
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 308/15003/29-8-2014 απόφασης Δημάρχου, που αφορά τη 

μετάταξη της  υπαλλήλου  Αναγνωστοπούλου Σοφίας του Μιλτιάδη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 

με βαθμό Β΄, από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  377/2014 
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 30 του Ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκαν από αυτές της παρ. 

8 του άρθρου 51 του Ν. 4250/2014, του άρθρου 24 του Ν. 4255/2014 και του άρθρου 48 του 

Ν. 4274/2014 και ειδικότερα: 

 τη διάταξη του άρθρου 30, παρ. 1 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/τεύχος Α΄/31-12-2013, 

σύμφωνα με την οποία «1.-Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κλπ. σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης 

θέσεις αντιστοίχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κλπ. με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του Ν. 

3448/2006, του άρθρου 5 του Ν. 3613/2007, του άρθρου 53 του Ν. 3979/2011 και του 

άρθρου 21 του Ν. 4210/2013». 

 τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 4 του Ν. 4223/2013, σύμφωνα με την οποία ορίζεται 

ότι: «4.-Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο φορέας υποδοχής δεν προωθήσει  την 

διαδικασία μετάταξης, ο υπάλληλος συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον 

φορέα της οργανικής του θέσης». 

 το γεγονός  ότι στόχος της ενδοδιαδημοτικής κινητικότητας είναι ο εξορθολογισμός 

της κατανομής του προσωπικού, η κάλυψη των ελλείψεων του προσωπικού ως και η 

κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του φορέα υποδοχής. 

3)-Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3013/Τεύχος Β΄/13-11-

2012. 

4)-Την υπ΄ αριθμ. 308/15003/29-8-2014 απόφαση Δημάρχου, που αφορά τη μετάταξη της  

υπαλλήλου  Αναγνωστοπούλου Σοφίας του Μιλτιάδη κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄, 

από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
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5)-Το γεγονός ότι ο φορέας υποδοχής δεν έχει προωθήσει τη διαδικασία μετάταξης της 

υπαλλήλου Αναγνωστοπούλου Σοφίας του Μιλτιάδη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄,  

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

6)-Το γεγονός ότι η υπ΄ αριθμ. 308/15003/29-8-2014  απόφαση της τότε Δημάρχου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος κας Ευτυχίας Γαϊτανά-Αποστολάκη, δεν παράγει έννομα 

αποτελέσματα λόγω μη ολοκλήρωσής της. 

7)-Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες σε συνάρτηση με τα δημοσιονομικά στοιχεία του 

Δήμου μας  δεδομένου ότι η  Αναγνωστοπούλου Σοφία του Μιλτιάδη είναι υπάλληλος της 

κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Β΄. 

8)-Τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

9)-Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 9, του άρθρου 9 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό 

Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», η υπογράφουσα την υπ΄ 

αριθμ. 308/15003/29-8-2014 απόφαση, τότε Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος κα 

Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη έπαυσε να είναι αρμόδια, πριν τη δημοσίευση της εν λόγω 

απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

                                           

                                                     Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

   Ανακαλούμε την υπ΄ αριθμ. 308/15003/29-8-2014  απόφαση Δημάρχου, που αφορά τη 

μετάταξη της  υπαλλήλου Αναγνωστοπούλου Σοφίας του Μιλτιάδη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 

με βαθμό Β΄, από το Δήμο Αθηναίων  στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 

 

 

                                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  

 1)-Γραφείο Δημάρχου 

 2)-Γραφείο Γενικής Γραμματέως  

 3)-Δήμο Αθηναίων 

 4)-κα Αναγνωστοπούλου Σοφία                                       ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  

XXXXXXXXX-Νέα Φιλαδέλφεια 


