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ΘΕΜΑ: «Κατάταξη υπαλλήλου σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο  λόγω μετάταξης 
σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας»

ΑΠΟΦΑΣH 481/2020

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»,
όπως ισχύουν

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 9 11, 26 και 27 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,  όπως ισχύουν. 

3. 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')”.

4. 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 στα Μ.Κ. του άρθρου 9 των υπαλλήλων που 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» από την έναρξη του Νόμου ήτοι:
11/10/2018 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4587/18 (ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018) οι  οποίες
τροποποιούν το άρθρο 25 του Ν. 4354/2015 ως εξής:«Για τη μισθολογική κατάταξη
στα  Μ.Κ.  του  άρθρου  9  των  υπαλλήλων που  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» με ισχύ από 01/01/2016 

6. Τα  πρακτικά  της  4ης  Γενικής  Συνεδρίασης  της Ολομέλειας  του  Ελεγκτικού
Συνεδρίου της 5ης Φεβρουαρίου 2020 σύμφωνα με τα οποία κρίθηκε το μείζονος
σπουδαιότητας  νομικό  ζήτημα  επί  των  θεσπισμένων  ανωτέρω  διατάξεων,  και
ειδικότερα  «η  Ολομέλεια  κρίνει,  κατά  πλειοψηφία,  ότι  η  εν  λόγω  διάταξη  δεν
αντίκειται  στην αρχή της ισότητας  και  τις  ειδικότερες  αρχές  που απορρέουν απ’
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αυτήν, ούτε στην αρχή της ισότητας της αξιοκρατίας , ούτε σε άλλη αρχή ή διάταξη
του Συντάγματος» . Κατά το σκεπτικό δε της αιτιολογίας της Ολομέλειας «(...) Τα ως
άνω κριτήρια μισθολογικής διακρίσεως που επέλεξε ο κοινός νομοθέτης είναι κατ’
αρχήν εύλογα, διότι τελούν σε θεμιτή συνάφεια προς το αντικείμενο της ρυθμίσεως,
δεν  δύναται  δε  η  δικαστική  εξουσία,  με  βάση  τις  αρχές  της  ισότητας  και  της
αξιοκρατίας, να συμπληρώσει ή υποκαταστήσει τα κριτήρια αυτά με άλλα, που θα
κρίνονταν πλέον κατάλληλα,  καθόσον έτσι  θα υπερέβαινε τον οριακό έλεγχο της
συνταγματικότητας των νόμων που βάσει των ανωτέρω αρχών δικαιούται να ασκεί
σεβόμενη τη θεμελιώδη αρχή των διακρίσεων των λειτουργιών (...) 

7. Το γεγονός ότι  με την εν λόγω κρίση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
επιλύθηκε  οριστικά  και  αμετάκλητα  το  ζήτημα  της  αντισυνταγματικότητας  των
ισχυουσών διατάξεων περί μισθολογικής κατάταξης υπαλλήλων κατόπιν μετάταξης
από  κατώτερη  σε  ανώτερη  κατηγορία,  στο  οποίο  θεμελιώθηκαν  προγενέστερες
πράξεις  επί  μέρους  σχηματισμών  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  (Κλιμακίων  και
Τμημάτων), και κατά συνέπεια, αναιρέθηκε η αντίθετη κρίση αυτών και καθίσταται
υποχρεωτική για τις αρμόδιες υπηρεσίες η αυτεπάγγελτη εφαρμογή των παραπάνω
διατάξεων, με αναδρομική ισχύ από την ολοκλήρωση των μετατάξεων σε ανώτερη
κατηγορία και λαμβανομένου υπόψη του συνόλου της υπηρεσίας που είχε διανυθεί
και  λαμβανόταν  υπόψη  για  τη  μισθολογική  κατάταξη  και  εξέλιξη  στα  Μ.Κ.  Της
κατώτερης  εκπαιδευτικής  βαθμίδας,  σε  συμμόρφωση με  την  ως  άνω κρίση  της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

