, δεν έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, δεν έχει 

εκδοθεί πόρισµα επί ένορκης διοικητικής εξέτασης και ότι δεν έχει βαθµολογηθεί στις εκθέσεις 

αξιολόγησης στα ουσιαστικά προσόντα µε βαθµό µικρότερο του πέντε.

5) Ο χρόνος φοίτησής του στη Σχολή ∆ηµοτικής Αστυνοµίας από 15.03.2010 λαµβάνεται υπόψη 

για  τη  συµπλήρωση  της  διετούς  δοκιµαστικής  υπηρεσίας  και  είναι  χρόνος  πραγµατικής 

υπηρεσίας µε όλες τις συνέπειες.
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6) Το  γεγονός  ότι  στις  15/03/2012  συµπλήρωσε  τον  απαιτούµενο  χρόνο  (2  έτη)  για  τη 

µονιµοποίησή του.

∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

Την από 15/03/2012 µονιµοποίηση του υπαλλήλου του δήµου µας Μπαδέµα Στέργιου του Ζήση 

σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ ∆ηµοτικής  Αστυνοµίας µε   βαθµό ΣΤ’ επειδή  την 

ηµεροµηνία αυτή συµπλήρωσε τη διετή δοκιµαστική υπηρεσία.

Εσωτερική διανοµή: Μ.Ε. ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

• ∆ιεύθυνση ∆ηµ. Αστυνοµίας Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
• Γραφείο Προσωπικού

• Ενδιαφερόµενο υπάλληλο

Αποστόλου Παναγιώτης
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