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      ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 169/1864/13-03-2019 απόφασης Δημάρχου 

και επανακατάταξη υπαλλήλου μας» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    1 4 3 / 2 0 2 0  

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

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. 178/9042/01-10-2007 απόφαση Δημάρχου του 
καταργηθέντος Δήμου Στρυμόνα με την  οποία ο ΧΧΧΧΧΧΧΧ  
ΧΧΧΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ κατατάχθηκε από 01/10/2007 σε 
εφαρμογή  των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.3491/2006 σε 
προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου   του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού με συνολικό χρόνο υπηρεσίας κατά την ημερομηνία 
αυτή έτη δύο (2), μήνες μηδέν (0), ημέρες μηδέν (0).  

4. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 9, 11 και 26 του Ν.4354/2015 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»  

5. Την υπ’ αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών  «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 (176/Α΄). 

6. Την υπ’ αριθμ.2/88138/ΔΕΠ/10-11-2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών  «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την 
μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων». 

7. Την υπ’ αριθμ. 3016/04-03-2016 αίτηση του υπαλλήλου μας 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ        ΧΧΧΧΧΧΧΧ  του ΧΧΧΧΧΧΧ ειδικότητας ΔΕ 
Διοικητικοί Υπάλληλοι  με βαθμό Β΄ (ΙΔΑΧ) με την οποία ζητούσε να του 
αναγνωριστεί ο χρόνος υπηρεσίας που είχε στην πρώην Δημοτική 
Επιχείρηση του Δήμου Στρυμόνα (διάδοχος φορέας Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Εμμανουήλ Παππά). 
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8. Την υπ’ αριθμ. 142/5510/26-04-2016 Απόφαση Δημάρχου 
«Κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του ν.4354/2015.» 

9. Την υπ’ αριθμ.2/1868/ΔΕΠ/08-02-2018 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών  «Άρση αναστολής μισθολογικής εξέλιξης 
της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015». 

10. Το υπ’ αριθμ. 2/15/03-08-2018 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου με το οποίο αναγνωρίστηκε στον ανωτέρω χρόνος 
υπηρεσίας που αντιστοιχεί σε έτη τέσσερα (4) μήνες ένας  (1) και ημέρες 
μηδέν (0). 

11. Την υπ’ αριθμ. 169/1864/13-03-2019 απόφαση Δημάρχου με την 
οποία: 
Α) Αναγνωρίστηκε από 01/01/2018 στον υπάλληλό μας 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ   του ΧΧΧΧΧΧ ειδικότητας ΔΕ 
Διοικητικοί Υπάλληλοι  με βαθμό Β΄ η προϋπηρεσία που είχε στην 
πρώην Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Στρυμόνα (διάδοχος φορέας 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εμμανουήλ Παππά) και αντιστοιχούσε 
σε έτη τέσσερα (4) μήνες ένας  (1) και ημέρες μηδέν (0)  

Β) Κατατάχθηκε από 01/01/2018 στο 5ο Μ.Κ. με πλεονάζων χρόνο 
υπηρεσίας έτη δύο (2), μήνες τέσσερις  (4) και ημέρες μηδέν (0). 
Γ) Χορηγήθηκε από 01/09/2018 το 6Ο Μ.Κ. καθώς εκείνη την 
ημερομηνία συμπλήρωσε δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας. 

 13.Το υπ’αριθμ.30/2019 φύλλο ελέγχου εντάλματος του   
Ελεγκτικού       Συνεδρίου Σερρών.    

14.Την ατομική διαπιστωτική πράξη κατάταξης του ανωτέρω. 
 
 
 
                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1) Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 169/1864/13-03-2019 προγενέστερη 
απόφαση Δημάρχου. 

2) Κατατάσσουμε από 01/11/2011 τον υπάλληλο   μας ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
ΧΧΧΧΧΧΧΧ  του ΧΧΧΧΧΧΧ  ειδικότητας ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι 
(ΙΔΑΧ) στο Βασικό μισθό του Ε΄ βαθμού με συνολικό χρόνο 
υπηρεσίας έτη τέσσερα (4) μήνες ένας (1) και ημέρες μηδέν (0) (αντί 
του λανθασμένου έτη 6 μήνες 1 και ημέρες 0) και με πλεονάζων 
χρόνο υπηρεσίας έτη ένα (1) μήνες ένας (1) και ημέρες μηδέν (0).  

3) Τροποποιούμε την υπ’αριθμ.446/20252/11-11-2011 
διαπιστωτική πράξη κατάταξης  των υπαλλήλων του Δήμου μας στα 
μισθολογικά κλιμάκια  του ν.4024/2011 καθώς και την διαπιστωτική 
πράξη ατομικής κατάταξης του ανωτέρω ως προς το Μ.Κ και τον χρόνο 
υπηρεσίας και χορηγούμε σε αυτόν το  Μ.Κ.1 του Ε΄ βαθμού από 
01/10/2012 λόγω συμπλήρωσης πέντε (5) ετών συνολικού χρόνου 
υπηρεσίας και από 01/10/2014 το Μ.Κ.2 του Ε΄ βαθμού λόγω 
συμπλήρωσης επτά (7) ετών. 

4)  Κατατάσσουμε  από 01/01/2016  τον  υπάλληλο   μας ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  του ΧΧΧΧΧ  ειδικότητας ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι  με 

βαθμό Ε΄ στο 3Ο Μ.Κ. με πλεονάζων χρόνο υπηρεσίας έτη δύο (2) μήνες 
τρεις (3) και ημέρες μηδέν  (0).  

5)  Τροποποιούμε  την  υπ’ αριθμ. 142/5510/26-04-2016 
Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων του Δήμου μας στα 
μισθολογικά κλιμάκια  του ν.4354/2015  καθώς και την ατομική 
διαπιστωτική πράξη του ανωτέρω από 01/01/2016 ως  προς το Μ.Κ. και 
τον χρόνο υπηρεσίας. 

ΑΔΑ: ΨΒΑ6ΩΡΩ-ΚΞΦ



6) Αναγνωρίζουμε από 01/01/2018 στον υπάλληλό μας  
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧΧΧΧ ειδικότητας ΔΕ 
Διοικητικοί Υπάλληλοι με βαθμό Β΄ την προϋπηρεσία που είχε στην 
πρώην Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Στρυμόνα  (διάδοχος φορέας 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εμμανουήλ Παππά) και αντιστοιχούσε 
σε έτη τέσσερα  (4) μήνες ένας  (1) και ημέρες μηδέν (0). 

7)  Κατατάσσουμε αυτόν από 01/01/2018 στο 5ο Μ.Κ. (με πλεονάζων 
χρόνο υπηρεσίας έτη μηδέν (0), μήνες τέσσερις  (4) και ημέρες μηδέν 
(0).     

 
       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ   
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