
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ.05/2019 

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

 
Αρ. Απόφασης                                                             Περίληψη 
  22/2019                                                        « Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης και καταβολή       
                                                                          ποσού (1.073,80€), που αφορά σε αναδρομική 
                                                                       μισθολογική διαφορά από αναγνώριση συνάφειας    
                                                                    μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε μόνιμη υπάλληλο» 
 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 12η Μαρτίου 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 16.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά την υπ’ αριθ. πρωτ.1473/07-03-2019 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 -6- τακτικά μέλη και -7- 
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, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής Μωυσής, Ανδριανός Παυλόπουλος, 
Αικατερίνη Ζαχαράκη και Αγγελική Τσιακμάκη. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, 
Ιωάννης Εμιρζάς, Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Παρασκευή Γαλίτση-
Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Νικόλαος Αφέντογλου και Γεώργιος Αβαρικιώτης. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ευγενία Στόλη, Βασίλειος Σπατούλας, 
Θεοκλήτη Μεσουρίδου και Ανασταστασία Μεσουρίδου διότι απουσιάζουν τα 
αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής 
Μωυσής, Ανδριανός Παυλόπουλος και Αγγελική Τσιακμάκη. 
 
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 3ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 
 

ΑΔΑ: 6Ξ76ΟΛΨΦ-ΡΞΡ



Κατά την προσεχή σας συνεδρίαση, παρακαλώ να συμπεριλάβετε στα θέματα 
ημερησίας διάταξης και το θέμα : «Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή ποσού 
χιλίων εβδομήντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.073,80 €), που αφορά σε 
αναδρομική μισθολογική διαφορά από αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών σε μόνιμη υπάλληλο».  
 
 Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής : 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11 και 26 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ/176/Α’/16-12-15). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παραγρ.3α, του Ν.4354/15, σύμφωνα με τις 
οποίες κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον 
φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δυο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία 
που ανήκουν. 

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) 
ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 
4354/2015 (176 /Α΄), σύμφωνα με την οποία η κατάταξη στα προωθημένα 
μισθολογικά κλιμάκια πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με τα αντικείμενα της 
απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της 
θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον 
οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής 
αποφαίνεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά 
αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής 
αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες 
Υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού.  

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1753/28-03-2018 αίτηση της υπαλλήλου για 
αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού διπλώματος για βαθμολογική και 
μισθολογική εξέλιξη. 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1267/14-03-2018 βεβαίωση περάτωσης του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση: «Εκπαιδευτική 
Πολιτική και Διοίκηση», διάρκειας τριών εξαμήνων, της Σχολής Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου της υπαλλήλου 
ΜΕΖΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Κων/νου, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών. 

6. Το απόσπασμα του πρακτικού  24/2018 (αρ. πρωτ. ττ 192/04-12-2018), του 
Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών, περί αναγνώρισης  της συνάφειας του 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της μονίμου υπαλλήλου ΜΕΖΙΝΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Κων/νου, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών, με τα αντικείμενα της 
απασχόλησής της.  

7. Την 313/2018 (ΑΔΑ: Ω045ΟΛΨΦ-ΦΓ9) Απόφαση Προέδρου περί 
αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατάταξη της 
μονίμου υπαλλήλου ΜΕΖΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Κων/νου από 28/03/2018 
(ημερομηνία υποβολής της αίτησής της) στο προωθημένο μισθολογικό 
κλιμάκιο ΜΚ 17 της ΠΕ Κατηγορίας. 

 
Η μισθολογική διαφορά που προκύπτει από την προωθημένη μισθολογική 
εξέλιξη  και συγκεκριμένα από το Μ.Κ. 15 της κατηγορίας ΠΕ (1.918, 00 €) στο 
Μ.Κ. 17 της κατηγορίας ΠΕ  (2.036,00 €) είναι 118,00 ευρώ (μικτά) το μήνα, ήτοι: 

 
Για το έτος 2018 οι μισθολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

 

ΑΔΑ: 6Ξ76ΟΛΨΦ-ΡΞΡ



ΜΗΝΑΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑ 

ΜΗΝΑ 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ (από 28/3/2018) 118,00 : 30 Χ 3= 11,80 € 11,80 € 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (9 μήνες) 118,00 Χ 9 = 1.062,00 € 1.062,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.073,80 € 

                                               
ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ : 1.073,80 ευρώ. 
 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό με στοιχεία: 
 
- Κ.Α.  15/8111.0001   με τίτλο: «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ»   
 

 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 διατάξεις των άρθρων 7, 11 και 26 του Ν. 4354/2015 
           3.Τις διατάξεις του άρθρου 9 παραγρ.3α, του Ν.4354/15 
           4.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική 
              εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την παροχή οδηγιών για την     
              εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) 
           5.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1753/28-03-2018 αίτηση της υπαλλήλου  
           6.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1267/14-03-2018 βεβαίωση περάτωσης του Προγράμματος 
              Μεταπτυχιακών Σπουδών 
           7.Το απόσπασμα του πρακτικού  24/2018 (αρ. πρωτ. ττ 192/04-12-2018), του Α΄  
              Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών                                                                                         
           8.Την 313/2018 (ΑΔΑ: Ω045ΟΛΨΦ-ΦΓ9) Απόφαση Προέδρου 
           9.Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OΜΟΦΩΝΑ 
 
 
 

Εγκρίνει, 
 
την εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή ποσού χιλίων εβδομήντα τριών ευρώ και 
ογδόντα λεπτών (1.073,80 €), που αφορά σε αναδρομική μισθολογική διαφορά μετά 
από αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,  στη μόνιμη υπάλληλο 
κ. Αναστασία Μεζίνη του Κων/νου. 
Η μισθολογική διαφορά που προκύπτει από την προωθημένη μισθολογική εξέλιξη  
και συγκεκριμένα από το Μ.Κ. 15 της κατηγορίας ΠΕ (1.918, 00 €) στο Μ.Κ. 17 της 
κατηγορίας ΠΕ  (2.036,00 €) είναι 118,00 ευρώ (μικτά) το μήνα, ήτοι: 
 
Για το έτος 2018 οι μισθολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

 
ΜΗΝΑΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑ 

ΜΗΝΑ 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ (από 28/3/2018) 118,00 : 30 Χ 3= 11,80 € 11,80 € 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (9 μήνες) 118,00 Χ 9 = 1.062,00 € 1.062,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.073,80 € 

                                               
ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ : 1.073,80 ευρώ. 

ΑΔΑ: 6Ξ76ΟΛΨΦ-ΡΞΡ



 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό με στοιχεία: 
 
- Κ.Α.  15/8111.0001   με τίτλο: «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ»   
 

 Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης απέχει της ψηφοφορίας η κ. Αναστασία 
Μεζίνη. 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -22- και δημοσιεύθηκε την 15/03/2019. 

 
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  

   

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

  ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 
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