
                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

                                                                                                                         Κως,  13/05/2016  

                                                                                                                                  Αριθμ. Αποφ.: 615                    

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση υπαλλήλου της δημοτικής επιχείρησης ΔΗ.ΡΑ.Σ Κω στο Δήμο Κω.» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Δήμαρχος Κω, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-

06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/14-04-2014) περί μετακίνησης 

υπαλλήλων από Δήμο σε Νομικά Πρόσωπα ή Ιδρύματα του ιδίου Δήμου, ή σε σύνδεσμο 

στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος και αντίστροφα, καθώς και η διάθεση τους  για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών για χρονικό διάστημα έως δύο έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο 

ακόμα έτη εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη.   

3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κω (ΦΕΚ 1092/Β΄/10-04-2012).  

4. Τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του δήμου μας, οι οποίες προκύπτουν από 

αποχωρήσεις υπαλλήλων και δεν μπορούν να καλυφθούν λόγω αναστολής διορισμών.  

5. Tα υπ’αρ. 12884/09-05-2016  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί στελέχωσης του 

εργοταξίου του Δήμου μας. 

6. Την υπ’αρ. 13055/10-05-2016 βεβαίωσης της οικονομικής υπηρεσίας ότι  υπάρχει η 

απαιτούμενη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για την κάλυψη της 

μισθοδοσίας.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ταχ. Δ/νση       : Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως 
Ταχ. Κώδικας  : 85300 
Τηλέφωνο       : 22423-60423 
Τηλ/τυπία        : 22420-28223 

ΑΔΑ: 6ΗΤΙΩΛΕ-ΝΦ6
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7. Τα στοιχεία του ατομικού-υπηρεσιακού φακέλου τoυ υπαλλήλου του ΔΗ.ΡΑΣ. Κω, 

Οικονόμου Εμμανουήλ του Μιχαήλ  .          

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

       Τη μετακίνηση του υπαλλήλου του ΔΗ.ΡΑΣ. Κω, Οικονόμου Εμμανουήλ του Μιχαήλ   στο Δήμο 

Κω , στο Εργοτάξιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, από την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και 

για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμα έτη, εφόσον 

υφίσταται  η υπηρεσιακή ανάγκη. 

Ο ανωτέρω υπάλληλος μετακινείται με την σχέση που υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται 

από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν 

πριν την μετακίνησή του. 

Ο φορέας καταβολής των αποδοχών του ανωτέρω υπαλλήλου θα είναι ο Δήμος Κω . 

                                                                                                    

                                                                                                  Ο Δήμαρχος Κω                                 
                                                                                      
                                                                                               
                                                                                               Γιώργος Ι. Κυρίτσης   
 
 
                                                                                                 
 

Κοινοποίηση: 

-Πρόεδρο ΔΗ.ΡΑ.Σ Κω  κα Παντελίκιζη Βασιλεία  
 
Εσωτερική Διανομή:   
-Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου  
-Αντιδήμαρχο κο Α.Κρητικό  
-Αντιδήμαρχο κα E.Παπαχρήστου-Ψύρη  
-Γενικό Γραμματέα  
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
-Ενδιαφερόμενο  

ΑΔΑ: 6ΗΤΙΩΛΕ-ΝΦ6



                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

                                                                                                                         Κως,  13/05/2016  

                                                                                                                                  Αριθμ. Αποφ.: 616                    

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση υπαλλήλου της δημοτικής επιχείρησης ΔΗ.ΡΑ.Σ Κω στο Δήμο Κω.» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Δήμαρχος Κω, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-

06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/14-04-2014) περί μετακίνησης 

υπαλλήλων από Δήμο σε Νομικά Πρόσωπα ή Ιδρύματα του ιδίου Δήμου, ή σε σύνδεσμο 

στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος και αντίστροφα , καθώς και η διάθεση τους  για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών για χρονικό διάστημα έως δύο έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο 

ακόμα έτη εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη.   

3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κω (ΦΕΚ 1092/Β΄/10-04-2012).  

4. Τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του δήμου μας, οι οποίες προκύπτουν από 

αποχωρήσεις υπαλλήλων και δεν μπορούν να καλυφθούν λόγω αναστολής διορισμών.  

5. Το υπ’αρ. πρωτ. 12832/09-05-2016 έγγραφο του Τμηματάρχη Δημοτικής Αστυνομίας, περί 

διοικητικής υποστήριξης και στελέχωσης του Τμήματος. 

6. Την υπ’αρ. 13055/10-05-2016 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι υπάρχει η 

απαιτούμενη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για την κάλυψη της 

μισθοδοσίας.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ταχ. Δ/νση       : Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως 
Ταχ. Κώδικας  : 85300 
Τηλέφωνο       : 22423-60423 
Τηλ/τυπία        : 22420-28223 

ΑΔΑ: 7Λ2ΟΩΛΕ-ΛΟΕ
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7. Τα στοιχεία του ατομικού-υπηρεσιακού φακέλου της υπαλλήλου του ΔΗ.ΡΑΣ. Κω, Σβύνου 

Εύας του Σιγκουρντ .          

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

        Τη μετακίνηση της υπαλλήλου του ΔΗ.ΡΑΣ. Κω, Σβύνου Εύας του Σιγκουρντ στο Δήμο Κω, στη 

Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας από την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) 

έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμα έτη, εφόσον υφίσταται  η υπηρεσιακή ανάγκη. 

Η ανωτέρω υπάλληλος μετακινείται με την σχέση που υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται 

από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν 

πριν την μετακίνησή της. 

Ο φορέας καταβολής των αποδοχών της ανωτέρω υπαλλήλου θα είναι ο Δήμος Κω. 

                                                                                                    

                                                                                                  Ο Δήμαρχος Κω                                 
                                                                                      
                                                                                               
                                                                                               Γιώργος Ι. Κυρίτσης   
 
 
                                                                                                 
 

Κοινοποίηση: 

-Πρόεδρο ΔΗ.ΡΑ.Σ Κω  κα Παντελίκιζη Βασιλεία  
 
Εσωτερική Διανομή:   
-Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου  
-Αντιδήμαρχο κο Α.Κρητικό  
-Αντιδήμαρχο κα E.Παπαχρήστου-Ψύρη  
-Γενικό Γραμματέα  
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  
- Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας   
-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
-Ενδιαφερόμενη  

ΑΔΑ: 7Λ2ΟΩΛΕ-ΛΟΕ



                                

 

                                                                                                                         Κως,  13/05/2016  

                                                                                                                                  Αριθμ. Αποφ.: 612                     

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση υπαλλήλου της δημοτικής επιχείρησης ΔΗ.ΡΑ.Σ Κω στο Δήμο Κω.» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Δήμαρχος Κω, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-

06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/14-04-2014) περί μετακίνησης 

υπαλλήλων από Δήμο σε Νομικά Πρόσωπα ή Ιδρύματα του ιδίου Δήμου, ή σε σύνδεσμο 

στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος και αντίστροφα, καθώς και η διάθεση τους για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών για χρονικό διάστημα έως δύο έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο 

ακόμα έτη εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη.   

3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κω (ΦΕΚ 1092/Β΄/10-04-2012).  

4. Τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του δήμου μας, οι οποίες προκύπτουν από 

αποχωρήσεις υπαλλήλων και δεν μπορούν να καλυφθούν λόγω αναστολής διορισμών. 

5. To υπ’ αρ. 12841/09-05-2016 έγγραφο του Πρ/νου Τμήματος Παιδείας Πολιτισμού και 

Αθλητισμού για την έλλειψη προσωπικού. 

