
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ. 12/2018 

Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
Αρ. Απόφασης                                                              Περίληψη 
  92/2018                                                    «Έγκριση δαπάνης και καταβολής ποσού  1.612,48 €,  
                                                                         που αφορά  αναδρομικά μετά από αναγνώριση       
                                                                                 προϋπηρεσίας σε υπαλλήλους  Ι.Δ.Ο.Χ.» 
 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 31η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδομάδας 
Πέμπτη  και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά 
την υπ’ αριθ. πρωτ. 3689/29-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των 
Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των -
15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -7- τακτικά μέλη και -5- αναπληρωματικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

                    
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 

 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, 
Αγγελική Απέργη, Χαλαστάνη Φωτεινή, Βάϊος Γιαννίρης, Ανδριανός Παυλόπουλος 
και Αικατερίνη Ζαχαράκη.   
   
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, 
Ιωάννης Εμιρζάς, Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Βασίλειος 
Σπατούλας, Θεοκλήτη Μεσουρίδου, Νικόλαος Αφέντογλου, Γεώργιος Αβαρικιώτης  
και Αναστασία Μεζίνη. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ. Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, 
Ιωάννης Κουφόπουλος και Ευγενία Στόλη διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα 
τακτικά μέλη κ.κ. Ιωάννης Βασσάλος, Αγγελική Απέργη, Φωτεινή Χαλαστάνη 
και Βάιος Γιαννίρης.       
 
 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 

ΑΔΑ: ΩΤΙΕΟΛΨΦ-ΨΟΥ



Κατά την προσεχή σας συνεδρίαση, παρακαλώ να συμπεριλάβετε στα θέματα 
ημερησίας διάταξης και το θέμα: «Έγκριση δαπάνης και καταβολής ποσού χιλίων 
εξακοσίων δώδεκα ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών  (1.612,48 €), που αφορά σε 
αναδρομικά μετά  από αναγνώριση προϋπηρεσίας σε υπαλλήλους  Ι.Δ.Ο.Χ.».  
 
 Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τα εξής : 
 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4354/2015 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 
2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015….», η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων 
είτε με σχέση δημοσίου δικαίου, είτε με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου, αναστελλόταν από 01/01/2016 έως 31/12/2017. Συνεπώς 
το ανωτέρω προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ., το οποίο προσελήφθη μετά την 01/01/2016, 
κατατάχθηκε στο εισαγωγικό ΜΚ 1 της κατηγορίας του.  Με αίτησή του το εν 
λόγω προσωπικό είχε τη δυνατότητα να ζητήσει την αναγνώριση 
προϋπηρεσίας του, η οποία όμως σε κάθε περίπτωση για τα έτη 2016 και 
2017 δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Η συνολική προϋπηρεσία των 
υπαλλήλων αυτών ήταν δυνατό να αναγνωρισθεί και να χρησιμοποιηθεί από 
01/01/2018 και εφεξής, εάν οι υπάλληλοι εξακολουθούσαν να εργάζονται. 

2. Κατόπιν, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 διευκρινιστική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (176/Α΄)» 
αναφέρεται σχετικά: «Στην περίπτωση που υποβάλλεται από νεοδιόριστους, 
μετά την 1-1-2016, αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά το διορισμό 
τους, τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αίτησης 
του υπαλλήλου».  

3. Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθ. 2/14537/ΔΕΠ/13-05-2016 διευκρινιστική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών αναφορικά 
με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο 
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. …..», όπου αναφέρεται σχετικά: «Ως προς το 
προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. που θα προσληφθεί στους φορείς μετά την 1.1.2016 
θέτουμε υπόψη σας τα εξής: Αναφορικά με την προϋπηρεσία, με βάση τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 26 του Κεφ. Β΄ του Ν. 4354/2015 
και τις οδηγίες της αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 διευκρινιστικής εγκυκλίου 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), επί του ιδίου 
άρθρου και νόμου, στην περίπτωση που υποβάλλεται από νεοδιόριστους, 
μετά την 1-1-2016, αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά το διορισμό 
τους, τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αίτησης 
του υπαλλήλου.  Εξυπακούεται ότι η ως άνω προϋπηρεσία (ανεξαρτήτως του 
τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε) που δύναται να αναγνωριστεί, 
είναι η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου 
και της ιδίας εγκυκλίου».   

