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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 

        ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ                                                     Αριθ. Πρωτ. : 1898 

         Γραφείο ∆ηµάρχου 

 

Θέµα: «Αναδροµική τοποθέτηση των υπαλλήλων κ.κ. Πόπορη Γεωργίου του Νικολάου και  

              Γιαλλελή Αναστασίας του Παναγιώτη, σε θέσεις Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων του   

              ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, σύµφωνα µε την αριθ. 13/12–02-2016 απόφαση του  

              Υπηρεσιακού Συµβουλίου των Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Μεσσηνίας, όπως διατυπώθηκε  

              στο Πρακτικό No 3/12-02-2016, σε συµµόρφωση προς την υπ' αριθ. 564/2015  

              απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Τρίπολης». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ∆ήµαρχος Πύλου – Νέστορος 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρµοδιότητες ∆ηµάρχου» παρ. 1 δ του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 

Α/17-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Πρώτου και Πέµπτου άρθρου του Ν. 3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/Α/29-3-2010): 

«Σύστηµα επιλογής Προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά 

κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές 

διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 «Επιλογή Προϊσταµένων οργανικών µονάδων Ο.Τ.Α.» του Ν. 

4147/2013 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/26-4-2013): «Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου ΄΄Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 

της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας΄΄ και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 «Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης» και του άρθρου 28 

«Μεταβατικές και Τελικές ∆ιατάξεις του ∆εύτερου Κεφαλαίου. Κατάταξη και προϋποθέσεις και 

κριτήρια επιλογής του υπηρετούντος προσωπικού» του N. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/Α/27-10-

2011): «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 

άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 -

2015». 

5. Τις διατάξεις του N. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-6-2007): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

6. Την υπ’ αριθ. 17/οικ.34832/2-9-2013 (Α∆Α: ΒΛ9ΒΝ-2ΨΥ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. µε θέµα: 

«Επιλογή Προϊσταµένων οργανικών µονάδων στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού µε τις µεταβατικές 

διατάξεις του άρθρου Πέµπτου του Ν. 3839/2010». 

7. Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Φ.Ε.Κ. 2023/Β/9-9-2011). 

8. Την µε αριθ. πρωτ. 20255/12-9-2013 (Α∆Α: ΒΛ9ΣΩ1Β-Ε9Θ) Προκήρυξη – πρόσκληση του 

∆ηµάρχου Πύλου – Νέστορος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων 

Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων. 

9. Την µε αριθ. πρωτ. 43/17-3-2014 Βεβαίωση της Προέδρου του Υπηρεσιακού Συµβουλίου των 

Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Μεσσηνίας σχετικά µε την επιλογή των Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων του 

∆ήµου Πύλου – Νέστορος. 

10. Το απόσπασµα από το πρακτικό της 4
ης

/2014 έκτακτης - συνεχιζόµενης συνεδριάσεως του 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου των Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Μεσσηνίας, απόφαση Νο 17/14-3 και 17-

3-2014 µε θέµα «Πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης ∆ήµου Πύλου - Νέστορος». 

11. Την µε αριθ. πρωτ. 4851/17-03-2014 (Α∆Α: ΒΙΞ4Ω1Β-6ΧΓ) απόφαση ∆ηµάρχου µε θέµα 

«Τοποθέτηση - Μετακίνηση υπαλλήλων σε θέσεις Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου Πύλου -

Νέστορος». 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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12. Την µε αριθ. πρωτ. 25236/1151/31-3-2014 Ειδική ∆ιοικητική Προσφυγή του υπαλλήλου του 

∆ήµου Πύλου-Νέστορος, κ. Ψυχάρη Αριστείδη του Γεωργίου, που άσκησε σύµφωνα µε το 

άρθρο 227 του N. 3852/2010 ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, για την ακύρωση των µε αριθ. πρωτ. 4851 και 

4853/17-3-2014 αποφάσεων ∆ηµάρχου. 

