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ΘΕΜΑ: «Κατάταξη υπαλλήλου σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο  λόγω μετάταξης σε κλάδο
ανώτερης  κατηγορίας  με  εμπειρία  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  44  του
Ν.4569/2018»

ΑΠΟΦΑΣH 87/ 2019

Ο ΔHΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:
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.  1  του  άρθρου 7 του  N.  4354/15 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τεύχος  Α’)

Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις  εφαρμογής  της  συμφωνίας  δημοσιονομικών  στόχων  και  διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων. 

3. Την αρ.πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα”Παροχή
οδηγιών για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων του  Κεφαλαίου  Β'  του  ν.  4354/2015  (176  /Α')
«Μισθολογικές  ρυθμίσεις  των  υπαλλήλων  του  Δημοσίου,  των  Οργανισμών  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
(Ν.Π.Δ.Δ.)  και  Ιδιωτικού  Δικαίου  (Ν.Π.Ι.Δ.),  καθώς  και  των  Δ.Ε.Κ.Ο.  του  κεφ.  Α'  του  ν.
3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις”

4. Την αρ.πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα”Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (176 /Α')”.

5. Την αριθμ.:292/2016 απόφαση του Δημάρχου κατατάχθηκε,  σύμφωνα με τις διατάξεις του N.
4354/15, στο 5ο μισθολογικό κλιμάκιο με πλεονάζον χρόνο στο κλιμάκιο δύο (2) έτη,  δέκα
(10)μήνες  και  είκοσι πέντε   (25) ημέρες. 

6. Tην αριθμ.:296/2016 απόφαση του Δημάρχου κατατάχθηκε,  σύμφωνα με τις διατάξεις του N.
4369/16, στο Γ΄ βαθμό με πλεονάζον χρόνο στο βαθμό  δύο (2) έτη, δέκα (10)μήνες  και  είκοσι
πέντε  (25) ημέρες.
Tην αριθμ.:622/2017 απόφαση Δημάρχου, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ.:1190092/1.12.2017
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και
δημοσιεύθηκε στο αριθμ.:1311/τ.Γ /́14.12.2017 φύλλο ΦΕΚ μετατάχθηκε σε ανώτερη κατηγορία ΔΕ
Βοηθών Τεχνίτη Ύδρευσης με εμπειρία με μεταφορά της θέσης.

7. Τα  στοιχεία  του  προσωπικού  μητρώου  του  ανωτέρω  υπαλλήλου,  από  τα  οποία
προκύπτουν τα εξής:

• Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στις 14.12.2017 ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της
μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία με εμπειρία δέκα έξι (16) έτη δέκα (10) μήνες και
οκτώ (8) ημέρες.

• Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στις 1.1.2016 : δεκατέσσερα έτη (14), δέκα (10) μήνες και
είκοσι πέντε (25) ημέρες.

• Ημερομηνία εγκατάστασης 9.1.2018
• Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στις  9.1.2018  : δέκα έξι (16) έτη έντεκα (11) μήνες και

τρεις (3) ημέρες
8. Το  γεγονός  ότι  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.2  του  άρθρου  26  του N.  4354/15

αναστέλλεται η μισθολογική εξέλιξη για το διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017
9. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4569/2018 (ΦΕΚ 179/τΑ΄/11-08-2018 με τις οποίες

τροποποιείται το άρθρο 25 του Ν. 4354/2015 ως εξής: «Για τη μισθολογική κατάταξη

ΑΔΑ: ΨΩΨ1ΩΞΧ-Ι3Κ



στα Μ.Κ. του άρθρου 9 των υπαλλήλων με μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη
κατηγορία εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί
και  λαμβανόταν  υπόψη  για  τη  μισθολογική  κατάταξη  και  εξέλιξη  στα  Μ.Κ.  της
κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας»

10. Το γεγονός ότι στο τέλος της παρ.13, που προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 44
του Ν.4569/2018 τροποποιώντας το άρθρο 25 του Ν.4354/2015 (Α’176) , κατ` επιταγή
των  διατάξεων  του  άρθρου  63  του  Ν.  4587/18  (  ΦΕΚ  218/24.12.2018  τεύχος  Α’)
προστέθηκε δεύτερο εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο οι διατάξεις της παραγράφου 13
όπως διαμορφώθηκαν με την ως άνω τροποποίηση, ισχύουν από 1-1-2016. 

Αποφασίζουμε:

Α. Την κατάταξη  του μονίμου υπαλλήλου  Σωμιρά Κων/νου του Βασιλείου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ
Βοηθών  Τεχνίτη  Ύδρευσης  από  τις  9.1.2018,  ημερομηνία  εγκατάστασης  στο  κλάδο  ανώτερης
κατηγορίας(ΔΕ), σε βαθμό και στο μισθολογικό κλιμάκιο της νέας εκπαιδευτικής κατηγορίας ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ

Μ.Κ
.

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ
Κ.Μ.

ΣΩΜΙΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
6 11 5 5 2 11 3

Β.  Χορηγούμε το  6ο μισθολογικό  κλιμάκιο,  στον παραπάνω υπάλληλο,  της  κατηγορίας  ΔΕ στις
6/2/2018 ημερομηνία που συμπλήρωσε τρία έτη χρόνο υπηρεσίας στο 5ο μισθολογικό κλιμάκιο 

Ο Δήμαρχος  Πρέβεζας

Χρήστος Μπαΐλης

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Μισθοδοσίας
2. Ατομικούς φακέλους υπαλλήλων
3. Αρχείο αποφάσεων
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