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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς
Έχοντας υπόψη

•

Την παρ.1 περ. δ΄ του άρθρου 58 «Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου» του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010)
Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ Β’
724/13.3.2012) µε τον οποίο συστήνονται οι νέες οργανικές µονάδες
καθώς και οι θέσεις ευθύνης αυτών.
Το άρθρο 100 «Αναπλήρωση προϊσταµένων» του ν. 3584/07 (ΦΕΚ Α’
143/28.6.2007)
Το άρθρο 254 «Κατάταξη προσωπικού συνενούµενων ∆ήµων και
Κοινοτήτων σε νεοσύστατους ∆ήµους» του ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’
87/7.6.2010)
Την παρ.10 περ. κ΄ «ρυθµίσεις άρθρου 254 ν.3852/10» του άρθρου 18
«Ειδικές ρυθµίσεις» του N. 3870/2010 (ΦΕΚ.Α’138/9.8.2010) .
Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. εγκ. 45/οικ. 74300/28.12.2010 «Ρύθµιση

•

Την

•

Την αρίθµ. 39/2011 Απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί

•

Το αριθ: 41024/3-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών –
Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ περί «προϊστάµενοι οργανικών µονάδων ΟΤΑ

•
•

•
•

•

θεµάτων οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης των δήµων, που
προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του ν.3852/2010»
εγκύκλιο

ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆.

εγκ.

48/οικ.

74571/28.12.2010

«προϊστάµενοι οργανικών µονάδων ΟΤΑ Α’ βαθµού»

κατάταξης Προσωπικού στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Β’ 1192/9-6-2011)
• Το άρθρο 18 «Επίδοµα Θέσης Ευθύνης» του ν.4024/27.10.2011
(ΦΕΚ.226/Α’) «συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις , ενιαίο µισθολόγιο –
βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
Α’ βαθµού»

•

Την αριθ: οικ.2/78400/14-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονοµικών – ∆/νση 22η Μισθολογίου περί «παροχή οδηγιών για την

εφαρµογή των διατάξεων του ∆εύτερου Κεφαλαίου του ν.4024/2011
(ΦΕΚ.226/Α’)»
•

Το εν συνεχεία αριθ:2/5071/0022/17-1-2012 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονοµικών – ∆/νση 22η Μισθολογίου περί «Επίδοµα θέσης ευθύνης

σε προϊσταµένους οργανικών µονάδων ΟΤΑ α’ βαθµού»
•

•

Το Π.∆./γµα 22/1990 (άρθρο 18 παρ.14) βάσει του οποίου κατά την
κρίση της υπηρεσίας οι υπάλληλοι µπορούν να ανταποκριθούν στα
συγκεκριµένα καθήκοντα που τους ανατίθενται.
Τις ανάγκες λειτουργίας του νέου ∆ήµου Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κατατάσσουµε τους ακόλουθους υπαλλήλους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στo
Aυτοτελές Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης και ορίζουµε προϊστάµενο της
οργανικής µονάδας, µέχρι την επιλογή προϊσταµένων από το νέο υπηρεσιακό
συµβούλιο ως εξής:
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Προϊστάµενος του τµήµατος ορίζεται ο Πεβεράτος Μιχαήλ Ευάγγελος,
ΠΕ µε βαθµό ∆’, πτυχιούχος Πολιτικών Επιστηµών και ∆ιεθνών Σπουδών µε
µεταπτυχιακό τίτλο τουριστικών σπουδών.
Το τµήµα στελεχώνεται ως εξής:
Ονοµατεπώνυµο Πατρώνυµο

Κλάδος/Ειδικότητα

Κατηγορία Βαθµός

Βουτσινά Σοφία

Αναστάσιος

∆ιοικητικών

ΠΕ - ∆

Αντωνάτος
Σπυράγγελος

Νικόλαος

∆ιοικητικών

∆Ε -∆

Προς άµεση ενηµέρωση των υπαλλήλων που στελεχώνουν τo Αυτοτελές
Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, οι αρµοδιότητες του τµήµατος
περιγράφονται αναλυτικά στον ΟΕΥ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς
(ΦΕΚ
724/13.3.2012) ο οποίος είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς και στην ενότητα Υπηρεσίες.
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στο πίνακα ανακοινώσεων των
δηµοτικών καταστηµάτων, επίσης να αναρτηθεί και στην επίσηµη ιστοσελίδα
του ∆ήµου.

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Αλέξανδρος Παρίσης
Κοινοποίηση:
-

-

Ενδιαφερόµενους υπαλλήλους
Αντιδηµάρχους
Γραφείο Γεν. Γραµµατέως
∆/νση ∆ιοικητικών Οικονοµικών Υπηρεσιών
Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού
Γραφείο Μισθοδοσίας
Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων
Σύλλογος δηµοτικών υπαλλήλων
Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης

