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ΑΠΟΦΑΣΗ 598/2020
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
ΘΕΜΑ :«Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 της με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου υπαλλήλου κ. Σακκά Μικέλας του Αναστασίου, ειδικότητας ΤΕ
Κοινωνικών Λειτουργών και χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου »
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') “Νέα
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” με θέμα: “ Αρμοδιότητες του δημάρχου”.
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» , στην οποία αναφέρεται ότι: «Στην περίπτωση που υποβάλλεται από νεοδιόριστους,
μετά την 1-1-2016, αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά το διορισμό τους, τα οικονομικά
αποτελέσματα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου».
4. Τη με αρ. 2/14537/ΔΕΠ/13-5-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
5. Την από 08-12-2017 αίτηση της υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ. Σακκά Μικέλας του
Αναστασίου, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών , περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας
από 22/06/2009 έως 14/11/2017.
6. Τη σχετική απόφαση Δημάρχου περί πρόσληψης της εν θέματι από 15/11/2017
7. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη κατάταξης του Δημάρχου Πρέβεζας στα Μ.Κ του Ν. 4354/2015, με
βάση την οποία κατατάχθηκε η εν θέματι, από 15/11/2017 στο 1Ο μισθολογικό κλιμάκιο της ΤΕ
κατηγορίας, με πλεονάζοντα χρόνο 0 έτη, 0 μήνες και 0 ημέρες,
8. Την αρ. 81/2018 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού
Πρεβέζης, με την οποία της αναγνωρίζεται χρόνος προϋπηρεσίας οκτώ (8) έτη τέσσερις
(4) μήνες και είκοσι τρείς (23) ημέρες για μισθολογική εξέλιξη, στην ανωτέρω υπάλληλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/20
9. Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου της ανωτέρω υπαλλήλου προκύπτουν τα εξής:
α) Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στις 8/12/2017 : οκτώ (8) έτη πέντε (5) μήνες και δέκα έξι
(16) ημέρες.
β) Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στις 1/1/2018 :¨οκτώ (8) έτη έξι (6) μήνες και εννιά (9)
ημέρες
γ)Το γεγονός ότι ο διανυθείς χρόνος προϋπηρεσίας ήτοι δύο (2) έτη εντός του χρονικού
διαστήματος από 01.01.2016 έως και 31.12.2017 δεν προσμετράται μισθολογικά
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.
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Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ ΟΥΜΕ
Α) Αναγνωρίζουμε στη κ. Σακκά Μικέλα του Αναστασίου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
χρόνο προϋπηρεσίας οκτώ (8) ετών τεσσάρων (4) μηνών και είκοσι τριών (23) ημερών σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015
Β) Προσθέτουμε, από 08/12/2017 ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το ανωτέρω χρονικό
διάστημα στο 1ο Μ.Κ. της κατηγορίας ΤΕ και ο πλεονάζον χρόνος υπηρεσίας στο κλιμάκιο
διαμορφώνεται σε έξι (6) έτη, πέντε (5) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες (αφαιρούμε ένα (1)
έτος έντεκα (11) μήνες και οκτώ (8) ημέρες διότι ο διανυθείς χρόνος προϋπηρεσίας εντός του
χρονικού διαστήματος από 01.01.2016 έως και 31.12.2017 δεν προσμετράται μισθολογικά
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.)
Γ) Κατατάσσουμε από 1/1/2018 την με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου υπάλληλο του Δήμου
Πρέβεζας κ. Σακκά Μικέλα του Αναστασίου,ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο 4ο μισθολογικό
κλιμάκιο με χρόνο υπηρεσίας στο κλιμάκιο έξι (6) μήνες και εννιά (09) ημέρες.
Δ) Χορηγούμε στις 22/06/2019 το 5ο μισθολογικό κλιμάκιο κατηγορίας ΤΕ στην υπάλληλο του Δήμου κ.
Σακκά Μικέλα του Αναστασίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που
συμπληρώνει χρόνο υπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη (διετή υπηρεσία στο προηγούμενο κλιμάκιο) .

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος
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