
ΘΕΜΑ: Παράταση ανάθεσης καθηκόντων άλλου κλάδου στη υπάλληλο Μάστορα Θεοφανώ 

του Γεωργίου, για την κάλυψη επιτακτικών και επειγουσών  υπηρεσιακών αναγκών. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ         739/2017 

Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας 

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 των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 35 «Καθήκοντα υπαλλήλου» του Ν. 

3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 

με τις οποίες προβλέπεται ότι «σε περιπτώσεις επιτακτικής και επείγουσας υπηρεσιακής 

ανάγκης που δε μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον 

υπάλληλο συναφή καθήκοντα άλλου κλάδου. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να 

ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με τον κλάδο  ή τα καθήκοντά του ή για τις 

οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο 

ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου για διορισμό οργάνου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι 

(6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου» 

3)-Το γεγονός ότι η υπάλληλος Θεοφανώ Μάστορα του Γεωργίου έχει ζητήσει με την 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 4888/07.03.2017 αίτησή της, τη μετάταξή της από τον κλάδο ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας στον κλάδο ΔΕ Μαγείρων λόγω εμπειρίας.  

4)-Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1634/09.02.2017 Βεβαίωση Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής 

Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, περί ανάθεσης στην ανωτέρω υπάλληλο καθηκόντων  

μαγείρισσας στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Νέας Φιλαδέλφειας, λόγω έλλειψης προσωπικού. 

5)-Το γεγονός ότι η ως άνω αναφερόμενη υπάλληλος είναι κάτοχος Βεβαίωσης Πιστοποίησης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΕΕΚ, ειδικότητας Βοηθού Μαγειρικής Τέχνης. 

6)-Την υπ΄ αριθμ. 160/5212/10-3-2017 απόφαση Δημάρχου, περί ανάθεσης καθηκόντων 

άλλου κλάδου στη υπάλληλο Μάστορα Θεοφανώ του Γεωργίου, από 10/3/2017 έως 9/5/2017, 

για την κάλυψη επιτακτικών και επειγουσών  υπηρεσιακών αναγκών. 

7)-Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10289/ 28.4.17  έγγραφο της Διεύθυνσης Προσχολικής  Αγωγής, με 

το οποίο ζητείται η παράταση της ανάθεσης συναφών καθηκόντων μαγείρισσας κατά έξι (6) 

επιπλέον μήνες στην ανωτέρω υπάλληλο στο Τμήμα 1ου Παιδικού Σταθμού Νέας 

Φιλαδέλφειας, για την κάλυψη επιτακτικών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  

ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

   Ταχ. Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   Τ.Κ.  143 41  Νέα Φιλαδέλφεια 
   Πληρ.: Αικ. Ψαρρά 
   Τηλ. : 213-2049062 
   Fax : 213-2049071 

         

         

         

           Νέα Φιλαδέλφεια       3 /11/2017 

            Αρ. Πρωτ:     26983 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          



δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλον τρόπο και για τις οποίες η υπάλληλος έχει την 

απαιτούμενη εμπειρία και ειδίκευση, καθώς στην εν λόγω υπηρεσία δεν υπηρετεί υπάλληλος 

κλάδου ΔΕ Μαγείρων .  

8)-Το υπ΄ αριθμ. 11/2017 Πρακτικό του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών, με την οποία 

εγκρίθηκε η παράταση της ανάθεσης καθηκόντων άλλου κλάδου στη υπάλληλο Μάστορα 

Θεοφανώ του Γεωργίου, για την κάλυψη επιτακτικών και επειγουσών  υπηρεσιακών αναγκών 

του Τμήματος 1
ου

  Παιδικού Σταθμού Νέας Φιλαδέλφειας, για το χρονικό διάστημα από 

10/5/2017 έως 9/11/2017 . 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Αναθέτουμε στην υπάλληλο Θεοφανώ Μάστορα του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας,  καθήκοντα μαγείρισσας  στο Τμήμα 1
ου 

Παιδικού Σταθμού Νέας 

Φιλαδέλφειας της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, για την κάλυψη επιτακτικών και 

επειγουσών  υπηρεσιακών αναγκών, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 10/5/2017 

έως 9/11/2017.   

                                                                                               

                                                                       
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1)-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                           

2)-Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής                                   

3)-Ενδιαφερόμενη υπάλληλο (ενυπόγραφα)                   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     


