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ΘΕΜΑ: Αίτημα νομοθετικής ρύθμισης για την αναγνώριση προϋπηρεσίας 

υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. που διανύθηκε με συμβάσεις μίσθωσης 

έργου σε ΚΕΠ.  
 
 
 

Κυρία Υπουργέ,  
 
 

   Οι υπάλληλοι του κλάδου Δ.Υ.Π. που υπηρετούν σε ΚΕΠ είχαν τη δυνατότητα να 

αναγνωρίσουν το χρόνο προϋπηρεσίας τους που είχε παρασχεθεί σε ΚΕΠ με 

συμβάσεις μίσθωσης έργου για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη 

κατόπιν ουσιαστικής κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237Α/2014).  

 

   Με την πράξη 146/29-05-2018 το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι 

Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι χρηματικό ένταλμα Δήμου δεν 

πρέπει να θεωρηθεί έχοντας κρίνει μη νόμιμη τη δαπάνη λόγω επανακατάταξης 

υπαλλήλου κλάδου Δ.Υ.Π. σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, μετά την αναγνώριση 

του χρόνου που απασχολήθηκε με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ΚΕΠ. 

 

  Ειδικότερα, στην πράξη 146/2018 αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

 

1. «Οι εν λόγω, όμως, διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4305/2014, κατά το 

μέρος που προβλέπουν τη δυνατότητα αναγνώρισης της υπηρεσίας που 

παρασχέθηκε με συμβάσεις μίσθωσης έργου και για τη μισθολογική 

εξέλιξη του υπαλλήλου, θα πρέπει να θεωρηθούν καταργηθείσες μετά την 

έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015. Και τούτο, διότι ο τελευταίος, σύμφωνα 

με όσα έγινα δεκτά, παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης μόνο της 

προϋπηρεσίας που παρασχέθηκε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και 

όχι με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενώ, εξάλλου, ο νεώτερος ν. 4369/2016 

προβλέπει τη δυνατότητα αναγνώρισης και κάθε άλλης υπηρεσίας που με 

βάση ειδικές διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, 



 

μόνον, όμως, για τη βαθμολογική, όχι δε και για τη μισθολογική εξέλιξη 

του υπαλλήλου.»  

 

2. «…υπό την ισχύ των ν. 4354/2015 και 4369/2016, δεν είναι δυνατή η 

προσμέτρηση, για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, του χρόνου 

προγενέστερης απασχόλησής τους σε Κ.Ε.Π., δυνάμει συμβάσεων 

μίσθωσης έργου, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 

4305/2014.» 

 

    Μετά την ως άνω δυσμενή εξέλιξη και επειδή:  

 

1. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε ΚΕΠ για τους υπαλλήλους του κλάδου 

Δ.Υ.Π. ήταν πάγιο αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. από το 2007 έως το 2014 –μια 

ολόκληρη επταετία στον πάγο κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 εδ. ι του 

άρθρου 15 του Ν. 2305/2003 (ΦΕΚ 297Α/2003) που αυθαίρετα βάσει μυθώδους 

εγκυκλίου δεν εφαρμόζονταν- και αποτελεί ένα επονείδιστο κεφάλαιο για τις 

άδικες πολιτικές που ασκήθηκαν στην ιστορία του κλάδου, το οποίο δεν 

πρέπει να ανοίγει ξανά στις μέρες μας.  

 

2.  Πολλοί συνάδελφοί μας, που είχαν καταφύγει είτε νωρίτερα είτε στη διάρκεια 

της επταετίας στη λύση της δικαστικής οδού, έχουν δικαιωθεί επιτυγχάνοντας 

με δικαστικές αποφάσεις, μέχρι και από Άρειο Πάγο, τον ορθό χαρακτηρισμό 

της σχέσης απασχόλησής τους με συμβάσεις μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ, ως 

σχέση εξαρτημένης εργασίας.  

 

3. Δεν πρέπει να οδηγηθούν ξανά στα δικαστήρια οι υπάλληλοι του κλάδου 

Δ.Υ.Π. που δεν πρόλαβαν μέχρι το τέλος του 2015 να αναγνωρίσουν το 

χρόνο  προϋπηρεσίας τους σε ΚΕΠ, ώστε να ενταχθούν από 1/1/2016 στα 

μισθολογικά κλιμάκια του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176Α/2015) με το συνολικό και 

πραγματικό χρόνο υπηρεσίας που είχαν διανύσει μέχρι την 31/12/2015.  

 

4. Για όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που 

μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης πρέπει 

να δύνανται να εφαρμοστούν οι ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 

4569/2018 (ΦΕΚ 179Α/11-10-2018), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 13 

στο άρθρο 25 του N.4354/2015 ως εξής: 
 

«13. Για τη μισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου 9 των υπαλλήλων που 

μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη το 

σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογική 

κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.». 

 

 



 
 

5. Πρέπει να εκλείψουν τα φαινόμενα διαφορετικών μισθολογικών 

ταχυτήτων για τους υπαλλήλους του ίδιου ή διαφορετικών κλάδων με τα ίδια 

χαρακτηριστικά, που παραπέμπουν σε παραβίαση της συνταγματικής αρχής 

της ισότητας. 

 

     Ζητάμε: 

 

    Νομοθετική ρύθμιση για τους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που 

υπηρετούν στα ΚΕΠ, προκειμένου να αναγνωρίζεται για τη μισθολογική και 

βαθμολογική τους ένταξη και εξέλιξη ο χρόνος προϋπηρεσίας που 

διανύθηκε σε ΚΕΠ με συμβάσεις μίσθωσης έργου και ανεξάρτητα από τα 

τυπικά προσόντα με τα οποία διανύθηκε.  

 

     

    Έχοντας την πεποίθηση ότι το παρόν αίτημά μας για την αποκατάσταση  

εργασιακών δικαιωμάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί σοβαρά, αποφασιστικά, 

αποτελεσματικά και δίκαια παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

  

 
 

Με τιμή 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. 

   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
 


