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ΑΠΟΦΑΣΗ 581/2020
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΘΕΜΑ :«Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 της υπαλλήλου

κας Φώτογλου Αλεξάνδρας του Σάββα, ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών, με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου» 

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
αναφορικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7,9,11 και 35 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α). 

4. Την υπ' αριθμ. 2/31029/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α)» σχετικά με
την αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων για το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2016 έως 31.12.2017 γεγονός που αφορά όλους τους υπαλλήλους, τόσο 
αυτούς που υπηρετούσαν στις 31.12.2015 όσο και αυτούς που διορίστηκαν από 
1.1.2016 και μετά.

5. Την εγκύκλιο 2/1868/ΔΕΠ/8-2-2018 του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την 
οποία αίρεται η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων όπως ορίζεται 
με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015.  

6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πρέβεζας (ΦΕΚ Β 739/14.03.2012) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

7. Την υπ' αριθμ. 571/2019 Απόφαση Δημάρχου,σχετικά με την τοποθέτηση 
μεταφερόμενου προσωπικού του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζώης" της Νέας Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πρέβεζας με 
σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

8. Την αριθμ. 575/2019 απόφαση Δημάρχου σχετική με την κατάταξη σε μισθολογικά  
κλιμάκια.

9. Την αριθμ.πρωτ.: 21140/11.10.2019 αίτηση της υπαλλήλου Φώτογλου Αλεξάνδρας 
του Σάββα, ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών, περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας από 
06.10.2005 έως 30.09.2019.
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10.Την υπ' αριθμ. 62/2020 (αρ.πρακτικού 5/2020) Απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Πρέβεζας, το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της αναγνώρισης 
προϋπηρεσίας συνολικά δεκατρία (13) έτη , έντεκα (11) μήνες και εικοσιτέσσερις (24)
ημέρες, στην  κα Φώτογλου Αλεξάνδρα του Σάββα, ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών.

11. Το γεγονός ότι ο διανυθείς χρόνος προϋπηρεσίας ήτοι 2 έτη εντός του χρονικού 
διαστήματος από 1.1.2016 έως 31.12.2017 δεν προσμετράται μισθολογικά σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αναγνωρίζουμε στην υπάλληλο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου του Δήμου Πρέβεζας, Φώτογλου Αλεξάνδρα του Σάββα, ειδικότητας ΠΕ 
Παιδαγωγών χρόνο υπηρεσίας  συνολικά δεκατρία (13) έτη, έντεκα (11) μήνες και 
εικοσιτέσσερις (24) ημέρες,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.

2. Κατατάσσουμε αναδρομικά την ανωτέρω υπάλληλο του Δήμου Πρέβεζας, στο 7ο  

μισθολογικό κλιμάκιο της ΠΕ κατηγορίας από 11.10.2019 ημερομηνία αίτησής της 
περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας (τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την 
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης) και χρόνο υπηρεσίας σε αυτό πέντε (5)
ημέρες .

                                                                                                              Ο   Δήμαρχος Πρέβεζας   

                                                                                               Νικόλαος Γεωργάκος

Εσωτερική Διανομή
1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                 
2.  Δ/νση Οικονομικών                                                                                                                               
3. Αρχείο Αποφάσεων
4. Ενδιαφερόμενο Υπάλληλο     
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