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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 371/2016
Σήµερα 27/10/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ.
οικ. 196985/21-10-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της υπ’
αριθµ. πρωτ. οικ. 198190/24-10-2016 συµπληρωµατική αυτής, που κοινοποιήθηκαν
νόµιµα, στις 21-10-2016 και 24-10-2016 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους
Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 12ο Η.∆.
Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν αιτήµατος του Συλλόγου Υπαλλήλων
Περιφέρειας Αττικής (Σ.Υ.Π.Α.) για το ζήτηµα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός
δηµοσίου τοµέα των υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα εννέα (79) παρόντων
Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου
Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
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Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος),
Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω,
Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου
Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος,
Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, ∆αµιανός Πέτρος,
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη,
∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης,
Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου
Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος,
Καραµάνος Χρήστος, Καστανιάς Νικόλαος, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έσποινα,
Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία,
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης),
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος,
Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα),
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας,
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σγουρός Ιωάννης,
Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Τασούλη- Γεωργιάδου
Ελισσάβετ, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή
(Βιβή), Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία,
Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Τζόκας Σπυρίδων, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης).
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεξίου Αθανάσιος,
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας
Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), Ζαφειρίου Ελένη, Καράµπελας
Κωνσταντίνος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά
Σοφία, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας ∆ηµήτριος,
Παλιού Αικατερίνη, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα),
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τσούπρα Ιωάννα,
Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Παπαδηµητρίου Ευτυχία και Σωτηροπούλου Ευαγγελία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Ελισσάβετ Τασούλη Γεωργιάδου, η οποία θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ.
πρωτ.οικ.200074/26-10-2016 εισήγηση της, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την
πρόσκληση και έχει ως εξής:
• Το ∆.Σ. του Συλλόγου των Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, µε το αριθ.
159/18.10.2016 έγγραφό του, κατέθεσε αίτηµα προς τον Πρόεδρο του
Περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα: «Κατάθεση αιτήµατος για συζήτηση και λήψη
απόφασης από το Περιφερειακό Συµβούλιο για το ζήτηµα της αναγνώρισης
προϋπηρεσίας».
• Σύµφωνα µε το Ν. 4354/2015 (άρθρο 11), για τον προσδιορισµό του χρόνου και
του τρόπου µισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις
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του (µόνιµων και δόκιµων πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων καθώς και υπαλλήλων
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου), ως
προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων λαµβάνεται η
υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 του νόµου
(Κεντρική ∆ιοίκηση, Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές, Οργανισµοί Κοινωνικής
Ασφάλισης, Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ & β’ βαθµού, Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου, Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου που ανήκουν στο κράτος ή
σε Ν.Π.∆.∆. ή σε ΟΤΑ, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισµοί και Ανώνυµες
Εταιρείες (∆.Ε.Κ.Ο.) που υπάγονται στο Ν. 3429/2005 κ.λπ)
των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου.
• Στη συνέχεια, µε το Ν. 4369/2016 (άρθρο 26 παρ. 6) και το κατ’ εφαρµογή αυτού
Π.∆. 69/2016 εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας
εκτός δηµοσίου τοµέα για τη βαθµολογική ένταξη των υπαλλήλων και καθορίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής,
η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε. και δεν
µπορεί να υπερβαίνει το επτά (7) έτη.
• Θεωρούµε ότι η ανωτέρω νοµοθεσία αποτελεί θετική εξέλιξη για τη βαθµολογική
και µισθολογική πορεία των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα.
Ειδικότερα:
1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΠΟΙΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ:
• Οι υπάλληλοι που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών υπαλλήλων και
υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (ν.3528/2007)
• Οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
στους οποίους εφαρµόζονται οι διατάξεις για τη βαθµολογική εξέλιξη του
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών υπαλλήλων και
υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 28
του ν.4369/2016
• Οι υπάλληλοι που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΟΤΑ Α’ & Β’
βαθµού).
2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Η προϋπηρεσία συνίσταται σε:
• άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος ή απασχόληση µε έµµισθη εντολή (π.χ.
λογιστής)
• εξαρτηµένη µισθωτή εργασία (π.χ. µηχανικός, υπάλληλος σε τεχνική
εταιρεία)
*Η πρακτική άσκηση και η απασχόληση µε προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας
(stage) δεν αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 98 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν.3528/2007) και του Π.∆. 69/2016, καθώς αποτελούν συµβάσεις
µαθητείας και όχι εξαρτηµένη εργασία
3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
• Να έχει αποκτηθεί µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της
κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθµίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος
• Συνάφεια: να είναι συναφής, ως προς τα αντικείµενα, στα οποία
απασχολείται ο υπάλληλος ή είναι δυνατόν να απασχοληθεί, σύµφωνα
µε τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας
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• Αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη (πλήρους απασχόλησης)
*Η προϋπηρεσία αυτή έχει επίπτωση στη βαθµολογική και µόνο ένταξη των
υπαλλήλων
*Λαµβάνεται υπόψη ως µοριοδοτούµενο κριτήριο κατά την επιλογή
προϊσταµένων
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Για την αναγνώριση της Προϋπηρεσίας εκδίδεται απόφαση του αρµόδιου για τη
βαθµολογική ένταξη οργάνου (Απόφαση Περιφερειάρχη) ύστερα από
σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Πιο συγκεκριµένα:
1. Ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια ∆/νση
Προσωπικού µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
2. Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέµπονται στο αρµόδιο υπηρεσιακό
συµβούλιο εντός µηνός από την υποβολή τους στην αρµόδια ∆/νση
3. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο προβαίνει στην εξέταση των δικαιολογητικών
και αποφαίνεται επί των αιτήσεων εντός 3 µηνών από την παραποµπή σε
αυτό του σχετικού ερωτήµατος
4. Το αρµόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός 15 ηµερών από τη
διατύπωση σύµφωνης γνώµης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Τα αιτήµατα που έχουν υποβληθεί στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4354/2015 (αναγνώριση προϋπηρεσίας σε
δηµόσιο φορέα) ανέρχονται στα 75, εκ των οποίων έχουν εξεταστεί και εγκριθεί από
το Υπηρεσιακό Συµβούλιο τα 65, τα 60 εξ’ αυτών µε θετική σύµφωνη γνώµη και τα
υπόλοιπα 5 µε αρνητική µισθολογική ή βαθµολογική εισήγηση.
Τα αιτήµατα που έχουν υποβληθεί στην αρµόδια ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού προς
εξέταση βάσει των διατάξεων του π.δ.69/2016, ανέρχονται αυτή τη στιγµή σε 400, εκ
των οποίων 195 έχουν διαβιβαστεί στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, για τα 76 έχουν
ζητηθεί συµπληρωµατικά δικαιολογητικά και 129 εξετάζονται. Επίσης, δεδοµένου ότι
κατά την εξέταση των αιτήσεων προκύπτουν ζητήµατα, τα οποία δεν διευκρινίζονται
επαρκώς στην αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.31.54/2365/οικ 21426/9.8.2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικ. Ανασυγκρότησης, π.χ. πως ορίζεται ο ιδιωτικός
τοµέας ή τι γίνεται µε τις συµβάσεις µίσθωσης έργου, η αρµόδια ∆/νση έχει ετοιµάσει
σχετικό ερώτηµα στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης,
Έχοντας υπόψη
• Τις διατάξεις των άρθρων 163 & 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
• Το Π∆ 145/2010 (ΦΕΚ Α΄228/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας
Αττικής», όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 44403/4-11-2011 απόφαση του Υπ.
Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 2494/4-11-2011) «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
Μετά τα ανωτέρω
Ως ∆ιοίκηση υποχρεούµαστε στην πλήρη εφαρµογή των διατάξεων του Ν.
4354/2015, του Ν. 4369/2016 και του Π.∆/τος 69/2016 για την αναγνώριση της
προϋπηρεσίας είτε στον δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, προς όφελος όλων των
εργαζοµένων που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων των
νόµων.
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
στο σώµα του Περιφερειακού Συµβουλίου:
Το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης να εξετάσει και
να προχωρήσει στη βελτίωση της σχετικής νοµοθεσίας για την αναγνώριση
προϋπηρεσίας των εργαζοµένων του ∆ηµοσίου, από τον ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα, η οποία σίγουρα αποτελεί µια θετική εξέλιξη, ώστε να αναγνωρίζονται
περισσότερα έτη από την επταετία που ισχύει σήµερα, µε σκοπό την περαιτέρω
αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εργαζοµένων, εφόσον αυτή κριθεί
συναφής, σύµφωνα και µε τις προϋποθέσεις του νόµου.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Επιµένουµε το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης να εξετάσει
και να προχωρήσει στη βελτίωση της σχετικής νοµοθεσίας για την αναγνώριση
προϋπηρεσίας των εργαζοµένων του ∆ηµοσίου, από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα,
η οποία σίγουρα αποτελεί µια θετική εξέλιξη, ώστε να αναγνωρίζονται όσο το
δυνατόν περισσότερα έτη από την επταετία που ισχύει σήµερα, µε σκοπό την
περαιτέρω βαθµολογική και µισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας των
εργαζοµένων, εφόσον αυτή κριθεί συναφής, σύµφωνα και µε τις προϋποθέσεις του
νόµου.
Το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης να κινηθεί στην
κατεύθυνση της ικανοποίησης του αιτήµατος του Συλλόγου των εργαζοµένων.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Χρ. Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Ι.
Πρωτούλης, ∆. Κουτσούµπα, Α. Βασιλάκη, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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