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Θέμα: «Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών διάρκειας ενός  (1) έτους στον 
υπάλληλο του Δήμου Δημητριάδη Αναστάσιο του Φιλίππου του κλάδου ΤΕ 
Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β΄   
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ    261/2018 

                               Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά  

Έχοντας υπ' όψη: 

1. Τις διατάξεις των παρ.  2 και 5 του άρθρου 58 του Ν.3584/2007 
όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Ν.4147/2013 βάσει του οποίου στους υπαλλήλους επιτρέπεται η 
χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) 
ετών ύστερα από αίτησή τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, 
για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. 

2. Την υπ’ αριθμ. 115/3620/12-03-2014 προγενέστερη απόφαση 
Δημάρχου  με την οποία χορηγήθηκε στον υπάλληλό μας Δημητριάδη 
Αναστάσιο του Φιλίππου του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με 
βαθμό Ε΄ άδεια άνευ αποδοχών δύο (2) ετών από 15/03/2014 έως 
15/03/2016 για σοβαρούς ιδιωτικούς και οικογενειακούς λόγους.   

3. Την υπ’ αριθμ. 207Α/7646/14- 06-2016 προγενέστερη απόφαση 
Δημάρχου  με την οποία χορηγήθηκε στον ανωτέρω άδεια άνευ 
αποδοχών δύο (2) ετών από 16/03/2016 έως 16/03/2018 για σοβαρούς 
ιδιωτικούς και οικογενειακούς λόγους.   

4. Την με αριθμ. πρωτ.14160/23-10-2017 αίτηση του υπαλλήλου μας, 
Δημητριάδη Αναστασίου  του Φιλίππου του κλάδου ΤΕ Διοικητικού 
Λογιστικού με βαθμό Β΄  με την οποία ζήτησε παράταση για ένα (1) 
ακόμη έτος   της άδειας άνευ αποδοχών που έληγε στις 16/03/2018 για 
σοβαρούς προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. 

5. Το γεγονός ότι το αίτημα του εν λόγω υπαλλήλου τυγχάνει θετικής   
αποδοχής από πλευράς του Δημάρχου. 

6. Το υπ’ αριθμ. 10/1/29-03-2018 πρακτικό του υπηρεσιακού    
συμβουλίου που μας κοινοποιήθηκε και το οποίο γνωμοδότησε 
ομόφωνα υπέρ της χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών ενός (1) έτους.  

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

     Χορηγούμε στον υπάλληλο του Δήμου μας  Δημητριάδη Αναστάσιο  του 
Φιλίππου του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  με βαθμό Β΄ άδεια χωρίς 
αποδοχές συνολικής διάρκειας  ενός (1) έτους  για το χρονικό διάστημα από 
16/03/2018  έως 16/03/2019 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή 
του. 
    Ο παραπάνω χρόνος άδειας δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας.  
 
 
 
Κοινοποιείται:                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 Οικονομική Υπηρεσία 

 Ενδιαφερόμενο      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ 
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