13. Την µε αριθ. πρωτ. οικ. 50322/2073/30-5-2014 (Α∆Α: 6ΟΑΞΟΡ1Φ-8ΘΦ) απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου µε θέµα: 

«Εξέταση της από 31-03-2014 προσφυγής του κ. Αριστείδη Ψυχάρη του Γεωργίου, κατά των αριθ. 

4851/17-03-2014 και 4853/17-03-2014 αποφάσεων του ∆ηµάρχου Πύλου - Νέστορος» µε την 

οποία έγινε αποδεκτή ως νόµω βάσιµη η Ειδική ∆ιοικητική Προσφυγή του άρθρου 227 του Ν. 

3852/2010 που κατέθεσε ο υπάλληλος του ∆ήµου και ακυρώθηκαν οι µε αριθ. πρωτ. 4851 και 

4853/17-3-2014 αποφάσεις ∆ηµάρχου. 

14. Την µε αριθ. πρωτ. 12746/8-7-2014 προσφυγή του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος καθώς και την από 

15-7-2014 προσφυγή δεκατριών (13) υπαλλήλων του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος που 

κατατέθηκαν στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 και στρέφονταν κατά 

του κύρους της µε αριθ. πρωτ. οικ. 50322/2073/30-5-2014  απόφασης του Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

15. Τις υπ’ αριθ. 24/9/24-9-2014 (Α.Π. 56/06-11-2014) και 25/9/24-9-2014 (Α.Π. 53/06-11-2014) 

αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 µε τις οποίες 

απορρίφθηκαν και οι δύο (2) προσφυγές ως αβάσιµες και επικυρώθηκε η µε αριθ. πρωτ. οικ. 

50322/2073/30-5-2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

16. Την υπ’ αριθ. 117/14-7-2014 γνωµοδότηση του ΣτΕ - Επιτροπή του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 

2190/1994 - που εκδόθηκε ύστερα από το µε αριθ. πρωτ. 13145/1-7-2014 έγγραφο του κ. 

∆ηµάρχου Πύλου - Νέστορος µε αίτηµα την κατ’ εξαίρεση έγκριση υπηρεσιακών µεταβολών 

έως και την 30
η
 Αυγούστου 2014 και µε την οποία δόθηκε το δικαίωµα για την τοποθέτηση 

αναπληρωτών Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος, µέχρι 

την οφειλόµενη σε συµµόρφωση προς την ακυρωτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

17. Την µε αριθ. πρωτ. 15164/1-8-2014 (Α∆Α: ΩΖΥ5Ω1Β-1ΕΜ) απόφαση ∆ηµάρχου µε θέµα 

«Τοποθέτηση - Μετακίνηση υπαλλήλων σε θέσεις αναπληρωτών Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων του 

∆ήµου Πύλου - Νέστορος». 

18. Την µε αριθ. πρωτ. 63743/2675/4-8-2014 Ειδική ∆ιοικητική Προσφυγή του κ. Ψυχάρη 

Αριστείδη του Γεωργίου, που άσκησε σύµφωνα µε το άρθρο 227 του N. 3852/2010 ενώπιον 

του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και 

Ιονίου, για την ακύρωση των µε αριθ. πρωτ. 15164 και 15165/1-8-2014 αποφάσεων ∆ηµάρχου. 

19. Την µε αριθ. πρωτ. 79913/3172/26-9-2014 (Α∆Α: 6∆ΓΩΟΡ1Φ-5ΚΥ) απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, µε θέµα: 

«Εξέταση της από 04-08-2014 προσφυγής του κ. Αριστείδη Ψυχάρη του Γεωργίου,  κατά των 

αριθ. 15164/01-08-2014 και 15165/01-08-2014 αποφάσεων του ∆ηµάρχου του ∆ήµου Πύλου -

Νέστορος». 

