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ΘΕΜΑ: Αναδροµική τακτοποίηση υπαλλήλων, για τους οποίους δεν εφαρµόστηκε
ορθά η Οδ. 89/48/ΕΟΚ
Σχετ.: Η αριθ. πρωτ. ∆ΟΑ/Φ.13/ 317 /οικ.1105/16-1-2009 εγκύκλιος της υπηρεσίας
µας
Με την ως άνω εγκύκλιο θέσαµε υπόψη σας το γεγονός ότι µε τις διατάξεις του
Π.∆/τος 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄) µεταφέρθηκε στο εθνικό µας δίκαιο η Οδηγία
89/48/ΕΟΚ «σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών»
και ρυθµίστηκαν τα σχετικά µε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα όργανα και τη
διαδικασία αναγνώρισης στην Ελλάδα των τίτλων αυτών που έχουν αποκτηθεί σε χώρεςµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆εδοµένου, όµως, ότι κατά το χρονικό διάστηµα από τη λήξη της προθεσµίας
µεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο της εν λόγω Οδηγίας (4/1/1991) µέχρι τη θέση σε ισχύ
του Π.∆. 165/2000 (28/6/2000) θεωρήθηκε ότι υφίστανται ζητήµατα κακής ενσωµάτωσης
και εφαρµογής της Οδηγίας αυτής, από τα οποία είναι δυνατόν να έχουν προκύψει
διακρίσεις σε βάρος ορισµένων υπαλλήλων, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(∆ΕΚ), στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς του να ελέγχει την εφαρµογή του Κοινοτικού
∆ικαίου, εξέδωσε την από 23/10/2008 καταδικαστική για την Ελλάδα απόφαση (Υπόθεση
C-274/05).
Ειδικότερα, µε την παραπάνω απόφαση του ∆ΕΚ, επήλθε, µεταξύ άλλων, η
καταδίκη της χώρας µας λόγω της απόρριψης στο δηµόσιο τοµέα µετατάξεων σε θέσεις
κλάδου ανώτερης κατηγορίας, ατόµων που διορίσθηκαν σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας
από αυτόν στον οποίο θα µπορούσαν να έχουν διορισθεί αν τα διπλώµατά τους είχαν
αναγνωρισθεί σε περίπτωση έγκαιρης ενσωµάτωσης της Οδηγίας.
Στο πλαίσιο αυτό και για την αντιµετώπιση διακρίσεων που τυχόν έχουν υποστεί
άτοµα που είχαν προσληφθεί πριν την έναρξη εφαρµογής του Π.∆. 165/2000, ζητήθηκε
µε την ως άνω εγκύκλιό µας, από όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες να καταγράψουν, σε ένα
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πρώτο στάδιο, τους υπαλλήλους-κατόχους τίτλων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που
αποκτήθηκαν σε χώρες µέλη της Ε.Ε., για τους οποίους δεν αναγνωρίστηκαν έγκαιρα τα
τυπικά τους προσόντα.
Ύστερα από επεξεργασία των συλλεγέντων στοιχείων και βάση της αριθ. 1684/2009
απόφασης του ΣτΕ, από την οποία προκύπτει ότι κατά το χρονικό διάστηµα που
µεσολάβησε από τη λήξη της προθεσµίας µεταφοράς της Οδηγίας µέχρι την τελική
µεταφορά της στην εσωτερική έννοµη τάξη, οι διατάξεις της αναπτύσσουν ευθεία
εφαρµογή και έχουν άµεση ισχύ, µε τρόπο ώστε τα δικαιώµατα που οι ενδιαφερόµενοι
αντλούν από αυτές να µπορούν να γίνουν αντικείµενο επίκλησης ενώπιον των εθνικών
αρχών, η υπηρεσία µας κρίνει σκόπιµη, όπως κατωτέρω αναλύεται, τη διευθέτηση των
ζητηµάτων που έχουν ανακύψει, µέσω της λήψης διοικητικών µέτρων από τους ίδιους
τους φορείς, στους οποίους υπηρετούν οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι.
Ενόψει των ανωτέρω και συνεπεία των σχετικών δεσµεύσεων που ανέλαβε η
Ελλάδα ενώπιον του ∆ΕΚ, καθώς και του ενδεχόµενου επιβολής χρηµατικών κυρώσεων
στη χώρα µας, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς την απόφαση του ∆ΕΚ της 23-102008 (υπόθεση C-274/05) σχετικά µε την παράβαση της Οδηγίας 89/48, παρακαλείσθε
όπως προβείτε, άµεσα, στη συνολική αναδροµική τακτοποίηση (µετάταξηςκατάταξης, βαθµολογική, µισθολογική κ.τ.λ.) των υπαλλήλων σας, οι οποίοι
αντιµετώπισαν, στο παρελθόν, την άρνηση της διοίκησης να ικανοποιήσει αιτήµατά
τους, κατ΄ επίκληση εφαρµογής της Οδηγίας.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις ατόµων που διορίσθηκαν σε θέσεις φορέων του
δηµόσιου τοµέα, τα οποία είχαν ή µετά το χρόνο διορισµού τους απέκτησαν τίτλο
