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      ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μας ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  του 
ΧΧΧΧΧΧΧ ειδικότητας ΔΕ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  (ΙΔΑΧ) με βαθμό  Δ΄» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    2 5 0 / 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. 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»  

4. 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΄). 

5. Την υπ’ αριθμ.2/88138/ΔΕΠ/10-11-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών  «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την 
μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων». 

6. Την υπ’ αριθμ. 12375/20-09-2017 αίτηση του υπαλλήλου μας 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧΧΧΧΧ ειδικότητας ΔΕ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
(ΙΔΑΧ) με βαθμό Δ΄ με την οποία ζητούσε να του αναγνωριστεί η 
προϋπηρεσία από 01/02/2000 έως 30/06/2008 βάσει των υπ’ αριθμ. 

46/2012 και 161/2012 τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.  
7. Την υπ’ αριθμ. 142/5510/26-04-2016 Απόφαση Δημάρχου 

«Κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του ν.4354/2015.» 
8. 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». 
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9. Το υπ’ αριθμ. 279/13-09-2018 έγγραφο του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου με το οποίο μας κοινοποιήθηκε το  υπ’ αριθμ. 35/2/03-08-
2018 πρακτικό του βάσει του οποίου γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά 
υπέρ της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας του ανωτέρω όπως αυτή 
προκύπτει από τις υπ’ αριθμ. 46/2012 και 161/2012 τελεσίδικες 
δικαστικές αποφάσεις. 

10. Το υπ’ αριθμ.257/10-01-2020 έγγραφό μας με το οποίο 
υποβάλλαμε ερώτημα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο σχετικά με την 
αναγνώριση προϋπηρεσίας του ανωτέρω. 

11. Το υπ’ αριθμ. 1/2020  Πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με 
το οποίο απαντώντας στο ανωτέρω ερώτημά μας ορίζει ότι δεν 
μεταβάλλεται το πραγματικό και νομικό καθεστώς που έλαβε υπόψη του 
κατά την λήψη της υπ’αριθμ.2/35/03-08-2018 συνεδρίασής του με την 
οποία δέχτηκε το αίτημα αναγνώρισης του χρόνου απασχόλησής του και 
έλαβε τη σχετική απόφαση.   

12. Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του ανωτέρω υπαλλήλου.  

 
 
                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

     Α) Αναγνωρίζουμε από 01/01/2018 την προϋπηρεσία του υπαλλήλου  
μας ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧΧΧΧΧ ειδικότητας ΔΕ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
(ΙΔΑΧ) με βαθμό Δ΄ όπως αυτή προκύπτει από τις υπ’ αριθμ. 46/2012 και 
161/2012 τελεσίδικες δικαστικές και  αντιστοιχεί σε έτη οκτώ  (8) μήνες 
τέσσερις  (4) και ημέρες είκοσι εννέα  (29). 
    Β) Κατατάσσουμε αυτόν από 01/01/2018 στο 3ο Μ.Κ. (με πλεονάζων 
χρόνο υπηρεσίας έτη δύο (2),  μήνες οκτώ (8) και ημέρες δώδεκα (12).  
     Γ) Χορηγούμε στον ανωτέρω από 19/04/2018 το 4ο Μ.Κ. καθώς την 
ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο για τη μισθολογική του 
εξέλιξη. 
 
 
 
     
 
 
       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ   
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