20. Την µε αριθ. πρωτ. 125/2-12-2014 προσφυγή του κ. Ψυχάρη Αριστείδη του Γεωργίου,  στην 

Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 µε την οποία στρεφόταν κατά του κύρους 

της µε αριθ. πρωτ. οικ. 79913/3172/26-9-2014 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρω-

µένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

21. Την υπ’ αριθ. 8/4/20-3-2015 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 

µε την οποία έγινε δεκτή ως βάσιµη η προσφυγή που κατέθεσε ενώπιών της ο κ. Ψυχάρης 

Αριστείδης του Γεωργίου, και ακυρώθηκε η µε αριθ. πρωτ. 79913/3172/26-9-2014 απόφαση 

του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και 

Ιονίου, καθώς και οι συµπροσβαλλόµενες αποφάσεις του ∆ηµάρχου ∆ήµου Πύλου - Νέστορος: 

α) η µε αριθµό πρωτ. 15164/1-8-2014 µε θέµα «Τοποθέτηση - Μετακίνηση υπαλλήλων σε θέσεις    

          αναπληρωτών Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος» και  
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      β) η µε αριθµό πρωτ. 15165/1-8-2014 θέµα «Τοποθέτηση - Μετακίνηση υπαλλήλων σε θέσεις   

          αναπληρωτών Προϊσταµένων Τµηµάτων του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος». 

22. Τις διατάξεις του άρθρου 231 «Υποχρέωση συµµόρφωσης» του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/17-

6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

23. Τις διατάξεις του άρθρου 154 «Υποχρέωση συµµόρφωσης» του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/8-

6-2006): «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

24. Την µε αριθ. πρωτ. 4817/6-4-2015 (Α∆Α: ΩΩ1ΙΩ1Β-ΒΩ7) απόφαση ∆ηµάρχου µε θέµα: 

«Τοποθέτηση - Μετακίνηση υπαλλήλων σε θέσεις αναπληρωτών Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων 

του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, ύστερα από την ανάκληση της µε αριθ. πρωτ. 15164/1-8-2014 

(Α∆Α: ΩΖΥ5Ω1Β-1ΕΜ) απόφασης ∆ηµάρχου µε θέµα: ‘’Τοποθέτηση - Μετακίνηση υπαλλήλων 

σε θέσεις αναπληρωτών Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος’’ µετά την 

ακύρωσή της µε την υπ’ αριθ. 8/4/20-3-2015 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 

του Ν. 3463/2006». 

25. Την µε αριθµό καταχωρήσεως 39/2014 αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε ενώπιον του 

∆ιοικητικού Εφετείου Τρίπολης, ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Ψυχάρης Αριστείδης του Γεωργίου, 

κατά: α) των αποφάσεων 4851 και 4853/17-03-2014 του ∆ηµάρχου Πύλου - Νέστορος, περί 

τοποθετήσεων ∆ηµοτικών Υπαλλήλων, σε θέσεις Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων η πρώτη, και σε 

θέσεις Προϊσταµένων Τµηµάτων η δεύτερη, και β) των αποφάσεων 17 και 18 /17-3-2014 του 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νοµού Μεσσηνίας  µετά των αντιστοίχων 4 

και 5/17-3-2014 Πρακτικών του Υπηρεσιακού Συµβουλίου αυτού και των 43 και 44 /17-3-2014 

βεβαιώσεων της Προέδρου του ιδίου Υπηρεσιακού Συµβούλιου, περί των ως άνω τοποθετήσε-

ων.  

26. Την υπ' αριθ. 564/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Σχηµατισµός 

Ακυρωτικής Αρµοδιότητας) Τµήµα Γ΄ µε την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως του κ. 

Ψυχάρη Αριστείδη του Γεωργίου, και το ∆ικαστήριο ακύρωσε τις αποφάσεις µε αριθµούς 4851 

και 4853/17-3-2014 του ∆ηµάρχου Πύλου - Νέστορος, επειδή µε µη νόµιµη αιτιολογία 

αφαιρέθηκαν και δεν αναγνωρίσθηκαν στον αιτούντα εν όψει της προαγωγής του σε θέση 

Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης, τα µόρια που αναλογούσαν στον χρόνο υπηρεσίας του ως 

Προϊσταµένου αυτοτελούς Γραφείου Κ.Ε.Π.  

27. Τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγµατος, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 

Α' του ψηφίσµατος της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (Φ.Ε.Κ. 84/Α/17.04.2001) µε 

τις οποίες ορίζεται ότι : «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις ∆ικαστικές 

αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρµόδιο όργανο, όπως ο 

νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης της 

∆ιοίκησης». 

28. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 «Συµµόρφωση της ∆ιοίκησης προς τις ∆ικαστικές 

αποφάσεις.....» (Φ.Ε.Κ. 274/Α/14-11-2002) µε τις οποίες ορίζεται, ότι: «Το ∆ηµόσιο, οι 

Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα λοιπά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου έχουν 

υποχρέωση να συµµορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις ∆ικαστικές αποφάσεις και να 

προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και 

για την εκτέλεση των αποφάσεων». 

29. Τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 4 του Π.∆. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων για το 

Σ.τ.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 8/Α/9-1-1989)», που εφαρµόζεται αναλόγως κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 

702/1977 (Φ.Ε.Κ. 268/Α/19-9-1977) και επί υποθέσεων ακυρωτικής αρµοδιότητας του 

∆ιοικητικού Εφετείου, µε τις οποίες ορίζεται ότι: «Οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της 

υποχρέωσης τους κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγµατος, πρέπει να συµµορφώνονται ανάλογα 

µε κάθε περίπτωση, µε θετική ενέργεια προς το περιεχόµενο της απόφασης του Συµβουλίου, ή να 

απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό. Ο παραβάτης, εκτός 

από τη δίωξη κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, υπέχει και προσωπική ευθύνη για 

αποζηµίωση». 
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30. Τις διατάξεις του άρθρου 198 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Ν. 2717/1999, Φ.Ε.Κ. 

97/Α/17-5-1999) µε τις οποίες ορίζεται ότι: «Υποχρέωση συµµόρφωσης. 1. Οι διοικητικές αρχές 

οφείλουν, µε θετικές ενέργειες ή µε αποχή από κάθε αντίθετη ενέργεια, να συµµορφώνονται προς 

το περιεχόµενο των αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται για διαφορές που άγονται προς επίλυση µε 

άσκηση προσφυγής. 2. Η παράλειψη διοικητικής αρχής προς συµµόρφωση σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, έχει ως συνέπεια, για τον παραβάτη, εκτός από την κατ' 

άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα ποινική του δίωξη, και την προσωπική του ευθύνη προς 

αποζηµίωση». 

31. Την υπ’ αριθ. 13/12–02-2016 απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου των Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. 

Ν. Μεσσηνίας, όπως διατυπώθηκε στο πρακτικό No 3/12-02-2016, σχετικά µε την επιλογή των 

Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος σε συµµόρφωση µε την υπ’ αριθ. 

564/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (ακυρωτική διαφορά). 

32. Την υπ’ αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.31.17/882/οικ. 21500/31-10-2011 (Α∆Α: 45ΒΣΧ-Β5Α) εγκύκλιο του 

Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε θέµα «Νέο 

Βαθµολόγιο - Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους 

βαθµούς βάσει των µεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/Α/27-10-

2011)». 

33. Τα στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων των επιλεγµένων Προϊσταµένων και ειδικότερα τα 

προσόντα, την εµπειρία και την ειδίκευση που διαθέτουν. 

