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ΑΠΟΦΑΣΗ  285/2012 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
Έχοντας υπόψη : 

1) Τις διατάξεις των αρθ. 6, 12 και 22 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α΄ ). 

2) Την ΚΥΑ οικ. 2/13917/0022/17.02.2012 (ΦΕΚ 414/23.02.2012 τεύχος Β') περί καθορισμού 
αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται 
στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

3) Την υπ’ αριθμ. 61/4204/10-4-2012 προγενέστερη Διαπιστωτική Πράξη κατάταξης των εργαζομένων 
του Δήμου μας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα κλιμάκια του ν. 4024/2011.  

4) Την υπ’ αριθμ. 60/2264/3-3-2011 Απόφαση Δημάρχου καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2265/3-3-2011 
Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις οποίες ο Αντωνούλης 
Ελευθέριος του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, επαναπροσλήφθηκε στην 
υπηρεσία από 3/3/2011 με προσωρινούς πίνακες της Προκήρυξης 1/458Μ/2008. 

5) Το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής σε Σπουδές Συντήρησης με τίτλο Masters of Arts του 
Πανεπιστημίου του Γιορκ καθώς και την από 28/5/1998 Πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας του από το 
ΔΙΚΑΤΣΑ. 

6) Τη υπ’ αριθμ. πρωτ. 3281/31-3-2011 αίτηση του ανωτέρω εργαζομένου για αναγνώριση του 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του από 3/3/2011 καθώς και το υπ’ αριθμ. 2/2012 Πρακτικό του Δ΄ 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Θέμα 113ο με αρ. πρωτ. 132/2011) με το οποίο αποφασίζει αρνητικά για 
τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του. 

7) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11441/21-9-2012 αίτηση του Αντωνούλη Ελευθέριου με την οποία ενίσταται 
κατά της προγενέστερης απόφασης του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Πρακτικό 2/2012). 

8) Το υπ’ αριθμ. 14/2012 Πρακτικό του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Αθηνών (Θέμα 74ο 
με αρ. πρωτ. 371/11-10-2012) με το οποίο ακυρώνεται το προγενέστερο Πρακτικό 2/2012 και 
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αναγνωρίζεται η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Αντωνούλη Ελευθέριου με 
αναδρομική ισχύ από 3/3/2011. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Επανακατατάσσουμε  λόγω αναγνώρισης της συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του και 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 6 και 12 του ν. 4024/2011 και της ΚΥΑ οικ. 
2/13917/0022/17.02.2012 τον υπάλληλο του Δήμου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με 
προσωρινούς πίνακες Προκήρυξης) Αντωνούλη Ελευθέριο του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών στο 2ο κλιμάκιο του Ε΄ Βαθμού της κατηγορίας ΠΕ, δεδομένου ότι για τους κατόχους 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθμός θεωρείται ο Ε΄,  με πλεονάζοντα χρόνο στο 
κλιμάκιο την 1/11/2011,  ένα (1) έτος, δέκα (10) μήνες και τέσσερεις (4) ημέρες.  

 
       ΚΟΙΝ.         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1) Γραφείο Γενικής Γραμματέως                                      ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
2) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών                                           
3) Τμήμα Μισθοδοσίας 
4) Τμήμα Λογιστηρίου                    ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ            
5) Ενδιαφερόμενο υπάλληλο (ενυπόγραφα)                                                                                                                               
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