4. Την υπ’ αριθ. 13/2016 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: 6Η6ΩΟΛΨΦ-Φ1Β),  με την 
οποία προσελήφθησαν με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, οι υπάλληλοι: Γιαχαλής Παναγιώτης του Αθανασίου, με ειδικότητα ΥΕ 
Εργατών Γενικών Καθηκόντων και Μαυροϊδόγγονα Χρυσάνθη του 
Ευαγγέλου, με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών, με χρονική διάρκεια σύμβασης 
από 27/01/2016 έως 26/09/2016.  

5. Τις με αριθ. πρωτ.: 2726/18-5-2016 αίτηση του Γιαχαλή Παναγιώτη του 
Αθανασίου και 2748/19-5-2016 αίτηση της Μαυροϊδόγγονα Χρυσάνθης του 
Ευαγγέλου οι οποίοι αιτούνται την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους που 
έχει προσφερθεί σε φορείς της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4354/2015, για 
τη μισθολογική τους κατάταξη και εξέλιξη. 

ΑΔΑ: ΩΤΙΕΟΛΨΦ-ΨΟΥ



6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6335/16-11-2016 εισήγηση της Προϊσταμένης του 
Τμήματος Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών προς το Α΄ Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο ΟΤΑ. 

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ττ 300/2016/15-02-2018 (δικό μας 1238/06-03-2018) 
17/2017 απόσπασμα πρακτικού της από 19/10/2017 (6ο θέμα) συνεδρίασης 
του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ, περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας των 
ανωτέρω δύο (2) υπαλλήλων.  

8. Την υπ’ αριθ. 204/2016 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: ΩΞΑΓΟΛΨΦ-ΧΗ6),  με 
την οποία προσελήφθησαν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου οι υπάλληλοι: Γιαχαλής Παναγιώτης του Αθανασίου, με 
ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων,  Μαυροϊδόγγονα Χρυσάνθη του 
Ευαγγέλου, με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών, με χρονική διάρκεια σύμβασης 
από 08/11/2016 έως 31/12/2017 (παράταση συμβάσεων καθαριότητας).  

9. Τις με αριθ. πρωτ.: 6179/08-11-2016 αίτηση του Γιαχαλή Παναγιώτη του 
Αθανασίου, 6183/08-11-2016 αίτηση της Μαυροϊδόγγονα Χρυσάνθης του 
Ευαγγέλου, οι οποίοι αιτούνται την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους που 
έχει προσφερθεί σε φορείς της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4354/2015, για 
τη μισθολογική τους κατάταξη και εξέλιξη. 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6336/16-11-2016 εισήγηση της Προϊσταμένης του 
Τμήματος Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών προς το Α΄ Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο ΟΤΑ. 

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ττ 299/2017/15-02-2018 (δικό μας 1239/06-03-2018) 
17/2017 απόσπασμα πρακτικού της από 19/10/2017 (4ο θέμα) συνεδρίασης 
του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ, περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας των 
ανωτέρω πέντε (5) υπαλλήλων. 

12. Οι ανωτέρω υπάλληλοι διέκοψαν την εργασία τους στις 13/07/2017 με την 
124/2017 (ΑΔΑ:72ΛΟΟΛΨΦ-Λ4Ξ) απόφαση Προέδρου, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα  με τα υπ’ αριθ. 14/30.06.2016 και 9/10.05.2017 Πρακτικά των 
Γενικών Συνελεύσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τα οποία 
κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες νομοθετικές παρατάσεις των συμβάσεων εργασίας 
σε υπηρεσίες καθαριότητας, τελούν σε αντίθεση με το άρθρο 103 του 
Συντάγματος και την Κοινοτική Οδηγία υπ’ αριθ. 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 28.06.1999, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 164/2004. 

