
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 55/2013 απόφασης Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ      87/2013 
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  του άρθρου 185 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α) «Κώδικας Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών  Υπαλλήλων». 

3)-Την υπ΄ αριθμ. 37/1081/7-2-2011 Απόφαση Δημάρχου «περί κατανομής-τοποθέτησης του 

μεταφερόμενου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 

ειδικότητας ΥΕ καθαριστριών σχολικών μονάδων, από το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου 

μάθησης & Θρησκευμάτων στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σύμφωνα με το άρθρο 254 

του Ν. 3852/2010». 

4)-Το αριθμ. 16986/10-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στη 

δυνατότητα απασχόλησης καθαρίστριας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε άλλη σχολική μονάδα 

και μας εστάλη κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Δήμου μας, σύμφωνα με το οποίο εφόσον 

διαπιστωθούν υπηρεσιακές ανάγκες σε όμορες σχολικές μονάδες του Δήμου και πάντοτε στο 

πλαίσιο του ωραρίου εργασίας τους, μπορεί ο οικείος δήμαρχος ως προϊστάμενος του εν λόγω 

προσωπικού με απόφασή του να το μετακινήσει σε άλλη σχολική μονάδα. 

5)-Την υπ΄ αριθμ. 55/3143/11-3-2013 Απόφαση Δημάρχου, περί μετακίνησης και 

τοποθέτησης προσωπικού σχολικών μονάδων. 

6)-Το υπ΄ αριθμ. 4018/1-4-2013 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου μας. 

7)-Το υπ΄ αριθμ. 145/1-4-2013 έγγραφο του 1
ου

 Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας. 

8)-Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, που είναι οι εξής: α)- Η υπάλληλος Αναστοπούλου 

Γεωργία του Μιχαήλ, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων που είναι τοποθετημένη 

στο 1
ο
 Γυμνάσιο της δημοτικής ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας  υπέβαλε αίτηση για χορήγηση 

κανονικής αδείας είκοσι πέντε (25) ημερών, δεδομένου ότι πρόκειται να καταθέσει αίτηση 

παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης και ως εκ τούτου πρέπει να αναθέσουμε την καθαριότητα  

της εν λόγω σχολικής μονάδας σε άλλη καθαρίστρια. β)-Το γεγονός ότι κατά το χρονικό 

διάστημα που η ανωτέρω υπάλληλος είχε αναρρωτική άδεια, είχαμε τοποθετήσει με την 

υπ΄αριθμ. 55/2013 απόφαση Δημάρχου, με παράλληλα καθήκοντα στο 1
ο
 Γυμνάσιο, την 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

   Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   Τ.Κ.  143 41  Νέα Φιλαδέλφεια 
   Πληροφορίες  : Αικατερίνη Ψαρρά 
   Τηλ. : 213-2049045 
   Fax : 213-2049006 

        Νέα Φιλαδέλφεια      18  /4  /2013 

        Αρ. Πρωτοκόλλου: 5038 

 

         

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



υπάλληλο Παναγιωτοπούλου Σοφία του Βασιλείου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών σχολικών 

μονάδων, που ήταν  τοποθετημένη στο 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο, δεδομένου ότι οι δυο (2) αυτές 

σχολικές μονάδες βρίσκονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα. γ)-Το γεγονός ότι  υπάρχει 

άμεση ανάγκη καθαριότητας της σχολικής μονάδας (1
ο
 Γυμνάσιο) και δεν είναι δυνατή η 

πρόσληψη νέου υπαλλήλου. 

 

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

 

   Την μετακίνηση και τοποθέτηση  της υπαλλήλου Παναγιωτοπούλου Σοφίας του Βασιλείου, 

κλάδου ΥΕ Καθαριστριών σχολικών μονάδων, στο 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο και στο 1

ο
 Γυμνάσιο  

της δημοτικής ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας,  έως τη λήξη του σχολικού έτους 2012-2013.  

Διευκρινίζεται ότι η καθαριότητα των ανωτέρω σχολικών μονάδων θα γίνεται τμηματικά και 

πάντοτε εντός του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας. 

 

 

                                                                                              Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  

 1)-Γραφείο Δημάρχου 

 2)- Γενική Γραμματέα  του Δήμου 

 3)-Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής                                 ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

 4)-κα Παναγιωτοπούλου Σοφία (ενυπόγραφα) 

 5)-κα Δ/ντρια 1
ου

 Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας 

 6)-κ . Δ/ντή 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου            


