
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη στους 

επιλαχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 1995» 

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/5/οικ. 32342/19-12-2016  (ΑΔΑ: ΩΝ46465ΦΘΕ-Ω93) Εγκύκλιος 

του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Γενική Δ/νση Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού – 

Δ/νση Διαχείρισης Ανθρ. Δυναμικού & Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρ. Δυναμικού. 

 

 Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου, αναφορικά με την εφαρμογή των 

οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4440/2016 (224/Α΄/2-12-2016), για την αναγνώριση 

του χρόνου υπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη στους επιλαχόντες του πανελλήνιου 

γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 1995, διευκρινίζονται τα εξής:  

α) Στην ανωτέρω ρύθμιση εμπίπτουν όσοι υπάλληλοι της Α.Δ.Μ.-Θ. ήταν επιλαχόντες του 

γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1995, οι οποίοι διορίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 22 του 

άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (τ. Α΄ 180), σε κενές ή προσωποπαγείς θέσεις φορέων του άρθρο 14 του 

Ν. 2190/1994. Για τους εν λόγω υπαλλήλους αναγνωρίζεται, για βαθμολογική και μισθολογική 

εξέλιξη, το χρονικό διάστημα από 01-01-1997 έως την ημερομηνία διορισμού τους. 

β) Για τη βαθμολογική κατάταξη αυτών θα εκδοθεί διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 

αναφοράς την 2-12-2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4440/2016). Επισημαίνεται ότι, όσοι 

υπάλληλοι εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν. 4440/2016 και παράλληλα έχουν υποβάλει 

αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (Π.Δ. 69/2016), παρακαλούνται όπως 

υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα ανακαλούν την τελευταία (αίτηση), στο μέτρο που το 

ίδιο ή μέρος του χρονικού διαστήματος προς αναγνώριση βάσει του άρθρου 28 ταυτίζεται με το χρόνο 

που αιτούνται να τους αναγνωριστεί για βαθμολογική εξέλιξη ως προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Θεσσαλονίκη,     03-04-2017 
Αρ. Πρωτ.:  οικ.  21333 
 

        Αποστολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία    

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΠΡΟΣ: 

Ταχ. Δ/νση : Τ.Οικονομίδη &  Καθ.Ρωσσίδου 11  
Ταχ.Κώδικας:  54 008  Θεσ/νίκη 
Τηλ.:                 2313309463, -163, -181, -465,  
                         -179,  -187 
FAX                   2313309412 
 

  
1. Όλες τις υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.-Θ. 
2. Όλους τους υπαλλήλους  

της Α.Δ.Μ.-Θ. 



Το ίδιο ισχύει και για τις αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα. Αυτό 

κρίνεται σκόπιμο, διότι δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός υπηρεσίας που αφορά στο ίδιο χρονικό 

διάστημα, καθώς έτσι απορρέουν ταυτόσημα πλεονεκτήματα για τον ίδιο σκοπό, ήτοι τη βαθμολογική 

εξέλιξη των υπαλλήλων. 

γ) Για τη μισθολογική κατάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων θα εκδοθεί επίσης ξεχωριστή 

διαπιστωτική πράξη, η οποία θα τους κατατάσσει σε μισθολογικά κλιμάκια από 01-01-2018, οπότε 

από την ημερομηνία αυτή θα ανατρέξουν και τα οικονομικά αποτελέσματα της μισθολογικής 

κατάταξης. 

Διευκρινίζεται ότι η διάταξη αναφέρεται στην αναγνώριση του προαναφερόμενου χρόνου για τη 

βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, ενώ δεν αναγνωρίζεται συνταξιοδοτικά, όπως 

μας ενημέρωσε η Δ/νση Διοίκησης του ΥΠΕΣ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια 

Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ.   

Ως εκ τούτου, και παράλληλα με τον έλεγχο που διενεργείται από τη Διεύθυνσή μας, 

παρακαλούνται όσοι υπάλληλοι εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις όπως μας ενημερώσουν σχετικά, 

για την προώθηση των σχετικών ενεργειών από την υπηρεσία μας. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ.Ε.Γ.Γ. 
Ο Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοίκησης 
 
 
 
 

Αθανάσιος Μπογιαννίδης 
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