
ΘΕΜΑ:  Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας. 
 
 

 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ       ΑΡΙΘΜ.        235/2015 

Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

Έχοντας υπόψη: 

1)-Τις διατάξεις της  παραγράφου 1, περίπτωση  δ΄ 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 της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 14 καθώς του άρθρου 19 

του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

3)-Την υπ΄ αριθμ. 304/12860/23-9-2013 διαπιστωτική πράξη θέσης σε διαθεσιμότητα του 

υπαλλήλου Πασχαλίδη Παντελεήμονα του Αλεξάνδρου, λόγω κατάργησης των θέσεων 

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας. 

4)-Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17432/13-12-2013 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του ανωτέρω υπαλλήλου για μετάταξη/μεταφορά σε άλλο φορέα. 

5)-Το γεγονός ότι ο ανωτέρω υπάλληλος  συμπεριλήφθηκε σε τελικό πίνακα  κατάταξης και 

διάθεσης με φορείς υποδοχείς τα Καταστήματα Κράτησης. 

6)-Την υπ’ αριθμ. 35575/16−4−2014 (ΦΕΚ Γ΄ 508) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 25936/25-

4-2014 όμοια (ΦΕΚ Γ΄540), με την οποία μετατάχθηκε ο ανωτέρω υπάλληλος,  στο 

Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. 

7)-Το γεγονός ότι ο ανωτέρω υπάλληλος, παραιτήθηκε από το  Κατάστημα Κράτησης 

Κορυδαλλού, καθώς στις 24/7/2014 κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση με την οποία υπέβαλε τη α΄ 

παραίτησή του  και στη συνέχεια στις   8/8/2014 κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση, με την οποία 

εμμένοντας στην αρχική, υπέβαλε την β΄ και  οριστική παραίτησή του. 

8)-Την υπ΄ αριθμ. 9671/14-5-2015 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλλήλου Πασχαλίδη 

Παντελεήμονα  του Αλεξάνδρου, περί επαναφοράς του σε επανασυσταθείσα θέση κλάδου ΔΕ 

Δημοτικής Αστυνομίας,   που κατετέθη στο δήμο μας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

   Ταχ. Διεύθυνση : Δεκελείας 97 

   Τ.Κ. 143 41  Νέα Φιλαδέλφεια 
   Πληροφορίες  :Αικ.  Ψαρρά  
   Τηλ. : 213-2049045 
   Fax : 213-2049041 
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9)-Την υπ΄ αριθμ.   10978/28-5-2015 βεβαίωση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, με 

την οποία βεβαιώνεται ότι ο υπάλληλος Πασχαλίδης Παντελεήμων του Αλεξάνδρου κατά τη 

θέση του  σε διαθεσιμότητα κατείχε τον Ε΄ βαθμό και το 3ο μισθολογικό κλιμάκιο. 

10)-Την υπ΄ αριθμ.  11074/2-6-2015 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου μας, για την ύπαρξη πίστωσης για την δαπάνη μισθοδοσίας. 

 

Διαπιστώνουμε 

 

   Την  κατάταξη από 11/5/2015 του υπαλλήλου του δήμου μας Πασχαλίδη Παντελεήμονα 

του Αλεξάνδρου, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό Ε΄ και 

3
ο
 μισθολογικό κλιμάκιο. 

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

    

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1)-Γραφείο Δημάρχου                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

2)-Γραφείο Γενικής Γραμματέως                              ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  

3)-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

4)-Τμήμα Μισθοδοσίας 

5)-Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου               ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  

6)-κ. Πασχαλίδη Παντελεήμων 


