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ΘΕΜΑ: Διαπιστωτική  πράξη  κατοχής  ενιαίων  και  αδιάσπαστων  τίτλων  σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 (Α  
114) και βαθμολογική εξέλιξη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2019
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις  διατάξεις  του άρθρου 58 παρ.  1δ του Ν.  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 4369/2016,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 (Α  114) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,

4. Το  αριθ.  ΔΙΔΑΔ  /Φ.31.65/2814/οικ.38982/25.10.2018  έγγραφο  του  Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

5. Την αριθμ. 174/2018 ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
6. Την  αρθμ.  134437/Ζ1/9.8.2018  Διαπιστωτική  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υπαγωγή τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής
του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  στις  διατάξεις  της  παρ.  1  του
άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ: 3987/Β  /14.9.2018
φύλλο ΦΕΚ,

7. Την  αρθμ.  134324/Ζ1/8.8.2018  Διαπιστωτική  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υπαγωγή τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής
του  Δημοκρίτειου  Πανεπιστήμιου  Θεσσαλονίκης  στις  διατάξεις  της  παρ.  1  του
άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ: 3987/Β  /14.9.2018
φύλλο ΦΕΚ,

8. Την αριθμ.:296/2016 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την κατάταξη υπαλλήλων  στους βαθμούς
σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4369/16

9. Την  αριθμ.:40/2019  απόφαση  του  Δημάρχου  περί  αναγνώρισης  συνάφειας
μεταπτυχιακού τίτλου  σπουδών της  μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας  κ.
Πρασσά Ιφιγένεια του Κων/νου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών.

10.Την  αριθμ.:39/2019  απόφαση  του  Δημάρχου  περί  αναγνώριση  συνάφειας
μεταπτυχιακού τίτλου  σπουδών της  μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας  κ.
Ιωάννου Ευαγγελία του Σπυρίδωνος, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

11. Την  αριθμ.πρωτ.:28166/27.12.2018  αίτηση  της  μονίμου  υπαλλήλου  κ.  Ιωάννου
Ευαγγελίας  του Σπυρίδωνος, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με την
οποία   ζητεί  την  βαθμολογική  αναγνώριση  του  ενιαίου  και  αδιάσπαστου  τίτλου
σπουδών  μεταπτυχιακού  επιπέδου  του  Τμήματος  Πολιτικών  Μηχανικών  της
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

12.Την  αριθμ.πρωτ.:3572/19.2.2019  αίτηση  της  μονίμου  υπαλλήλου  κ.  Πρασσά
Ιφιγένεια του Κων/νου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ  Χημικών Μηχανικών με την οποία
ζητεί την βαθμολογική αναγνώριση του ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού  επιπέδου  του  Τμήματος  Χημικών  Μηχανικών  της  Πολυτεχνικής
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Σχολής του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
13.Το ατομικό υπηρεσιακό μητρώο των υπαλλήλων, 
14.Το γεγονός ότι ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές (παρ. 2 άρθρου 46 Ν. 4485/17),

15.Το  γεγονός  ότι  για  τους  υπαλλήλους  κατηγορίας  ΠΕ,  κατόχους  μεταπτυχιακού
διπλώματος  σπουδών  διάρκειας  ενός  (1)  έτους  τουλάχιστον,  ο  χρόνος  που
απαιτείται  για  τη  βαθμολογική  εξέλιξη  μειώνεται  συνολικά  κατά  δύο  (2)  έτη.  Σε
περίπτωση κατοχής  περισσότερων του  ενός  μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,  ο
χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) έτος για
κάθε τίτλο πέραν του ενός (παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4369/16), 

16.Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι θεωρούνται κάτοχοι του εν λόγω τίτλου σπουδών από 
τη δημοσίευση της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4485/17 
διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Α. Διαπιστώνουμε ότι οι παρακάτω υπάλληλοι είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου:
1. Πρασσά Ιφιγένεια του Κων/νου κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών 
2.  Ιωάννου  Ευαγγελία  του  Σπυρίδωνος, κατηγορίας/κλάδου  ΠΕ  Πολιτικών
Μηχανικών
Β.  Την  βαθμολογική  εξέλιξη  των  ανωτέρω  υπαλλήλων,  σύμφωνα  με  το
Ν.4369/2016, ως εξής : 
1. Κατατάσσουμε βαθμολογικά την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Πρασσά Ιφιγένεια
του  Κων/νου  κατηγορίας/κλάδου  ΠΕ  Χημικών  Μηχανικών  από  19/02/2019
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό
εννέα (9) έτη,  και δέκα οκτώ (18) ημέρες
2.  Κατατάσσουμε βαθμολογικά την μόνιμη υπάλληλο του  Δήμου Πρέβεζας  κ.
Ιωάννου Ευαγγελία του Σπυρίδωνος, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
από 27/12/2018, ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, στο βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα
χρόνο στο βαθμό αυτό  οκτώ (8) έτη, εφτά (7) μήνες και δεκαεννέα (19) ημέρες. 

Ο  Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                                Χρήστος Μπαϊλης 

Κοιν.
Αρχείο Αποφάσεων Δημάρχου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ενδιαφερόμενο Υπάλληλο.
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