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ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα, του μόνιμου υπαλλήλου 

Σαπουνάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου  κλάδου ΔΕ Διοικητικού  με βαθμό Γ΄. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ      602/2017 
Ο Δήμαρχος  Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας 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 των άρθρων 7 παρ 1, 11 παρ. 4 και  26 παρ. 2 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 

176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 

και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 

3)-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».  

4)-Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 

4354/2015 (176/Α΄)».   

5)- Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ. 9165/30-3-2016   εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

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

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

7)-Την υπ΄ αριθμ. 571/19051/27-7-2017 απόφαση Δημάρχου, περί αναγνώρισης χρόνου 

υπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. 

8)-Τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 539/14-1-2016, 5639/30-3-2016 και 5697/31-3-2016 αιτήσεις του 

υπαλλήλου Σαπουνάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄ και 

τα συνημμένα αυτών δικαιολογητικά, που αφορούν την αναγνώριση προϋπηρεσίας  δημοσίου 

τομέα. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  

ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

        ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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   Fax : 213-2049071 

        Νέα Φιλαδέλφεια        7 /8 /2017 

        Αρ. Πρωτοκόλλου :    19843 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 2 

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

οποίο αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας του μόνιμου υπαλλήλου 

Σαπουνάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου  κλάδου ΔΕ Διοικητικού  με βαθμό Γ΄, που 

πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών (ΔΕΤΕΔΑ), 

κατά το χρονικό διάστημα από 29/1/2004 έως 28/2/2007, ήτοι  τρία (3) έτη. 

10)- Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του ως άνω αναφερόμενου 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, στον υπάλληλο Σαπουνάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου  κλάδου 

ΔΕ Διοικητικού  με βαθμό Γ΄, το χρόνο προϋπηρεσίας τριών (3) ετών που πραγματοποιήθηκε 

στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών, κατά το χρονικό διάστημα από 

29/1/2004 έως 28/2/2007. 

 

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

βαθμού Γ΄ που κατέχει ο υπάλληλος, στις 20/3/2017. 

 

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

20/3/2017   14   έτη,  9 μήνες και  27 ημέρες. 

 

Δ. Η μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου θα πραγματοποιηθεί με νεώτερη απόφαση και τα 

οικονομικά αποτελέσματα αυτής θα ισχύουν από 1/1/2018, δεδομένου ότι η μισθολογική 

εξέλιξη όλων των υπαλλήλων έχει ανασταλεί μέχρι 31/12/2017, σύμφωνα με την παράγραφο 

2 του άρθρου 26 του ν. 4354/2015.  
 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                 Ο Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1)-Γραφείο Γενικής Γραμματέως                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2)-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                     & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ          

3)-Σαπουνάκη Ιωάννη        

                                                                                   

                                                                                   ΜΙΧΑΗΛ  ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

 


