
ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας της υπαλλήλου του ΚΕΠ Νέας Φιλαδέλφειας,  

Χαραλαμπίδου Ντόμινας του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 

Πολιτών με βαθμό Ε΄. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ          384/2015 
Ο 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 του άρθρου 24 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 

(Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, 

ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». 

3)-Την υπ΄  αριθμ. 1522/29-1-2015 αίτηση της υπαλλήλου Χαραλαμπίδου Ντόμινας  του 

Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων  Πολιτών, με βαθμό Ε΄, με την οποία 

αιτήθηκε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας της  που διανύθηκε στο ΚΕΠ του  πρώην Δήμου 

Νέας Φιλαδέλφειας με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 

του Ν. 4305/2014. 

4)-Το υπ΄ αριθμ.  9/2015 πρακτικό του Δ΄  Υπηρεσιακού Συμβουλίου  Νομού Αττικής, με το 

οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας της ανωτέρω υπαλλήλου, 

συνολικού χρόνου 4 ετών , 10  μηνών  και  22  ημερών . 

5)-Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ανωτέρω υπαλλήλου. 

 

                                                     Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

   Αναγνωρίζουμε ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική 

εξέλιξη,  το χρόνο προϋπηρεσίας της υπαλλήλου Χαραλαμπίδου Ντόμινας του 

Κωνσταντίνου,    κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων  Πολιτών,  με βαθμό Ε΄, που 

διανύθηκε στο ΚΕΠ του πρώην Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας με συμβάσεις μίσθωσης έργου και 

είναι  συνολικού χρόνου 4 ετών, 10 μηνών και 22 ημερών από 28/5/2015, ημερομηνία λήψης 

της προβλεπόμενης απόφασης του Δ΄  Υπηρεσιακού Συμβουλίου  Νομού Αττικής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

   Ταχ. Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   Τ.Κ.  143 41  Νέα Φιλαδέλφεια 
   Πληροφορίες: Αικ. Ψαρρά 
   Τηλέφωνο    : 213-2049045 
    

        

 

        Νέα Φιλαδέλφεια            13 /8 /2015 

        Αρ. Πρωτοκόλλου: 16875 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

           



   Ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται, προστίθεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό 

που κατέχει η υπάλληλος κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης του υπηρεσιακού 

συμβουλίου και λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξή της στα μισθολογικά κλιμάκια του 

βαθμού αυτού, ως εξής: 

 Χρόνος υπηρεσίας στις 28/5/2015  (ημερομηνία λήψης της απόφασης του 

υπηρεσιακού συμβουλίου) :  7  έτη,  7  μήνες, 17  ημέρες. 

 Χρόνος προϋπηρεσίας με συμβάσεις μίσθωσης έργου που αναγνωρίζεται : 4 έτη,          

10 μήνες &  22   ημέρες. 

 Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στις  28/5/2015 (ημερομηνία λήψης της απόφασης 

του υπηρεσιακού συμβουλίου): 12  έτη, 6 μήνες  &   19  ημέρες .    

 Πλεονάζων χρόνος στο βαθμό Ε΄ στις 28/5/2015( ημερομηνία λήψης της 

απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου):  9  έτη, 6 μήνες &  19  ημέρες. 

    

 

 

                                                                                             Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                 &  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

 1)-Γραφείο Δημάρχου 

 2)-Γραφείο Γενικής Γραμματέως 

 3)-Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

 4)-κα Χαραλαμπίδου Ντόμινα  (ενυπόγραφα)                             

                                                                                                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ 

                                                                                                  

 

    