13.  Με την υπ’ αριθ. 174/2017  απόφαση Προέδρου, επανέρχονται στην εργασία 
τους στις 09/10/2017 σύμφωνα με την από 5/10/2017 προσωρινή διαταγή του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  έως  18/12/2017.  

14. Με την υπ’ αριθ. 225/2017 απόφαση Προέδρου που εκδόθηκε σε 
συμμόρφωση με την από 18/12/2017 προσωρινή διαταγή του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (κατά τη διαδικασία εργατικών διαφορών), αποδοχή 
των προσφερόμενων υπηρεσιών τους από 19/12/2017 έως 27/02/2018. 

15. Με την υπ’ αριθ. 24/2018 απόφαση Προέδρου που εκδόθηκε σε 
συμμόρφωση με την από 27/02/2018 προσωρινή διαταγή του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (κατά τη διαδικασία εργατικών διαφορών), αποδοχή 
των προσφερόμενων υπηρεσιών από 28/02/2018 και μέχρι την έκδοση 
οριστικής απόφασης επί  της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων.  

16. Με την υπ’ αριθ. 56/2018 απόφαση Προέδρου που εκδόθηκε σε 
συμμόρφωση με την 2169/02-04-2018 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία απορρίπτει αίτηση  ασφαλιστικών μέτρων, 
λήξη των προσφερόμενων υπηρεσιών τους  την 04/04/2018. 

17. Με την υπ’ αριθ. 71/2018 απόφαση Προέδρου που εκδόθηκε σε 
συμμόρφωση με την από 16/04/2018 προσωρινή διαταγή του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (κατά τη διαδικασία εργατικών διαφορών), αποδοχή 
των προσφερόμενων υπηρεσιών από 18/04/2018 και μέχρι την έκδοση 
οριστικής απόφασης επί  της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, ήτοι έως 
23/05/2018. 

ΑΔΑ: ΩΤΙΕΟΛΨΦ-ΨΟΥ



18. Την υπ’ αριθ. 33/2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΟΥΟΛΨΦ-ΧΔΧ) Διαπιστωτική Πράξη 
Προέδρου, με την οποία οι υπάλληλοι: Γιαχαλής Παναγιώτης και 
Μαυροϊδόγγονα Χρυσάνθη, μετά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους 
από το Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κατατάσσονται  αναδρομικά από την 
ημερομηνία αίτησής τους, ήτοι από 18/05/2016 και 19/05/2016 αντίστοιχα έως 
26/09/2016 ημερομηνία λήξης της σύμβασής τους, στο Μ.Κ. 2  της 
κατηγορίας ΥΕ. 

19. Την υπ’ αριθ. 113/2018 (ΑΔΑ: Ω6ΒΜΟΛΨΦ-ΦΔΤ) Διαπιστωτική Πράξη 
Προέδρου, με την οποία οι υπάλληλοι: Γιαχαλής Παναγιώτης, Μαυροϊδόγγονα 
Χρυσάνθη, μετά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους από το Α΄ 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κατατάσσονται  αναδρομικά από την ημερομηνία 
αίτησής τους, ήτοι 08/11/2016 στο Μ.Κ. 2  της κατηγορίας ΥΕ. 

