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ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2020
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου»
Ο Δήμαρχος Βελβεντού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
•
της παρ. 1 περιπτ. δ’ του άρθρου 86 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο
οποίος κυρώθηκε με τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006/τ.Α’) και ισχύει
σήμερα, σε συνδυασμό με την παρ.1, περιπ.δ΄του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
•
του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-6-2007/τ.Α') «Κύρωση του
Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
•
του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015/τ.Α΄)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του
κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.
2. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (176/Α΄).
3. Το αριθμ. οικ. 2/88138/ΔΕΠ/10-11-2016 (ΑΔΑ:67ΔΙΗ-ΧΔΘ) έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών-Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, περί παροχής οδηγιών
αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων.
4. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου Μπιάλα Γεωργίου του
Αθανασίου, Κλάδου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (προσωπικό καθαριότητας - αποκομιδής
απορριμμάτων), με Βαθμό Γ’ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 40, από τα οποία προκύπτει ότι
ο ανωτέρω υπάλληλος, την 23-01-2020, συμπλήρωσε χρόνο υπηρεσίας στο Δήμο
Βελβεντού, 14 έτη, 0 μήνες, 0 ημέρες και 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 και ότι δεν έχει απουσιάσει αυθαίρετα από την υπηρεσία του,
Απ οφ α σ ίζ ο υ με
Χορηγούμε στον υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, Μπιάλα Γεώργιο του
Αθανασίου, Κλάδου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (προσωπικό καθαριότητας - αποκομιδής
απορριμμάτων), με Βαθμό Γ’ το 50 Μισθολογικό Κλιμάκιο, αναδρομικά από 23-012020, επειδή την ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε την απαιτούμενη δημόσια υπηρεσία
στο 40 Μισθολογικό Κλιμάκιο.
Κοινοποίηση :
Αναφερόμενη υπάλληλο
Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφείο Δημάρχου
2.Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
(σε δύο αντίτυπα)

Ο Δήμαρχος

Στεργίου Μανώλης

