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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
    Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   Πληροφορίες : Αικ. Ψαρρά 
   Τ.Κ.  143 41  Νέα Φιλαδέλφεια 
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Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
Έχοντας υπόψη: 
1)-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
2)-Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α) «Κώδικας Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών  Υπαλλήλων». 
3)-Τις διατάξεις  του άρθρου 14, παρ. 2, περίπτωση ιε΄ του Ν.2190/94 όπως ισχύει, του Π.Δ.  
164/2004, του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 και  του Ν. 
4071/2012. 
4)-Την   υπ’αριθμ. 119/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 
30292/27223/5-7-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
κρίνεται ότι νόμιμα έχει ληφθεί η υπ΄αριθμ. 119/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 
5)-Την υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 με αρ. πρωτ. 8627/9-7-2012 Ανακοίνωση  Δημάρχου και τους 
από  23/7/2012 Πίνακες Κατάταξης-Επιλογής των υποψηφίων, για την πρόσληψη για την 
Διεύθυνση Καθαριότητας τεσσάρων (4) οδηγών ΔΕ με δίπλωμα κατηγορίας Γ΄(με κάρτα 
ψηφιακού ταχογράφου), δύο (2) οδηγών ΔΕ (ρυμουλκού μετά ρυμουλκουμένου)  με δίπλωμα 
Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) 
έτους στα σχετικά αυτοκίνητα, δέκα (10) εργατών/τριών καθαριότητας  ΥΕ (χειρώνακτων) 
και για την Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών  επτά  (7) οδηγών ΔΕ με δίπλωμα Γ΄ 
κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), πέντε (5) δενδροκηπουρών ΔΕ,  δέκα εργατών 
πυρασφάλειας-καθαριότητας ΥΕ και πέντε (5) εργατών πρασίνου ΥΕ. 
6)-Την υπ΄ αριθμ. 167/2012 απόφαση Δημάρχου, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την 
κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 
 
 
 
 



7)-Τις υπεύθυνες δηλώσεις μη αποδοχής θέσης ΙΔΟΧ των:α)-Γαλανοπούλου Μαγδαληνής, 
β)-Στραβογένη Βενέδικτου, γ)-Παντελή Ιωάννη, δ)-Ευθυμίου Σπυρίδων, ε)-Εγγλεζάκη 
Αδαμαντίας, στ)-Ζώρζη Κυριακής και ζ)-Ζαντιώτη Νικόλαου 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

Α. Προσλαμβάνουμε τους : 1)-Χατζηελευθεριάδου Ελένη του Χρήστου ως εργάτρια 
καθαριότητας, 2)-Βόλη Αγγελική του Ιωάννη   ως εργάτρια καθαριότητας, 3)-Λυκούδη 
Δημοσθένη-Παναγιώτη του Παύλου ως εργάτη καθαριότητας , με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης  Καθαριότητας, διάρκειας δύο (2) μηνών, ήτοι από 
27/7/2012 έως 26/9/2012. 
 
Β. Προσλαμβάνουμε την: 1)- Κοσμίδου Θεοδώρα του Δαμιανού ως εργάτρια 
πυρασφάλειας-καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, διάρκειας δύο (2) μηνών, ήτοι από 27/7/2012 έως 26/9/2012. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                               Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
1)-Γραφείο Δημάρχου                                             ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
2)-Γραφείο Αντιδημάρχου Οικον. Υπηρ. 
3)-Γραφείο Αντιδημάρχου Καθ/τας 
4)-Γραφείο Αντιδημάρχου Γεωτ. Υπηρεσιών 
5)-Γραφείο Αντιδημάρχου Διοικ. Υπηρ.                ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
6)-Γραφείο Γενικής Γραμματέως 
7)-Διεύθυνση Καθαριότητας 
8)-Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 
9)-Τμήμα Λογιστηρίου 
10)-Τμήμα Μισθοδοσίας 
 
 
 
   

 