 
Οι μισθολογικές διαφορές που προκύπτουν  από τη μισθολογική εξέλιξη των 
υπαλλήλων  και συγκεκριμένα από το Μ.Κ. 1  (780,00 €) στο Μ.Κ. 2 (823,00 €) είναι 
43,00 ευρώ (μικτά) το μήνα και υπολογίζονται έως τον Απρίλιο του 2018, ενώ από το 
μήνα Μάιο του 2018 η μισθοδοσία τους θα καταβάλλεται κανονικά. Οι διαφορές 
υπολογίζονται για τον κάθε υπάλληλο ξεχωριστά ως κατωτέρω: 
 
 
Α) Γιαχαλής Παναγιώτης, κατηγορίας ΥΕ κλάδου  εργατών γενικών 
καθηκόντων 
 
 
Για το έτος 2016 οι μισθολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

 
Χρονικό διάστημα 

 

Υπολογισμός μισθολογικής 

διαφοράς  

Ποσό 

αναδρομικών 

Από 18-05-2016 έως 26-09-2016 128 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 183,47 € 

Από 08-11-2016 έως 31-12-2016 53 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 75,97 € 

ΣΥΝΟΛΟ 259,44 € 

        
 
                                      
Για το έτος 2017 οι μισθολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

 
Χρονικό διάστημα 

 

Υπολογισμός μισθολογικής 

διαφοράς 

Ποσό 

αναδρομικών 

Από 01-01-2017 έως 13-07-2017 193 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 276,63 € 

Από 09-10-2017 έως 31-12-2017 82 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 117,53 € 

ΣΥΝΟΛΟ 394,16 € 

 
 

Για το έτος 2018 οι μισθολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

 
Χρονικό διάστημα 

 

Υπολογισμός μισθολογικής 

διαφοράς 

Ποσό 

αναδρομικών 

Από 01-01-2018 έως 04-04-2018 94 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 134,73 € 

Από 18-04-2018 έως 30-04-2018 13 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 18,63 € 

ΣΥΝΟΛΟ 153,36  € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ : 806,96  ευρώ  
(μικτά). 
 

ΑΔΑ: ΩΤΙΕΟΛΨΦ-ΨΟΥ



 
Β) Μαυροϊδόγγονα Χρυσάνθη,  κατηγορίας ΥΕ κλάδου καθαριστριών 
 
 
 
 
Για το έτος 2016 οι μισθολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

 
Χρονικό διάστημα 

 

Υπολογισμός μισθολογικής 

διαφοράς  

Ποσό 

αναδρομικών 

Από 19-05-2016 έως 26-09-2016 127 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 182,03 € 

Από 08-11-2016 έως 31-12-2016 53 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 75,97 € 

ΣΥΝΟΛΟ 258,00 € 

        
                                      
Για το έτος 2017 οι μισθολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

 
Χρονικό διάστημα 

 

Υπολογισμός μισθολογικής 

διαφοράς 

Ποσό 

αναδρομικών 

Από 01-01-2017 έως 13-07-2017 193 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 276,63 € 

Από 09-10-2017 έως 31-12-2017 82 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 117,53 € 

ΣΥΝΟΛΟ 394,16 € 

 
 

Για το έτος 2018 οι μισθολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

 
Χρονικό διάστημα 

 

Υπολογισμός μισθολογικής 

διαφοράς 

Ποσό 

αναδρομικών 

Από 01-01-2018 έως 04-04-2018 94 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 134,73 

Από 18-04-2018 έως 30-04-2018 13 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 18,63 € 

ΣΥΝΟΛΟ 153,36  € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ : 805,52  
ευρώ  (μικτά). 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ   Α + Β  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ            : 1.612,48  € (μικτά) 
 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς με στοιχεία: 
- Κ.Α.  15/6041.0001   με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου»  και  
- Κ.Α. 15/6054.0001  με τίτλο:  «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ. ορισμένου 
χρόνου ΙΚΑ». 
 
 

Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου 
2. Τις διατ/ξεις του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/05-

01-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015….» 

3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ττ 300/2016/15-02-2018 (δικό μας 1238/06-03-2018) 17/2017 
απόσπασμα πρακτικού της από 19/10/2017 (6ο θέμα) συνεδρίασης του Α΄ 
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Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ, περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας των ανωτέρω δύο (2) 
υπαλλήλων.  

