
Θέμα : Μετάταξη  υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε 
θέση άλλης ειδικότητας της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας . 

                                             

                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ   484/2015 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

Έχοντας υπόψη : 

1)-Τις διατάξεις του άρθρου  58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α΄/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

2)-Τις διατάξεις του άρθρου 45, παράγραφος 5 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

3)-Τις διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφος 5 του Ν. 4024/2011«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

4)-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15-12-2011  έγγραφο του ΥΔΜΗΔ. 

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

2012). 

6)-Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19988/06-10-2015 αίτηση της υπαλλήλου με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Μολακίδου Αλίκης του Νικολάου, ειδικότητας ΔΕ 

Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με την οποία αιτείται τη μετάταξή της στην 

ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού 

7)-Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου της ανωτέρω υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει ότι 

κατέχει τα τυπικά προσόντα της ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού στην οποία μετατάσσεται. 

8)-Την υπ’αριθμ. πρωτ. 21076/20-10-2015 βεβαίωση για την ολοκλήρωση του ελέγχου 

γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη δικαιολογητικών για τη μετάταξη. 

9)-Το γεγονός ότι από τη μετάταξη αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Δήμου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

   Μετατάσσουμε την υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 

Μολακίδου Αλίκη του Νικολάου, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με 
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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  : Μαρία Γεωργακίλα 
   Τηλ. : 213-2049046 
   Fax : 213-2049006 

        Νέα Φιλαδέλφεια     23/10/2015 

        Αρ. Πρωτοκόλλου:    21435 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  



βαθμό Ε΄ στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού και με τον ίδιο βαθμό, με ταυτόχρονη μεταφορά 

της θέσης που κατέχει. 

 

   Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

   

                                                       

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

1)-Γραφείο Δημάρχου                                              ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

2)-Γραφείο Γενικής Γραμματέως                                                     

4)-Τμήμα Μισθοδοσίας 

5)-Τμήμα Λογιστηρίου  

6)-Ενδιαφερόμενη υπάλληλο (ενυπόγραφα)         ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ             

 7)-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών     