8. Την υπ  ́αριθμ:0013/2020 Πράξη του  Τμήματος  I  (σε  συμβούλιο)  του  Ελεγκτικού
Συνεδρίου, στο σκεπτικό της οποίας λαμβάνεται υπόψη και μνημονεύεται η κρίση
της  Συνεδρίασης  της  Ολομέλειας  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  (Πρακτικά  της  4ης
Γενικής Συνεδρίασης της 05/02/2020), η οποία αποφάνθηκε ότι  (....) “Η εν λόγω
διάταξη, που προβλέπει ότι για τη μισθολογική κατάταξη των μετατασσόμενων,
από κατώτερη σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία, υπαλλήλων προσμετράται
το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για την,
έως και τη μετάταξη, μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη τους (...)” 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του  Ν.4369/2016
10.Την  αριθμ.:292/11.7.2016  διαπιστωτική  πράξη  Δημάρχου  βάσει  του

Ν.4354/2015  σύμφωνα  με  την  οποία  κατατάχθηκε  στο  6ο  μισθολογικό
κλιμάκιο  της ΥΕ λόγω Β.Α.Ε (άρθρο 4 του Ν.3660/2008) και  με πλεονάζον
χρόνο στο κλιμάκιο ένα (1) έτος, οκτώ (8) μήνες και δέκα εφτά  (17) ημέρες.

11.Την  αριθμ.:296/  13.7.2016  (σε  ορθή  επανάληψη)   διαπιστωτική  πράξη
Δημάρχου βάσει του Ν.4369/2016 κατατάχθηκε στο Γ΄ βαθμό με πλεονάζον
χρόνο στο βαθμό  οκτώ (8) μήνες και δέκα εφτά  (17) ημέρες.

12.Την αριθμ.: 101/27.2.2019 Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας της χορηγήθηκε το
7ο  Μ.Κ.  Από  14/4/2019,  ημερομηνία  που  συμπλήρωσε  τον  απαιτούμενο
πλεονάζοντα χρόνο στο προηγούμενο Μ.Κ.

13.Την αριθμ.:354/21.7.2020 απόφαση Δημάρχου, η οποία επικυρώθηκε με την
αριθμ.:95702/11.8.2020  απόφαση  του  Συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Ηπείρου  –  Δυτικής  Μακεδονίας  και  δημοσιεύθηκε  στο
αριθμ.:1299/τ.Γ΄/21.8.2020 φύλλο ΦΕΚ με την οποία μετατάχθηκε σε ανώτερη
κατηγορία ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού σε κενή οργανική θέση.

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

• Συνολικός  χρόνος υπηρεσίας  στις  21.8.2020 ημερομηνία  δημοσίευσης  στο
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ΦΕΚ της μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία δεκαεφτά (17)  έτη τέσσερις  (4)
μήνες και εφτά (7) ημέρες.

• Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στις 1.1.2016 : δώδεκα έτη (12), οκτώ (8) μήνες
και δέκα εφτά (17) ημέρες.

• Ημερομηνία απόκτησης τίτλου σπουδών κατηγορίας ΔΕ και του Απολυτηρίου του
4ου Λυκείου Ν.Σμύρνης: 6.12.1990

• Ημερομηνία εγκατάστασης 2.9.2020
15. Το  γεγονός  ότι  κατά  την  ημερομηνία  της  αίτησης  για  μετάταξη  σε  κλάδο

ανώτερης κατηγορίας, είχε παρέλθει η οκταετία από τον διορισμό της.
16. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 υπάρχει

ανατολή της μισθολογικής εξέλιξης από 1.1.2016 έως 31.12.2017

Αποφασίζουμε:

Την κατάταξη της μονίμου υπαλλήλου Παππά Γεωργίας του Ηλία, κατηγορίας ΔΕ κλάδου
Διοικητικού-Λογιστικού από τις  2.9.2020, ημερομηνία εγκατάστασης στο κλάδο ανώτερης
κατηγορίας (ΔΕ), σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ

Μ.
Κ.

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ
Κ.Μ.

Παππά Γεωργία Ηλίας Γ ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

7 4 7 7 1 4 19

Ο Δήμαρχος  Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος

Εσωτερική Διανομή
1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Υπηρεσιακός Φάκελλος Υπαλλήλων
4. Αρχείο αποφάσεων
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