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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 79/2013 απόφασης Δημάρχου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ           88/2013 
Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

Έχοντας υπόψη: 

1)-Τις διατάξεις στις παραγράφου 1, περίπτωση δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική στις Αυτοδιοίκησης και στις Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2)-Την υπ΄ αριθμ. 79/4552/10-4-2013 απόφαση Δημάρχου, περί τοποθέτησης των υπαλλήλων 

του Δήμου στις οργανικές μονάδες και θέσεις, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3013/τεύχος β΄/13-11-2012). 

3)-Τις υπηρεσιακές ανάγκες και συγκεκριμένα το γεγονός ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση 

της υπ΄ αριθμ. 79/4552/10-4-2013 απόφασης Δημάρχου ως προς την ημερομηνία 

μετακίνησης των υπαλλήλων που με την εν λόγω απόφαση τοποθετούνται σε νέα τμήματα 

στις 22/4/2013, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα δυσλειτουργίας των υπηρεσιών 

κατά τις ημέρες του Πάσχα αλλά και του εορτασμού της Πρωτομαγιάς  καθώς επίσης και 

προκειμένου να ενημερωθούν οι υπάλληλοι για τα καθήκοντά τους στις νέες θέσεις. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

    Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. 79/4552/10-4-2013 απόφαση Δημάρχου, ως προς την 

ημερομηνία μετακίνησης των υπαλλήλων που με την εν λόγω απόφαση τοποθετούνται σε νέα 

τμήματα προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα δυσλειτουργίας των υπηρεσιών κατά τις 

ημέρες του Πάσχα αλλά και του εορτασμού της Πρωτομαγιάς  καθώς επίσης και προκειμένου 

να ενημερωθούν οι υπάλληλοι για τα καθήκοντά τους στις νέες θέσεις και ορίζουμε ως 

ημερομηνία μετακίνησης αυτών την 15
η
 Μαϊου 2013. 

    Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄  αριθμ. 79/4552/10-4-2013 απόφαση Δημάρχου. 

     

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                          Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1)-Γραφείο Δημάρχου                                  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

2)-Γραφείο Αντιδημάρχων              

3)-Γραφείο Γενικής Γραμματέως 

4)-Σε όλες τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα 

                                                                                          ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
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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 

   Τηλ. : 213-2049000 
   Fax : 213-2049006 

        Νέα Φιλαδέλφεια      19/4 /2013 

        Αρ. Πρωτοκόλλου : 5115 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          