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ττ 299/2017/15-02-2018 (δικό μας 1239/06-03-2018) 17/2017 
απόσπασμα πρακτικού της από 19/10/2017 (4ο θέμα) συνεδρίασης του Α΄ 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ, περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας 

5. Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
     Εγκρίνει,  

 

   Τη δαπάνη και την καταβολή αναδρομικών σε δύο υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου μετά από αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους, από το  Α΄ 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ, που προκύπτουν από τη μισθολογική 
εξέλιξη των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  και  αναλυτικά ως οι 
κάτωθι πίνακες : 
 
 
Α) Γιαχαλής Παναγιώτης,  κατηγορίας ΥΕ κλάδου  εργατών γενικών 
καθηκόντων 
 
Για το έτος 2016 οι μισθολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

Χρονικό διάστημα 
 

Υπολογισμός μισθολογικής 

διαφοράς  

Ποσό 

αναδρομικών 

Από 18-05-2016 έως 26-09-2016 128 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 183,47 € 

Από 08-11-2016 έως 31-12-2016   53 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 75,97 € 

ΣΥΝΟΛΟ 259,44 € 

                                    
Για το έτος 2017 οι μισθολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

Χρονικό διάστημα 
 

Υπολογισμός μισθολογικής 

διαφοράς 

Ποσό 

αναδρομικών 

Από 01-01-2017 έως 13-07-2017 193 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 276,63 € 

Από 09-10-2017 έως 31-12-2017   82 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 117,53 € 

ΣΥΝΟΛΟ 394,16 € 

 

Για το έτος 2018 οι μισθολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

Χρονικό διάστημα 
 

Υπολογισμός μισθολογικής 

διαφοράς 

Ποσό 

αναδρομικών 

Από 01-01-2018 έως 04-04-2018 94 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 134,73 € 

Από 18-04-2018 έως 30-04-2018 13 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 18,63 € 

ΣΥΝΟΛΟ 153,36  € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ : 806,96  ευρώ  
(μικτά). 
 
 
Β) Μαυροϊδόγγονα Χρυσάνθη, κατηγορίας ΥΕ κλάδου καθαριστριών 
 
Για το έτος 2016 οι μισθολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

Χρονικό διάστημα 
 

Υπολογισμός μισθολογικής 

διαφοράς  

Ποσό 

αναδρομικών 

Από 19-05-2016 έως 26-09-2016 127 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 182,03 € 
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Από 08-11-2016 έως 31-12-2016  53 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 75,97 € 

ΣΥΝΟΛΟ 258,00 € 

                                       
Για το έτος 2017 οι μισθολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

Χρονικό διάστημα 
 

Υπολογισμός μισθολογικής 

διαφοράς 

Ποσό 

αναδρομικών 

Από 01-01-2017 έως 13-07-2017 193 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 276,63 € 

Από 09-10-2017 έως 31-12-2017   82 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 117,53 € 

ΣΥΝΟΛΟ 394,16 € 

 

Για το έτος 2018 οι μισθολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

Χρονικό διάστημα 
 

Υπολογισμός μισθολογικής 

διαφοράς 

Ποσό 

αναδρομικών 

Από 01-01-2018 έως 04-04-2018 94 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 134,73€ 

Από 18-04-2018 έως 30-04-2018 13 ημ.:30 ημ/μήνα Χ 43 ευρώ/μήνα 18,63 € 

ΣΥΝΟΛΟ 153,36  € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ : 805,52  
ευρώ  (μικτά). 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 1.612,48  
€ (μικτά) 
 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς με στοιχεία: 
- Κ.Α. 15/6041.0001   με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου»  και  
- Κ.Α. 15/6054.0001  με τίτλο:  «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ. ορισμένου 
χρόνου ΙΚΑ». 
 
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -92- και δημοσιεύθηκε την 4/6/2018. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ 
 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ  

   

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

   

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

 

ΑΔΑ: ΩΤΙΕΟΛΨΦ-ΨΟΥ
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