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ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα της μόνιμης υπαλλήλου 

Στρομπολάκου Γεωργίας του Γεωργίου  κλάδου ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού με βαθμό Β΄, 

σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 69/2016. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    572/2017 
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

Έχοντας υπόψη: 

1)-Τις διατάξεις της παραγράφου 1, περίπτωση δ΄ 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 102 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 

της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/27-2-2016) «Εθνικό 

Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, 

συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία και 

αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».  

3)-Τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 (ΦΕΚ 127/Α΄/2016) «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός 

δημοσίου τομέα». 

4)-Τα υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ. 9165/30-3-2016 (ΑΔΑ: 79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ), 

ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27-7-2016 (ΑΔΑ: 77Ψ4465ΦΘΕ-ΨΡ9), 

ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ. 21426/9-8-2016 (ΑΔΑ:Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ), 

ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ. 31389/8-12-2016 (ΑΔΑ: 65Ξ4465ΦΘΕ-ΝΒ9), 

ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2438/οικ. 5464/16-2-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΓΨ465ΧΘΨ-ΦΤΧ),     έγγραφα του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

5)-Την υπ΄ αριθμ. 267/10792/12-7-2016 (ορθή επανάληψη) Διαπιστωτική Πράξη, περί 

κατάταξης των μονίμων υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. 4369/2016 . 

6)-Την υπ΄ αριθμ. 16385/18-8-2016 αίτηση της υπαλλήλου Στρομπολάκου Γεωργίας του 

Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού με βαθμό Β΄ και τα συνημμένα αυτής 

δικαιολογητικά, που αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσίας της εκτός δημοσίου τομέα. 

7)-Το υπ΄ αριθμ. 1/20-3-2017 Πρακτικό του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν. Αττικής, με το 

οποίο αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, 

επτά (7) ετών, για βαθμολογική ένταξη της εν λόγω υπαλλήλου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

        ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

   Ταχ. Διεύθυνση : Δεκελείας 97 

   Τ.Κ.  143 41  Νέα Φιλαδέλφεια 

   Πληροφορίες : Αικ. Ψαρρά 

   Τηλ. : 213-2049062 
   Fax : 213-2049071 

        Νέα Φιλαδέλφεια          27  /7 /2017 

        Αρ. Πρωτοκόλλου : 19052 
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8)- Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ως άνω αναφερόμενης υπαλλήλου. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Α. Αναγνωρίζουμε από 20/3/2017, ημερομηνία λήψης της απόφασης του οικείου 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στην υπάλληλο Στρομπολάκου Γεωργία του Γεωργίου  κλάδου 

ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού  με βαθμό Β΄, το χρόνο προϋπηρεσίας επτά (7) ετών, που 

πραγματοποιήθηκε εκτός δημοσίου τομέα. 

 

Β. Εντάσσουμε τον ως άνω αναφερόμενο χρόνο προϋπηρεσίας στον πλεονάζοντα χρόνο του 

βαθμού Β΄ που κατέχει  η υπάλληλος, στις 20/3/2017. 

 

Γ. Επανακατατάσσουμε την ανωτέρω υπάλληλο στο βαθμό Β΄, με πλεονάζοντα χρόνο στις 

20/3/2017   11   έτη,  8 μήνες και  29 ημέρες. 
 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1)-Γραφείο Γενικής Γραμματέως                             ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

2)-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

3)-Στρομπολάκου Γεωργία        

                                                                                  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 