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης χώρας-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του οποίου
τους χορηγήθηκε, µεταγενέστερα, πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από
το ΣΑΕΙΤΤΕ (δηλ. από το αρµόδιο, σύµφωνα µε το Π.∆. 165/2000, όργανο), εφόσον
στο διάστηµα από 4/1/1991 µέχρι 28/6/2000:
Α. Για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος:
1. είχαν απευθυνθεί, µε αίτησή τους η οποία απορρίφθηκε, στην αρχή που ήταν τότε
αρµόδια για την ρύθµιση της πρόσβασης στο συγκεκριµένο επάγγελµα (π.χ. το ΤΕΕ για
το επάγγελµα των Μηχανικών) και
2. είχαν υποβάλει, επικαλούµενοι τον συγκεκριµένο τίτλο, αίτηση για µετάταξη σε θέση
κλάδου ανώτερης κατηγορίας, η οποία απορρίφθηκε,
Β. Για τις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος:
- είχαν υποβάλει την παραπάνω αίτηση µετάταξης (περ. Α2), η οποία απορρίφθηκε,
µπορούν να καταταγούν σε υφιστάµενες κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή
παρεµφερούς ειδικότητας και αν δεν υπάρχουν σε προσωρινές θέσεις αντίστοιχης
ειδικότητας, που συνιστώνται µε βάση τις κείµενες διατάξεις.
Η εξακρίβωση της συνδροµής των παραπάνω προϋποθέσεων γίνεται από τη
∆ιεύθυνση Προσωπικού/∆ιοικητικού της οικείας του υπαλλήλου υπηρεσίας, σύµφωνα
µε την ακόλουθη διαδικασία:
Α. Για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος:
α. υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόµενο στην αρχή που ήταν αρµόδια µέχρι τις
28/6/2000 για να ρυθµίζει την πρόσβαση στο συγκεκριµένο επάγγελµα, προκειµένου να
ανακληθεί η απορριπτική (βλ. ανωτέρω περίπτωση A1) απόφαση της αρχής και να
εγγραφεί ο ενδιαφερόµενος αναδροµικά σε αυτήν και
β.
υποβολή
αίτησης
από
τον
ενδιαφερόµενο
προς τη
∆ιεύθυνση
Προσωπικού/∆ιοικητικού της υπηρεσίας του για την αναδροµική τακτοποίησή του, η
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οποία ανατρέχει στην ηµεροµηνία σωρευτικής συνδροµής και των δύο προϋποθέσεων
(αρχική αίτηση για τη µετάταξή του και αναδροµική εγγραφή του στην οικεία αρχή).
∆ιευκρινίζεται ότι µε την αίτησή του προς τη ∆/νση Προσωπικού/∆ιοικητικού ο
ενδιαφερόµενος συνυποβάλλει την απόφαση αναδροµικής εγγραφής του στην οικεία
αρχή.
Β. Για τις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος:
υποβολή
αίτησης
από
τον
ενδιαφερόµενο
προς
τη
∆ιεύθυνση
Προσωπικού/∆ιοικητικού της υπηρεσίας του αίτησης για την αναδροµική
τακτοποίησή του, η οποία ανατρέχει στην ηµεροµηνία της αρχικής αίτησης για τη
µετάταξή του.
Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο αιτών
πληροί τις προϋποθέσεις, η σχετική κατάταξή του γίνεται αναδροµικά, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µε απόφαση του οικείου, κατά
περίπτωση, Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Επίσης, παρακαλούνται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες να διαβιβάσουν την
εγκύκλιο αυτή στους φορείς που εποπτεύουν.
Τέλος, προκειµένου να καταστεί δυνατή η συνολική ενηµέρωση της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά µε τα µέτρα που έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση
για την εκτέλεση της απόφασης του ∆.Ε.Κ., παρακαλούµε όπως κοινοποιείτε άµεσα στην
υπηρεσία µας τις σχετικές αποφάσεις που τυχόν εκδίδετε.
Για τυχόν διευκρινίσεις, η υπηρεσία µας είναι στη διάθεσή σας.

Η Γενική Γραµµατέας

Ευσταθία Μπεργελέ

3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Προς:
1) Όλα τα Υπουργεία
∆/νσεις ∆ιοικητικού
2) Όλες τις Περιφέρειες
∆/νσεις ∆ιοίκησης
3) Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας
Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)
srpq@ypepth.gr
4) ΑΣΕΠ
5) Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
tee@central.tee.gr
Κοινοποίηση:
Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης

Εσωτερική ∆ιανοµή:
Γραφεία:
Υπουργού
Υφυπουργού
Γενικού Γραµµατέα
Γενικών ∆ιευθυντών Γ.Γ.∆.∆. & Η.∆.
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