
ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών στον υπάλληλο του Δήμου με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Αντωνούλη Ελευθέριο του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ4 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών                                                        
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        Αρ. Πρωτοκόλλου    14969 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
   Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   Τ.Κ.  143 41  Νέα Φιλαδέλφεια 
   Πληροφορίες  :Αργύρη Όλγα 
   Τηλ. : 2132049046 
   Fax : 2132049041 

 
 
 
 

 

 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ   284/2012 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Έχοντας υπόψη : 
1) Τις διατάξεις της παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Τις διατάξεις της παρ. Α-1 περιπτ. β του άρθρου 8 του ν.3205/2003 περί χορήγησης επιδόματος 

μεταπτυχιακών σπουδών. 
3) Την υπ’ αριθμ. 60/2264/3-3-2011 Απόφαση Δημάρχου καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2265/3-3-2011 

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις οποίες ο Αντωνούλης 
Ελευθέριος του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, επαναπροσλήφθηκε στην 
υπηρεσία από 3/3/2011 με προσωρινούς πίνακες της Προκήρυξης 1/458Μ/2008. 

4) Το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής σε Σπουδές Συντήρησης με τίτλο Masters of Arts του 
Πανεπιστημίου του Γιορκ καθώς και την από 28/5/1998 Πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας του από το 
ΔΙΚΑΤΣΑ. 

5) Τη υπ’ αριθμ. πρωτ. 3281/31-3-2011 αίτηση του ανωτέρω εργαζομένου για αναγνώριση του 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του από 3/3/2011 καθώς και το υπ’ αριθμ. 2/2012 Πρακτικό του Δ΄ 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Θέμα 113ο με αρ. πρωτ. 132/2011) με το οποίο αποφασίζει αρνητικά για 
τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του. 

6) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11441/21-9-2012 αίτηση του Αντωνούλη Ελευθέριου με την οποία ενίσταται 
κατά της προγενέστερης απόφασης του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Πρακτικό 2/2012). 

7) Το υπ’ αριθμ. 14/2012 Πρακτικό του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Αθηνών (Θέμα 74ο 
με αρ. πρωτ. 371/11-10-2012) με το οποίο ακυρώνεται το προγενέστερο Πρακτικό 2/2012 και 
αναγνωρίζεται η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Αντωνούλη Ελευθέριου με 
αναδρομική ισχύ από 3/3/2011. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Χορηγούμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α-1 περιπτ. β του άρθρου 8 του ν.3205/2003 και το 
υπ’ αριθμ. 14/2012 Πρακτικό του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Αθηνών επίδομα 
μεταπτυχιακών σπουδών (45 €) στον υπάλληλο του Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (με προσωρινούς πίνακες Προκήρυξης) Αντωνούλη Ελευθέριο του Αντωνίου, κλάδου 
ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, για το χρονικό διάστημα από 3/3/2011 έως και 31/10/2011, λόγω 
συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του με το αντικείμενο εργασίας του. 

 
       ΚΟΙΝ.         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1) Γραφείο Γενικής Γραμματέως                                      ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
2) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών             
3) Τμήμα Μισθοδοσίας 
4) Τμήμα Λογιστηρίου                    ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ            
5) Ενδιαφερόμενο υπάλληλο (ενυπόγραφα)                                                                                                                               
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