
 

 

ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη» 

ΣΧΕΤ: 1) Το με αρ.πρωτ. 94/17-7-2018 έγγραφο της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 

  2) Το με αρ.πρωτ. 93/17-7-2018 έγγραφο της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 

  3) Το με αρ.πρωτ. 10/24-8-2018 έγγραφο του ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Η 

  4) Το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.64/2766/19242/03-07-2018 έγγραφο της      

  Υπηρεσίας μας 

 

 

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. (4) σχετικού σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω υπ’ αρ. 

(1),(2),(3) σχετικά έγγραφα  για τις δικές σας, κατά λόγο αρμοδιότητας, τυχόν 

περαιτέρω ενέργειες. 

Περαιτέρω, με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9-8-2016 

(ΑΔΑ:Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας διευκρινίζεται ότι σε 

περίπτωση, κατά την οποία η επιχείρηση, στην οποία πραγματοποίησε ο υπάλληλος 

την αιτούμενη προς αναγνώριση προϋπηρεσία, δεν υφίσταται πλέον, αλλά και σε 

κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος προκειμένου να αποδείξει την εν λόγω 

προϋπηρεσία δύναται να προσκομίζει κατά την κρίση του οποιοδήποτε πρόσφορο για 

την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας έγγραφο, πέραν των προβλεπομένων στις 

διατάξεις του Π.Δ.69/2016. Αντιστοίχως, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια 
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 Αθήνα, 7/9/2018 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2793/Οικ.32101 

 

 

Προς:  

Υπουργείο Οικονομικών 

Γενικό Λογιστήριο του κράτους 

Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής 

d22@glk.gr 

 

Κοιν: 

1) Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 

osyape@otenet.gr 

2) ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Η 

symidyi@gmail.com 

 

 

 

Πληροφορίες  : Γιώργος Παπακωνσταντίνου 

Τηλέφωνο       : 213 1313215 

Ε-mail             : g.papakonstantinou@ydmed.gov.gr 

Fax                  : 213 1313389 

Ταχ. Δ/νση      : Βασ. Σοφίας 15,T.K. 106 74, Αθήνα 

 



δύνανται να ζητούν περαιτέρω έγγραφα προκειμένου να στοιχειοθετήσουν την 

διανυθείσα προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σε κάθε 

περίπτωση αρμόδια όργανα για την εξέταση της συνδρομής των απαιτούμενων, 

σύμφωνα με το Π.Δ.69/2016, προϋποθέσεων για την αναγνώριση προϋπηρεσίας 

εκτός δημοσίου τομέα είναι το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και το αρμόδιο όργανο 

για την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης της προϋπηρεσίας. 

 Περαιτέρω, με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389/8-12-2016 

(ΑΔΑ:65Ξ4465ΦΘΕ-ΝΒ9) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας διευκρινίζεται ότι για  

προϋπηρεσία που έχει πραγματοποιηθεί σε φορέα του οποίου η νομική μορφή έχει 

αλλάξει, προκειμένου να κριθεί αν η εν λόγω προϋπηρεσία δύναται να αναγνωρισθεί 

ως πραγματική δημόσια υπηρεσία δυνάμει του άρ.98 παρ.2 του Υπαλληλικού Κώδικα 

(ν.3528/2007, όπως ισχύει) ή ως προϋπηρεσία διανυθείσα εκτός δημοσίου τομέα 

δυνάμει του Π.Δ.69/2016, θα πρέπει να εξετάζεται η νομική μορφή που είχε ο φορέας 

κατά το χρόνο που διανύθηκε η προϋπηρεσία.  

  

  

 

 

   

 

 
   

 

 

 

 

Συνημμένο: 1) Το με αρ.πρωτ. 94/17-7-2018 έγγραφο της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 

          2) Το με αρ.πρωτ. 93/17-7-2018 έγγραφο της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 

          3) Το με αρ.πρωτ. 10/24-8-2018 έγγραφο του ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Η 

                     4) Το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.64/2766/19242/03-07-2018 έγγραφο   

          της Υπηρεσίας μας 

 

Εσωτ. Διανομή: Γρ.Υπουργου  

1) Επί του υπ’ αρ. 1200/18-7-2018 σχετικού 

2) Επί του υπ’ αρ. 1201/18-7-2018 σχετικού 

3) Επί του υπ’ αρ. 1360/27-8-2018 σχετικού    

 

O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης  

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
του Τμήματος Γραμματείας και 

Παροχής Πληροφοριών του 
Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 

Ιωάννης Θεράπος 













 

ΘΕΜΑ : «Μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση του χρόνου αναμονής των        

      διορισθέντων » 

ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ.64/24-05-2018 έγγραφο της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 

 

 

 Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία μας, 

κατά το στάδιο της αξιολόγησης των ισχυουσών ρυθμίσεων, οι οποίες άπτονται των 

αρμοδιοτήτων της, λαμβάνει υπόψη της τα δίκαια αιτήματα, τις καίριες παρατηρήσεις 

και προτάσεις που τίθενται υπόψη της από πολίτες, από συλλόγους και ομοσπονδίες 

υπαλλήλων και από τις Υπηρεσίες, με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού, την ισότιμη μεταχείριση των υπαλλήλων και την εύρυθμη, 

αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο της 

εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.  

 

 

 

 

 

 

   

Εσωτ. Διανομή: 

1) Γραφείο κ. Υπουργού 

2) Γραφείου Γεν. Γραμματέα 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ            

 Αθήνα, 03/07/2018 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΙΔΑΔ/Φ.31.64/2766/19242 

 

 

Προς:  

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 

Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων  

Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας 

osyape@otenet.gr 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες  : Γιώργος Παπακωνσταντίνου 

Τηλέφωνο       : 213 1313274 

Ε-mail             : g.papakonstantinou@ydmed.gov.gr 

Fax                  : 213 1313389 

Ταχ. Δ/νση      : Βασ. Σοφίας 15,T.K. 106 74, Αθήνα 

 

 

O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης  

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής 

Πληροφοριών 

Του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 

Μαρίνα Χρύση 