6. Την υπ’ αρ. 13055/10-05-2016 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι υπάρχει η 

απαιτούμενη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για την κάλυψη της 

μισθοδοσίας.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ταχ. Δ/νση       : Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως 
Ταχ. Κώδικας  : 85300 
Τηλέφωνο       : 22423-60423 
Τηλ/τυπία        : 22420-28223 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 656ΗΩΛΕ-Ε5Π
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7. Τα στοιχεία του ατομικού-υπηρεσιακού φακέλου της υπαλλήλου του ΔΗ.ΡΑΣ. Κω, Βλάχου 

Σεβαστής του Νικολάου.          

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

      Τη μετακίνηση της υπαλλήλου του ΔΗ.ΡΑΣ. Κω, Βλάχου Σεβαστής του Νικολάου στο Δήμο Κω, 

στο Τμήμα Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, και 

Πολιτισμού, από την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, που μπορεί 

να παραταθεί για δύο (2) ακόμα έτη, εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη. 

Η ανωτέρω υπάλληλος μετακινείται με την σχέση που υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται 

από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν 

πριν την μετακίνησή της. 

Ο φορέας καταβολής των αποδοχών της ανωτέρω υπαλλήλου θα είναι ο Δήμος Κω. 

                                                                                                    

                                                                                                  Ο Δήμαρχος Κω                                 
                                                                                      
                                                                                               
                                                                                               Γιώργος Ι. Κυρίτσης   
 
 
                                                                                                 
 

 

Κοινοποίηση: 

-Πρόεδρο ΔΗ.ΡΑ.Σ Κω  κα Παντελίκιζη Βασιλεία  
 
Εσωτερική Διανομή:   
-Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου  
-Αντιδήμαρχο κο Α.Κρητικό  
-Αντιδήμαρχο κα E.Παπαχρήστου-Ψύρη  
-Γενικό Γραμματέα  
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  
-Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού  
-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
-Ενδιαφερόμενη  

ΑΔΑ: 656ΗΩΛΕ-Ε5Π



                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

                                                                                                                         Κως,  13/05/2016  

                                                                                                                                  Αριθμ. Αποφ.: 614                    

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση υπαλλήλου της δημοτικής επιχείρησης ΔΗ.ΡΑ.Σ Κω στο Δήμο Κω.» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Δήμαρχος Κω, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-

06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/14-04-2014) περί μετακίνησης 

υπαλλήλων από Δήμο σε Νομικά Πρόσωπα ή Ιδρύματα του ιδίου Δήμου, ή σε σύνδεσμο 

στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος και αντίστροφα, καθώς και η διάθεση τους  για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών για χρονικό διάστημα έως δύο έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο 

ακόμα έτη εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη.   

3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κω (ΦΕΚ 1092/Β΄/10-04-2012).  

4. Τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του δήμου μας, οι οποίες προκύπτουν από 

αποχωρήσεις υπαλλήλων και δεν μπορούν να καλυφθούν λόγω αναστολής διορισμών. 

5. To υπ’αρ. πρωτ. 12841/09-05-2016 έγγραφο του πρ/νου τμήματος Παιδείας Πολιτισμού και 

Αθλητισμού για την έλλειψη προσωπικού. 

6. Την υπ’αρ. 13055/10-05-2016 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας  ότι υπάρχει η 

απαιτούμενη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για την κάλυψη της 

μισθοδοσίας.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ταχ. Δ/νση       : Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως 
Ταχ. Κώδικας  : 85300 
Τηλέφωνο       : 22423-60423 
Τηλ/τυπία        : 22420-28223 

ΑΔΑ: 702ΨΩΛΕ-ΙΔΨ
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7. Τα στοιχεία του ατομικού-υπηρεσιακού φακέλου της υπαλλήλου του ΔΗ.ΡΑΣ. Κω, Κουζούκα 

Γεωργίου  του Κων/νου.          

