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ΑΠΟΦΑΣΗ 480/2020
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»
όπως ισχύουν. 

2. Τις  διατάξεις  των άρθρων 7,  9,  11, 26  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.:292/11.7.2016 απόφαση του Δημάρχου με την οποία κατατάχθηκε, σύμφωνα με τις
διατάξεις του N. 4354/16, στο 3ο μισθολογικό κλιμάκιο  με πλεονάζον χρόνο στο κλιμάκιο ένα (1)
έτος, δέκα (10) μήνες και είκοσι μία (21) ημέρες.

6. Την αριθμ.:53/1.2.2018 απόφαση του Δημάρχου με την οποία της χορηγήθηκε το 4ο μισθολογικό
κλιμάκιο από 8/2/2018

7. Την αριθμ.:336/16.3.2018 απόφαση του Δημάρχου με την οποία της αναγνωρίστηκε
μισθολογικά χρόνος υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη, τρεις (3) μήνες και είκοσι πέντε (25)
ημέρες  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.4354/2015  και  της  χορηγήθηκε  το  6ο
μισθολογικό κλιμάκιο από 1.1.2018 με πλεονάζον χρόνο, δύο (2) μήνες και δεκαέξι
(16) ημέρες.

8. Την αριθμ.:41/24.1.2019 απόφαση του Δημάρχου με την οποία της αναγνωρίστηκε
η  συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατατάχθηκε, από 3/8/2018, στο 8ο
μισθολογικό κλιμάκιο με πλεονάζοντα χρόνο στο κλιμάκιο 9 μήνες και 18 ημέρες. 

Αποφασίζουμε

Χορηγούμε στη μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Πρέβεζας  κ.  Μάρκου Μαρία του Βασιλείου,
κατηγορίας/κλάδου  ΤΕ  Βρεφονηπιοκόμων,  το  9ο  μισθολογικό  κλιμάκιο,  από  15/10/2019
ημερομηνία συμπλήρωσης χρόνου υπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη. 

Ο  Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                                Νικόλαος Γεωργάκος

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

ΑΔΑ: ΨΣΙ8ΩΞΧ-ΟΜΔ
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