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ΘΕΜΑ: Απόφαση επανακατάταξης  της τακτικής υπαλλήλου Μόγια Μαρίας του Παντελή, 

κλάδου ΔΕ Εργοδηγών, στους βαθμούς και τα κλιμάκια των άρθρων 28 και 29 του Ν. 

4024/2011. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    186/2013 
Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

Έχοντας υπόψη: 

1)-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

2)- Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4024/2012 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α΄). 

3)-Τις υπ΄ αριθμ.   305/12558/11-11-2011 & 374/14762/27-12-2011   Διαπιστωτικές Πράξεις 

Κατάταξης των υπαλλήλων του Δήμου μας στους βαθμούς και στα μισθολογικά  κλιμάκια 

του Ν. 4024/2012, αντίστοιχα καθώς και το από 1/11/2011 Ατομικό Δελτίο Κατάταξης, 

σύμφωνα με το οποίο η τακτική υπάλληλος Μόγια Μαρίας του Παντελή, κλάδου ΔΕ 

Εργοδηγών, κατατάχθηκε στο βασικό μισθολογικό κλιμάκιο του Β΄ βαθμού της κατηγορίας 

ΔΕ.  

4)-Την υπ΄ αριθμ. 250/13512/19-11-2012 Απόφαση Δημάρχου, με την οποία χορηγήθηκε 

στην ανωτέρω υπάλληλο στις 8/9/2012 το 1
ο
 μισθολογικό κλιμάκιο του Β΄βαθμού της 

κατηγορίας ΔΕ. 

5)-Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.31/1598/18391/21536/19-3-2013 έγγραφο του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το 

οποίο κατά τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για τη 

βαθμολογική κατάταξη (την 1
η
/11/2011) των υπαλλήλων που ενέπιπταν στις  διατάξεις του 

άρθρου 3 παρ. 2
α
 του Ν. 3205/2003, ήτοι ελάμβαναν ένα επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο, θα 

πρέπει να προσμετρηθεί ένα (1) έτος, κατά την εφαρμογή του άρθρου 28, παρ. 1 του Ν. 

4024/2011. 

6)-Τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου της υπαλλήλου Μόγια Μαρίας του Παντελή, 

κλάδου ΔΕ Εργοδηγών, από τα οποία προκύπτει ότι πριν την εφαρμογή του Ν. 4024/2011 της  
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είχε χορηγηθεί ένα επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο, όπως προέβλεπαν οι διατάξεις του 

άρθρου 3 παρ. 2
α
 του Ν. 3205/2003. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

1.Επανακατατάσουμε την τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Μόγια Μαρία του Παντελή, 

κλάδου ΔΕ Εργοδηγών, αναδρομικά από 1/11/2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

βαθμολογίου-μισθολογίου του Ν. 4024/2011) στο 1
ο
 μισθολογικό κλιμάκιο του Β΄ βαθμού, 

της κατηγορίας ΔΕ. 

2. Ανακαλούμε την υπ΄ αριθμ. 250/13512/19-11-2012 Απόφαση Δημάρχου, κατά το μέρος με 

το οποίο χορηγήθηκε στην ανωτέρω υπάλληλο στις 8/9/2012 το 1
ο
 μισθολογικό κλιμάκιο του 

Β΄βαθμού της κατηγορίας ΔΕ. 

 

 

 

          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1)-Γραφείο Γενικής Γραμματέως                     ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

2)-Τμήμα Μισθοδοσίας                  

3)-Τμήμα Λογιστηρίου 

4)-Ενδιαφερόμενη υπάλληλο (ενυπόγραφα) 

                                                                        ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 


