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ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της αριθμ.:111/2019 απόφασης του Δημάρχου ως προς μισθοδοτική
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ΑΠΟΦΑΣΗ443/2019
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 της παρ. 3, περ. α,β του άρθρου 9 “Μισθολογικό κλιμάκια και κατάταξη
των υπαλλήλων” του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τεύχος A') “Διαχείριση των
μη  εξυπηρετούμενων  δανείων,  μισθολογικές  ρυθμίσεις  και  άλλες  επείγουσες
διατάξεις  εφαρμογής  της  συμφωνίας  δημοσιονομικών  στόχων  και  διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων”, σύμφωνα με τις οποίες “Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία
που ανήκουν,  ενώ οι  κάτοχοι  διδακτορικού διπλώματος κατά έξι  (6) Μ.Κ..”  & “Η
κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το
περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο
απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει  από την προκήρυξή της θέσεως
κατά την πλήρωσή ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της
Υπηρεσίας.  Για  τη  συνδρομή  ή  όχι  της  προϋπόθεσης  αυτής  αποφαίνεται  το
αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο.”

3. Την αρ.πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών  με  θέμα”Παροχή  οδηγιών  για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του
Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (176 /Α')” /Επί του άρθρου 26 Μεταβατικές διατάξεις
-  Μισθολογική  κατάταξη  και  εξέλιξη  των  υπηρετούντων  υπαλλήλων”,  όπου
αναφέρεται  ότι  “στην  περίπτωση  που  υποβληθούν  αιτήσεις  για  αναγνώριση
μεταπτυχιακών  τίτλων  σπουδών  από  1-1-2016  και  εφεξής  η  προωθημένη
μισθολογική κατάταξη και  τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από 1 -1-
2018.”

4. 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 

5. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της υπαλλήλου από τα οποία προκύπτουν τα
εξής:
Ημερομηνία διορισμού: 22.4.2014
Συνολικός χρόνος υπηρεσία 1.1.2016: ένα (1) έτος, οκτώ (8) μήνες και εννέα (9)
ημέρες.
Συνολικός χρόνος υπηρεσίας 1.1.2018: τρία (3) έτη, οκτώ (8) μήνες και εννέα (9)
ημέρες.

ΑΔΑ: Ω8ΣΑΩΞΧ-42Ο



6. Την αριθμ.:162/2016 απόφαση του Δημάρχου με την οποία κατατάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις
του N. 4354/2016,  στο1ο μισθολογικό κλιμάκιο με πλεονάζον χρόνο στο κλιμάκιο, ένα (1) έτη,
οκτώ (8) μήνες και εννέα (9) ημέρες.

7. Την  αριθμ.πρωτ.:581/12.1.2016  αίτηση  της  υπαλλήλου  για  αναγνώριση  του
μεταπτυχιακού  διπλώματος  ¨Παιδαγωγία  για  το  άτομο,  την  οργάνωση  και  την
κοινωνία” του Πανεπιστημίου της Ρώμης “ROMA TRE”.

8. Την αριθμ.πρωτ.:16708/20.8.2018 βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας του τίτλου.
9. Την αριθμ.:49/2018 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με την οποία αναγνωρίστηκε η

συνάφεια του μεταπτυχιακού διπλώματος.
10.Την αριθμ.:5/14.6.2019 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Πρέβεζας

Αποφασίζουμε

 Ανακαλούμε  την  αριθμ.:111/2019  απόφαση  του  Δημάρχου  ως  προς  την
μισθολογική  κατάταξη της  υπαλλήλου,  με  σχέση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου, κ. Κωνσταντινίδη Σοφία του Δημητρίου, ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων σύμφωνα
με το σκεπτικό της ανωτέρω πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Πρέβεζας 
 Χορηγούμε στην  υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κ.
Κωνσταντινίδη Σοφία του Δημητρίου, το  3ο μισθολογικό κλιμάκιο, από 1/1/2018, με πλεονάζον
χρόνο στο κλιμάκιο ένα (1) έτος, οκτώ (8) μήνες και εννέα (9) ημέρες λόγω αναγνώρισης συνάφειάς
μεταπτυχιακού διπλώματος. 
 Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ.:114/2019 απόφαση του Δημάρχου

Ο  Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                                Χρήστος Μπαϊλης 

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

ΑΔΑ: Ω8ΣΑΩΞΧ-42Ο
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