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Πρέβεζα 22/1/2019
Αρ. Πρωτ.: 1311

ΘΕΜΑ: « Βαθμολογική αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου κ. Νάνου Κοσμά του
Γεωργίου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών»
ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2019
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Έχοντας υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4369/2016
4. Το γεγονός ότι πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί
στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και κάθε άλλη
υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια
υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη.
5. Την αριθμ.: 628/2017 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας με την
οποία του αναγνωρίστηκε η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
6. Την αριθμ.:690/2017 απόφαση του Δημάρχου με την οποία του αναγνωρίστηκε
μισθολογικά χρόνος υπηρεσίας πέντε (5) μήνες και μία (1) ημέρα σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.4354/2015
7. Την αριθμ.πρωτ.:13494/27.6.2018 αίτηση του υπαλλήλου για αναγνώριση
προϋπηρεσίας στο βαθμό
8. Την αριθμ.:296/2016 απόφαση του Δημάρχου με την οποία κατατάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις
του N. 4369/16, στο Β΄ βαθμό με πλεονάζον χρόνο στο βαθμό ένα (1) έτος και δώδεκα (12) ημέρες.
9. Την αριθμ.:60/2018 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Αποφασίζουμε
Αναγνωρίζουμε από 11.12.2018, ημερομηνία κρίσης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, χρόνο
προϋπηρεσίας πέντε (5) μήνες και μία (1) ημέρα στο βαθμό στον υπάλληλο κ. Νάνο Κοσμά
του Γεωργίου κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Ο ανωτέρω
υπάλληλος παραμένει στο Β΄ βαθμό με πλεονάζον χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό πέντε (5) έτη
έντεκα (11) μήνες και είκοσι δύο (22) ημέρες.
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Χρήστος Μπαϊλης
Κοιν.
•
•
•

Αρχείο Αποφάσεων Δημάρχου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Ενδιαφερόμενο Υπάλληλο.

