
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

              Από το πρακτικό της 05/17-03-2021 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Τετάρτη (17) δέκα επτά  του μηνός 

Μαρτίου χρόνου 2021 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 190/11-03-2021 πρόσκληση της Προέδρου, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα προστασίας 

(ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020 –Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 παρ. 1).  

 

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
 

             Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  04 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  29  

 

  Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με την υπ  αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου με 

τίτλο  «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (176 /Α')», που 

δημοσιεύθηκε στις 06/05/2016 στο  ΦΕΚ 176 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν. 

3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», κρίνετε  απαραίτητο να προβούμε σε αλλαγές των 

μισθολογικών κλιμακίων και στη κατάταξη  σε υπαλλήλους της επιχείρησης μας που συμπληρώσαν τα 

χρόνια στο κλιμάκιο που βρίσκονται. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, 

από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία ως εξής:  

 

Αλλαγή  μισθολογικών  κλιμακίων σε υπαλλήλους  
 
ΙΔΑΧ 

ΑΔΑ: 66ΧΜΟΕΥ9-ΛΩΣ



1. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. υπηρεσία τριών (3) ετών σε κάθε 

μισθολογικό κλιμάκιο. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το κατώτερο 

μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος 

χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό  κλιμάκιο.. 

2. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις 

διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η 

υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή 

ορισμένου χρόνου. 

Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού 

συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και την περίπτωση μας του διοικήτικού συμβουλίου. Σύμφωνα 

λοιπόν με τα παραπάνω και όσα προβλέπει ο νόμος,  πρέπει να προβούμε στην αλλαγή μισθολογικών 

κλιμακίων σε δύο (2) από τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ που έχει η επιχείρησή μας, και  βάσει  των στοιχείων των 

ατομικών τους  φακέλων, μιας κι εχουν συμπληρώσει τα χρόνια στο κλιμακίο τους θα πρέπει να τους 

κατατάξουμε εκ νέου σε νέο μισθολογικό κλιμάκιο  και να γίνουν οι διαπιστωτικές πράξεις τους.  Πρόκειται 

για τους: 

 1) Δροσινό Πέτρο του Φώτιου , υπάλληλο ΙΔΑΧ στο δημοτικό πάρκινγκ της Ουρανούπολης 

υποκ/μα της επιχείρησής μας ,  και από ΜΚ 4 ανεβαίνει στο ΜΚ 5   και  

2) Παρθενιώτη Θεόδωρο του Δημητρίου, κυβερνήτη Γ’ στο σκάφος «Αμμουλιανή 2003» 

υποκ/μα της επιχείρησής μας,  και από ΜΚ 8 ανεβαίνει στο ΜΚ 9. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
 

Α. Την αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου σε δύο υπάλληλους ΙΔΑΧ της ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ και την κατάταξη τους ως εξής 

1) Δροσινό Πέτρο του Φώτιου , υπάλληλο ΙΔΑΧ στο δημοτικό πάρκινγκ της Ουρανούπολης 

υποκ/μα της επιχείρησής μας ,  και από ΜΚ 4 ανεβαίνει στο ΜΚ 5   και  

2) Παρθενιώτη Θεόδωρο του Δημητρίου, κυβερνήτη Γ’ στο σκάφος «Αμμουλιανή 2003» 

υποκ/μα της επιχείρησής μας,  και από ΜΚ 8 ανεβαίνει στο ΜΚ 9. 

 

Β. Η παραπάνω κατάταξη θα έχει ισχύ αναλογικά από την μέρα συμπλήρωσης στο παραπάνω κλιμάκιο και 

εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να εκδώσει τις διαπιστωτικές πράξεις των πιο πάνω εργαζομένων της 

επιχείρησης, σύμφωνα με τον Νόμο. 

 

 

ΑΔΑ: 66ΧΜΟΕΥ9-ΛΩΣ



                                                    

                                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29/2021 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 17-03-2021 

 
Η Πρόεδρος 

 
 

 
Ζαμάνη Μαρία Ελένη 

 

ΑΔΑ: 66ΧΜΟΕΥ9-ΛΩΣ
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