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

      Τη μετακίνηση του υπαλλήλου του ΔΗ.ΡΑΣ. Κω, Κουζούκα Γεωργίου του Κων/νου στο Δήμο Κω , 

στο Τμήμα Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και 

Πολιτισμού από την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, που μπορεί 

να παραταθεί για δύο (2) ακόμα έτη, εφόσον υφίσταται  η υπηρεσιακή ανάγκη. 

Ο ανωτέρω υπάλληλος μετακινείται με την σχέση που υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται 

από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν 

πριν την μετακίνησή της. 

Ο φορέας καταβολής των αποδοχών του ανωτέρω υπαλλήλου θα είναι ο Δήμος Κω. 

                                                                                                    

                                                                                                  Ο Δήμαρχος Κω                                 
                                                                                      
                                                                                               
                                                                                               Γιώργος Ι. Κυρίτσης   
 
 
                                                                                                 
 

Κοινοποίηση: 

-Πρόεδρο ΔΗ.ΡΑ.Σ Κω  κα Παντελίκιζη Βασιλεία  
 
Εσωτερική Διανομή:   
-Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου  
-Αντιδήμαρχο κο Α.Κρητικό  
-Αντιδήμαρχο κα E.Παπαχρήστου-Ψύρη  
-Γενικό Γραμματέα  
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 - Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού 
-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
-Ενδιαφερόμενο  

ΑΔΑ: 702ΨΩΛΕ-ΙΔΨ



                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

                                                                                                                         Κως,  13/05/2016  

                                                                                                                                  Αριθμ. Αποφ.:  613                   

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση υπαλλήλου της δημοτικής επιχείρησης ΔΗ.ΡΑ.Σ Κω στο Δήμο Κω.» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Δήμαρχος Κω, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-

06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/14-04-2014) περί μετακίνησης 

υπαλλήλων από Δήμο σε Νομικά Πρόσωπα ή Ιδρύματα του ιδίου Δήμου, ή σε σύνδεσμο 

στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος και αντίστροφα , καθώς και η διάθεση τους  για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών για χρονικό διάστημα έως δύο έτη , που μπορεί να παραταθεί για 

δύο ακόμα έτη εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη.   

3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κω (ΦΕΚ 1092/Β΄/10-04-2012).  

4. Τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του δήμου μας, οι οποίες προκύπτουν από 

αποχωρήσεις υπαλλήλων και δεν μπορούν να καλυφθούν λόγω αναστολής διορισμών.  

5. Το υπ’αρ. πρωτ. 748/13-01-2016 έγγραφο του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών περί 

στελέχωσης και λειτουργίας του τμήματος. 

6. Την υπ’αρ. 13055/10-05-2016 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι  υπάρχει η 

απαιτούμενη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για την κάλυψη της 

μισθοδοσίας.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ταχ. Δ/νση       : Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως 
Ταχ. Κώδικας  : 85300 
Τηλέφωνο       : 22423-60423 
Τηλ/τυπία        : 22420-28223 

ΑΔΑ: ΩΠ5ΣΩΛΕ-5Ο9
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7. Τα στοιχεία του ατομικού-υπηρεσιακού φακέλου της υπαλλήλου του ΔΗ.ΡΑΣ. Κω, Γιαννάκου 

Κων/νου του Γεωργίου.          

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

        Τη μετακίνηση του υπαλλήλου του ΔΗ.ΡΑΣ. Κω, , Γιαννάκου Κων/νου του Γεωργίου    στο Δήμο 

Κω , στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης από την Τρίτη 17 

Μαΐου 2016 και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) 

ακόμα έτη, εφόσον υφίσταται  η υπηρεσιακή ανάγκη. 

Ο ανωτέρω υπάλληλος μετακινείται με την σχέση που υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται   

από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν 

πριν την μετακίνησή του. 

Ο φορέας καταβολής των αποδοχών του ανωτέρω υπαλλήλου θα είναι ο Δήμος Κω. 

