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ΘΕΜΑ: Απόφαση βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης του υπαλλήλου Ασημάκη 

Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, που μετατάχθηκε από 

το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας στο Δήμο μας, στα πλαίσια του προγράμματος 

ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ         373/2014 
Ο 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 28 καθώς και τις διατάξεις  του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 

του άρθρου 29 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με 

τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄). 

3)-Την υπ΄ αριθμ.   332/10-11-2011   Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης των υπαλλήλων του 

Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στους βαθμούς  του Ν. 4024/2011. 

4)-Το υπ΄ αριθμ. 16335/8-7-2014 πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 

5)-Το υπ΄ αριθμ. 4/10-3-2014 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου  Δυτικής Αττικής, περί 

επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων του  Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 

6)-Την υπ΄ αριθμ. 81
Α
/18-3-2014 Απόφαση Δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας, περί 

τοποθέτησης υπαλλήλων σε θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων και κατάταξής τους στον βαθμό 

Γ΄. 

7)-Την υπ΄ αριθμ. 167/7887/30-4-2014 απόφαση Δημάρχου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, η 

οποία επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 24975/19800/12-5-2014 όμοια της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμ. 660/τεύχος Γ΄/29-5-2014 ΦΕΚ, περί 

μετάταξης του υπαλλήλου Ασημάκη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ 

Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Γ΄, από το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας στο Δήμο 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στα πλαίσια του προγράμματος ενδοαυτοδιοικητικής 

κινητικότητας. 

8)-Το υπ΄ αριθμ. 11810/30-6-2014 πρωτόκολλο εγκατάστασης του εν λόγω υπαλλήλου, στο 

Δήμο μας. 

w
w

w
.
n

e
a

f
i
l
a

d
e

l
f
e

i
a

.
g

r
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

   Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 

   Πληροφορίες : Αικ. Ψαρρά 
   Τ.Κ.  143 41  Νέα Φιλαδέλφεια 
   Τηλ. : 213-2049045 
   Fax : 213-2049006 

        Νέα Φιλαδέλφεια          8 /10 /2014 

        Αρ. Πρωτοκόλλου : 17230 
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9)-Το υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.38/1843/11773/17-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορά τη βαθμολογική 

ένταξη υπαλλήλων που μετατάσσονται ενώ προηγουμένως έχουν επιλεγεί ως προϊστάμενοι 

και συνεπεία της επιλογής τους κατετάγησαν σε ανώτερο βαθμό. 

10)-Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του ΥΔΜΗΔ, οι εν λόγω υπάλληλοι 

πρέπει να μετατάσσονται με το βαθμό που κατείχαν προ της επιλογής τους σε θέση ευθύνης, 

συνεπεία της οποίας κατετάγησαν σε ανώτερο βαθμό και ότι ως πλεονάζων χρόνος στο 

βαθμό με τον οποίο θα μεταταγούν θα προσμετρηθεί και ο χρόνος που διήνυσαν στον 

ανώτερο βαθμό. 

11)-Τα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου του εν λόγω υπαλλήλου, από τα οποία 

προκύπτει ότι κατατάχθηκε στο βαθμό Γ΄ συνεπεία της επιλογής και της τοποθέτησής του σε 

θέση προϊσταμένου Τμήματος και ως εκ τούτου πρέπει να καταταγεί στο βαθμό που κατείχε 

πριν την επιλογή του σε θέση ευθύνης, ήτοι στο βαθμό Δ΄. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

   Κατατάσσουμε τον υπάλληλο Ασημάκη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ 

Μηχανολόγων Μηχανικών,  από 30/6/2014 ήτοι ημερομηνία εγκατάστασής του στο Δήμο 

μας, ως εξής: 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ Δ΄  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΕΠΟΜΕΝΟΥ Μ.Κ. 

Δ 2ο 5 έτη, 7 μήνες και 4 ημέρες 

(αφαιρείται ο χρόνος κατά τον 

οποίο ο υπάλληλος είχε τεθεί σε 

διαθεσιμότητα, ήτοι 1 μήνας) 

25/11/2014 

 

  

 

 

          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1)-Τμήμα Μισθοδοσίας                                 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

2)-Τμήμα Λογιστηρίου 

3)-κ. Ασημάκη Παναγιώτη (ενυπόγραφα) 

 

                                                                            ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 


