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ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2019
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

ΘΕΜΑ :«Αναγνώριση προϋπηρεσίας και  μισθοδοτική κατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4354/2015  της  υπαλλήλου   με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  κ.
Κωνσταντινίδη Σοφία του Δημητρίου, ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων» 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ  87/07.06.2010  τεύχος  Α') “Νέα

Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης” με θέμα: “ Αρμοδιότητες του δημάρχου”. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 9, 11, και 35 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Διαχείριση των
μη  εξυπηρετούμενων  δανείων,  μισθολογικές  ρυθμίσεις  και  άλλες  επείγουσες  διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Την  υπ’  αριθμ.  2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016  (ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ)  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Οικονομικών  με  θέμα  «Παροχή  οδηγιών  για  την  εφαρμογή  του  Κεφαλαίου  Β΄  του  Ν.
4354/2015».

4. Το  γεγονός  ότι  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  26  του  Ν.4354/15
αναστέλλεται η μισθολογική εξέλιξη για το διάστημα από 01.01.2016 έως 31.12.2017

5. Την αριθμ.πρωτ.:οικ.2/1868/ΔΕΠ/8.2.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την  αριθμ.:734/2018  απόφαση  του  Δημάρχου  σύμφωνα  με  την  οποία  ανανεώθηκε  η

σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της ανωτέρω υπαλλήλου για την
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  προς  όφελος  των  γυναικών και  για  την  καταπολέμηση της  βίας”  από
1/12/2018  έως  και  30/11/2019  με  δυνατότητα  ανανέωσης  ή  παράτασης  εφόσον  το
πρόγραμμα  συνεχιστεί  περίληψη  της  οποίας  δημοσιεύθηκε  στο
αριθμ.:1573/τ.Γ΄/31.12.2018 φύλλο ΦΕΚ 

7. Την αριθμ.:162/2016 απόφαση του Δημάρχου με την οποία κατατάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.
4354/2016, στο 1ο μισθολογικό κλιμάκιο με πλεονάζον χρόνο στο κλιμάκιο ένα (1) έτος , οκτώ  (8) μήνες
και εφτά (7) ημέρες.

8. Την  αριθμ.πρωτ.:1350/19.1.2016 αίτηση  της  υπαλλήλου  του Δήμου  Πρέβεζας
Κωνσταντινίδη Σοφία του Δημητρίου, ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων, περί  αναγνώρισης
προϋπηρεσίας 

9. Την  αρ.  64/2018  απόφαση  του  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  Υπαλλήλων  ΟΤΑ  Νομού
Πρεβέζης με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της αναγνώρισης προϋπηρεσίας, στην ανωτέρω
υπάλληλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.

10.Την  αριθμ.:111/2019  απόφαση  του  Δημάρχου  περί  αναγνώρισης  συνάφειας
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και μισθοδοτική κατάταξη της  ανωτέρου υπαλλήλου.

11. Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου της ανωτέρω υπαλλήλου.

ΑΔΑ: 6ΤΤ2ΩΞΧ-4ΙΜ



 Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ ΟΥΜΕ

Α. Αναγνωρίζουμε συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας δύο (2) ετών, και είκοσι πέντε (25) ημερών
συνολικά,  στην  υπάλληλο  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  κ.
Κωνσταντινίδη  Σοφία  του  Δημητρίου, ειδικότητας  ΠΕ  Κοινωνιολόγων,   σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του Ν.4354/2015. 
β. Κατατάσσουμε από 1/1/2018 την υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του
Δήμου  Πρέβεζας  κ.  Κωνσταντινίδη  Σοφία  του  Δημητρίου, ειδικότητας  ΠΕ  Κοινωνιολόγων  ,  ως
ακολούθως: 

Α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μ.Κ. στο
οποίο

κατατάσσεται
την 1-1-2018

ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ την 

1-1-2018

Ε Μ Η

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Κοινωνιολόγων 4 1 9 2

γ. Χορηγούμε το 5 μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΠΕ στην ανωτέρω υπάλληλο σε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 27/3/2018 ημέρα που συμπληρώνει  χρόνο υπηρεσίας για
μισθολογική εξέλιξη.
Ημερομηνία Χορήγησης επόμενου κλιμακίου 27/3/2020.

Ο  Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                                Χρήστος Μπαϊλης 

• Κοιν.
• Αρχείο Αποφάσεων Δημάρχου
• Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
• Ενδιαφερόμενη Υπάλληλο.

ΑΔΑ: 6ΤΤ2ΩΞΧ-4ΙΜ
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