                                                                                                    

                                                                                                  Ο Δήμαρχος Κω                                 
                                                                                      
                                                                                               
                                                                                               Γιώργος Ι. Κυρίτσης   
 
 
                                                                                                 
 

Κοινοποίηση: 

-Πρόεδρο ΔΗ.ΡΑ.Σ Κω  κα Παντελίκιζη Βασιλεία  
 
Εσωτερική Διανομή:   
-Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου  
-Αντιδήμαρχο κο Α.Κρητικό  
-Αντιδήμαρχο κα E.Παπαχρήστου-Ψύρη  
-Γενικό Γραμματέα  
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  

- Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
-Ενδιαφερόμενο 

ΑΔΑ: ΩΠ5ΣΩΛΕ-5Ο9



                                

 

                                                                                                                         Κως, 13/05/2016  

                                                                                                                                  Αριθμ. Αποφ.: 611                   

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση υπαλλήλου της δημοτικής επιχείρησης ΔΗ.ΡΑ.Σ Κω στο Δήμο Κω.» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Δήμαρχος Κω, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-

06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/14-04-2014) περί μετακίνησης 

υπαλλήλων από Δήμο σε Νομικά Πρόσωπα ή Ιδρύματα του ιδίου Δήμου, ή σε σύνδεσμο 

στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος και αντίστροφα, καθώς και η διάθεση τους  για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών για χρονικό διάστημα έως δύο έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο 

ακόμα έτη εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη.   

3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κω (ΦΕΚ 1092/Β΄/10-04-2012).  

4. Τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του δήμου μας, οι οποίες προκύπτουν από 

αποχωρήσεις υπαλλήλων και δεν μπορούν να καλυφθούν λόγω αναστολής διορισμών. 

5. To υπ’ αρ. πρωτ. 12855/09-05-2016 έγγραφο του Τμήματος Ληξιαρχείου και Δημοτικής 

Κατάστασης με το οποίο η προϊσταμένη τμήματος ζητάει υπάλληλο λόγω φόρτου εργασίας. 

6. Την υπ’ αρ. 13055/10-05-2016 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι υπάρχει η 

απαιτούμενη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για την κάλυψη της 

μισθοδοσίας.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ταχ. Δ/νση       : Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως 
Ταχ. Κώδικας  : 85300 
Τηλέφωνο       : 22423-60423 
Τηλ/τυπία        : 22420-28223 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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7. Τα στοιχεία του ατομικού-υπηρεσιακού φακέλου του υπαλλήλου του ΔΗ.ΡΑΣ. Κω, 

Κατσάβαρου Γεωργίου του Ηλία.          

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

        Τη μετακίνηση του υπαλλήλου του ΔΗ.ΡΑΣ. Κω, Κατσάβαρου Γεωργίου του Ηλία  στο Τμήμα 

Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών από την Τρίτη 17 

Μαΐου 2016 και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) 

ακόμα έτη, εφόσον υφίσταται  η υπηρεσιακή ανάγκη. 

Ο ανωτέρω υπάλληλος μετακινείται με την σχέση που υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται 

από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν 

πριν την μετακίνησή του. 

Ο φορέας καταβολής των αποδοχών του ανωτέρω υπαλλήλου θα είναι ο Δήμος Κω. 

                                                                                                    

                                                                                                  Ο Δήμαρχος Κω                                 
                                                                                      
                                                                                               
                                                                                               Γιώργος Ι. Κυρίτσης   
 
 
                                                                                                 
 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

-Πρόεδρο ΔΗ.ΡΑ.Σ Κω κα Παντελίκιζη Βασιλεία  
 
Εσωτερική Διανομή:   
-Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου  
-Αντιδήμαρχο κο Α. Κρητικό  
-Αντιδήμαρχο κα E.Παπαχρήστου-Ψύρη  
-Γενικό Γραμματέα  
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
-Ενδιαφερόμενο  

ΑΔΑ: ΩΧΗ0ΩΛΕ-ΚΚΞ


