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      ΘΕΜΑ: «Συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του υπαλλήλου μας 
Θεοδοσόπουλου Δημητρίου του Ανέστη του κλάδου ΠΕ Οικονομικού 

Λογιστικού με βαθμό Β΄ με το αντικείμενο της απασχολήσεώς του» 

 
       
 
                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η     115/2017    
                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ                    
                    
Έχοντας υπόψη : 

1. Την περιπτ. δ παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/2010 τεύχος Α΄). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-
2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».    

3. Την υπ’ αριθμ.  3612/03-03-2013 αίτηση του υπαλλήλου μας 
Θεοδοσόπουλου Δημητρίου του Ανέστη  του κλάδου ΠΕ Οικονομικού 
Λογιστικού  με βαθμό Β΄ με την οποία ζητάει να αναγνωρισθεί η ύπαρξη 
συνάφειας του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών του «Μάστερ στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Κίνγκστον του Ηνωμένου 
Βασιλείου με τα αντικείμενα απασχόλησής του. 

4. Το υπ’αριθμ.14312/10-09-2014 έγγραφό μας με το οποίο 
διαβιβάσαμε την αίτηση του ανωτέρω υπαλλήλου και τη σχετική 
αλληλογραφία στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να 
γνωμοδοτήσει ως προς τη συνάφεια ή μη του μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών.    

5. Το υπ’ αριθμ. 117/20-02-2015 έγγραφο του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η  υπ’ αριθμ. 8/83/04-11-
2014 πράξη του βάσει της οποίας γνωμοδότησε ομόφωνα ότι το 
μεταπτυχιακό δίπλωμα που ολοκλήρωσε ο υπάλληλός μας 
Θεοδοσόπουλος Δημήτριος του Ανέστη του κλάδου ΠΕ Οικονομικού 
Λογιστικού  με βαθμό Β΄ είναι συναφές με το εν γένει αντικείμενο των 
υπηρεσιακών του καθηκόντων.  

6. Το υπ’ αριθμ.17811/20-11-2015 έγγραφό μας προς την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας με το οποίο υποβάλλαμε 
ερώτημα ως προς την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του 
ανωτέρω. 

7. Το υπ’ αριθμ. 22069/29-12-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με το οποίο διαβίβασε  το εν λόγω 
ερώτημά μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.   
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8. Το υπ’ αριθμ. 1401/18-03-2016 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
9. Την υπ’ αριθμ.276/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους . 
10. Το υπ’ αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.3152/2260/38395 (Π.Ε.) έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο έγινε δεκτή η ανωτέρω 
γνωμοδότηση. 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές  
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/2011). 

12. Τις ατομικές διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης και τον ατομικό 
υπηρεσιακό φάκελο του ανωτέρω υπαλλήλου.  

13. Τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών. 
  
                                                                                                                                          

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
     
   Α) Αναγνωρίζουμε αναδρομικά από 04/11/2014 (ημ/νία γνωμοδότησης 

του Υπηρεσιακού Συμβουλίου) την συνάφεια του μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης «Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων»  του 
υπαλλήλου μας Θεοδοσόπουλου Δημητρίου  του Ανέστη του κλάδου 
ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού  με βαθμό Β΄ με το εν γένει αντικείμενο 
των υπηρεσιακών του καθηκόντων. 

   Β) Κατατάσσουμε από 04/11/2014 (ημ/νία γνωμοδότησης του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου) τον ανωτέρω στον βαθμό Ε΄ και στο 2ο Μ.Κ. 
με πλεονάζον χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό έτη  9 μήνες 0  και ημέρες 
22. 

   Γ)  Κατατάσσουμε από 01/01/2016  τον εν λόγω υπάλληλο στο 8ο 
μισθολογικό κλιμάκιο με πλεονάζον χρόνο υπηρεσίας στο κλιμάκιο έτη 
1, μήνες 2 και ημέρες 19. 

   Δ) Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 142/5510/26-04-2016 
Διαπιστωτική  πράξη κατάταξης των υπαλλήλων του Δήμου μας στα 
μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 ως προς τον υπάλληλό μας 
καθώς και το Ατομικό Δελτίο Κατάταξης του ανωτέρω. 

    Ε) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 142/5510/26-04-2016 
διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων του Δήμου μας στα 
μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015. 

 
    

 
 
Κοινοποιείται:                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 Οικονομική Υπηρεσία                                             

 Ενδιαφερόμενο   
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