
ΘΕΜΑ: Απόσπαση της υπαλλήλου Θεοφανώς Μάστορα του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ εργατών 

καθαριότητας, στο ΝΠΔΔ του Δήμου μας «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού-

Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Αλληλεγγύης-Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας» για την 

κάλυψη αναγκών καθαριότητας των εξωτερικών χώρων του Νομικού προσώπου, λόγω 

έλλειψης προσωπικού, για ένα (1) έτος. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ      72/2013 
Η 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 της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α) «Κώδικας 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών  Υπαλλήλων». 

3)-Τις διατάξεις  της παρ. 16 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τεύχος Α΄/14-3-

2012) σύμφωνα με τις οποίες «Με εξαίρεση τις πράξεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε 

υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και σε φορείς 

που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, οι πράξεις απόσπασης μονίμου προσωπικού και 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν 

φέρουν την υπογραφή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης είναι αυτοδίκαια άκυρες. Η παρούσα υπερισχύει κάθε άλλης γενικής ή 

ειδικής διάταξης νόμου». 

4)-Το υπ΄ αριθμ. 35/9-1-2013 έγγραφο του ΝΠΔΔ του Δήμου μας «Ενιαίος Φορέας Δράσεων 

Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Αλληλεγγύης-Κοινωνικής Προστασίας και 

παιδείας». 

 5)-Την υπ΄ αριθμ.  16/944/23-1-2013  Απόφαση  Δημάρχου με την οποία  δόθηκε η σύμφωνη 

της Δημάρχου για την απόσπαση για ένα (1) έτος της υπαλλήλου Θεοφανώς Μάστορα του 

Γεωργίου, κλάδου ΥΕ εργατών καθαριότητας, στο ΝΠΔΔ του Δήμου μας «Ενιαίος Φορέας 

Δράσεων Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Αλληλεγγύης-Κοινωνικής Προστασίας 

και Παιδείας» για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των εξωτερικών χώρων του Νομικού 

προσώπου, λόγω έλλειψης προσωπικού. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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6)-Την υπ΄ αριθμ. 942/23-1-2013 βεβαίωση της Δημάρχου, με την οποία βεβαιώνεται ότι η 

ανωτέρω υπάλληλος δεν είναι η μοναδική του κλάδου της και έχει διανύσει τη διετή 

δοκιμαστική υπηρεσία της.  

7)-Την υπ΄αριθμ. 158/25-1-2013 βεβαίωση του ΝΠΔΔ του Δήμου μας«Ενιαίος Φορέας 

Δράσεων Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Αλληλεγγύης-Κοινωνικής Προστασίας 

και παιδείας» περί πρόβλεψης των απαιτούμενων πιστώσεων στον υπό έγκριση 

προϋπολογισμό έτους 2013, για τη μισθοδοσία της εν λόγω υπαλλήλου. 

8)-Την υπ΄ αριθμ. 9/206/1-2-2013 απόφαση του Προέδρου του εν λόγω ΝΠΔΔ του Δήμου 

μας. 

9)-Την υπ΄ αριθμ. 4/27-2-2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας. 

10)-Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

   Την απόσπαση της υπαλλήλου του Δήμου μας Θεοφανώς Μάστορα του Γεωργίου, κλάδου 

ΥΕ εργατών καθαριότητας, στο ΝΠΔΔ του Δήμου μας «Ενιαίος Φορέας Δράσεων 

Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Αλληλεγγύης-Κοινωνικής Προστασίας και 

Παιδείας» για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των εξωτερικών χώρων του Νομικού 

προσώπου, λόγω έλλειψης προσωπικού, για ένα (1) έτος, ήτοι από 1/6/2013 έως 31/5/2014 ή 

το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της απόφασης απόσπασης από τον Υπουργό 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 16 του 

άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, εφόσον για λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν 

καθυστερήσει αυτή . 

   Με την πάροδο του χρόνου της απόσπασης, αυτή λύεται αυτοδίκαια και η υπάλληλος 

υποχρεούται να επιστρέψει στη θέση της. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται  με την 

απόσπαση λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία της υπαλλήλου στην 

οργανική της θέση. 

  Οι αποδοχές της υπαλλήλου που αποσπάται καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν 

τον φορέα στον οποίο γίνεται η απόσπαση (παρ. 13 του άρθρου 73 του Ν. 3584/2007). 

   

                                                                                    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                              ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

                                                                           ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

 

 

Αθήνα ……………………2013 

Ο Υπουργός 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

 

                                                         Αντώνιος Μανιτάκης 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:    

1)-Γραφείο Δημάρχου                                           

2)-Γραφείο Γενικής Γραμματέως  

3)-Δ /νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού 

4)-ΝΠΔΔ «Ενιαίος Φορέας Δράσεων»                   

5)-Τμήμα Λογιστηρίου 

6)-Τμήμα Μισθοδοσίας                              

7)-κα Μάστορα Θεοφανώ  (ενυπόγραφα) 