34. Την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

35. Την υπ’ αριθ. Α/3/4-1-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Τοποθετούµε αναδροµικά από την 18
η
 Μαρτίου 2014 (ηµεροµηνία αρχικής τοποθέτησης) σε 

θέσεις Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος, µε τα καθήκοντα που 

αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. τους κάτωθι υπαλλήλους, επιλεγµένους από το Υπηρεσιακό 

Συµβούλιο των Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Μεσσηνίας, σύµφωνα µε την αριθ. 13/12–02-2016 απόφασή 

του, όπως διατυπώθηκε στο Πρακτικό No 3/12-02-2016, σε συµµόρφωση προς την υπ' αριθ. 

564/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (ακυρωτική διαφορά): 
 
1. Τον κ. Πόπορη Γεώργιο του Νικολάου κατηγορία/κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού µε βαθµό Γ΄ ως 

Προϊστάµενο στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 

Ο ανωτέρω µε την τοποθέτησή του κατατάσσεσαι αναδροµικά από την 18η Μαρτίου 2014 από 

τον βαθµό Γ΄ στον βαθµό Β΄ σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και θα του 

καταβληθεί η µισθολογική διαφορά που προκύπτει από την κατάταξη αυτή.  

 
2. Την κα Γιαλλελή Αναστασία του Παναγιώτη κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Γεωπόνων µε βαθµό ∆΄ 

ως Προϊσταµένη στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριµνας. 

Η ανωτέρω µε την τοποθέτησή της κατατάσσεσαι αναδροµικά από την 18η Μαρτίου 2014 από 

τον βαθµό ∆΄ στον βαθµό Β΄ σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και θα της 

καταβληθεί η µισθολογική διαφορά που προκύπτει από την κατάταξη αυτή. 

 

Β. Η διάρκεια της θητείας τους ως Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων είναι πέντε (5) έτη. Οι ως άνωθι 

τοποθετούµενοι θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη της θητείας 

τους έως την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταµένου (άρθρο πρώτο του Ν. 

3839/2010, σε συνδυασµό την παρ. 1 δ του άρθρου 51 του Ν. 3905/2010, Φ.Ε.Κ. 219/Α/23-12-2010 

όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου  45 του Ν. 3979/2011, Φ.Ε.Κ. 138/Α/16-6-2011). 

Σε κάθε περίπτωση ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την επιλογή των Προϊσταµένων από το οικείο 

Υπηρεσιακό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 85 και 86 του Υ.Κ. (κυρώθηκε µε το 

άρθρο πρώτο του Ν. 3528/2007) όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο πρώτο του Ν. 3839/2010 

καθώς και του άρθρου 10 του Ν. 4024/2011 (Εγκύκλιος 17/οικ.34832/02.09.2013 του ΥΠ.ΕΣ.). 
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Σελίδα 5 από 5 

 

Γ. Στους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων θα καταβάλλεται, για όσο χρονικό διάστηµα ασκούν τα 

καθήκοντά τους, το µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 

4354/2015 , (Φ.Ε.Κ. Α' 176/2015). 

 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του ∆ήµου καθώς 

και στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα των ∆ηµοτικών Ενοτήτων. Επίσης, να αναρτηθεί στην επίσηµη 

ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.pylos-nestor.gr) και να διαβιβαστεί σε όλες τις οργανικές µονάδες 

προς ενηµέρωση ενυπογράφως όλων των υπαλλήλων. 

 

Ο ∆ήµαρχος Πύλου – Νέστορος 

 

 

∆ηµήτριος Π. Καφαντάρης 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Οριζόµενους υπαλλήλους (µε ενυπόγραφη ενηµέρωση) 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου 

2. κ.κ. Αντιδηµάρχους ∆ήµου 

3. κ. Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

4. Επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων 

5. Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, ∆ιοικητικής Μέριµνας, Μισθοδοσίας και Υποστήριξης 

Συλλογικών Οργάνων του ∆ήµου (για ενηµέρωση προσωπικού µητρώου υπαλλήλων) 

6. Αυτοτελές Γραφείο ∆ιαφάνειας (για ανάρτηση στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια και στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου) 
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