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Κοιν.:

1. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα: Αναγνώριση «προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου» σε υπαλλήλους που έχουν μεταταγεί
σε ανώτερη κατηγορία – Γνωμοδότηση 66/2021 του ΝΣΚ.
Κύριε Υπουργέ
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι το ανώτερο όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών που
εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, με συνδικαλιστικό αλλά και επιστημονικό χαρακτήρα. Με
το παρόν απευθυνόμαστε σε σας σχετικά με την αναγνώριση «προϋπηρεσίας εκτός
δημοσίου» σε υπαλλήλους που έχουν μεταταγεί σε ανώτερη κατηγορία και την αποδοχή
της Γνωμοδότησης 66/2021 του ΝΣΚ. Αφορά υπαλλήλους που επειδή έχουν μεταταγεί σε
ανώτερη κατηγορία δεν τους αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους (ενδεικτικά από ΔΕ ή ΤΕ
σε ΠΕ). Μάλιστα είναι συχνό το φαινόμενο οι υπηρεσίες να αξιοποιούν τους υπαλλήλους
αυτούς και με τις δύο κατηγορίες, αξιοποιώντας προγενέστερα πτυχία τους και τα
Υπηρεσιακά Συμβούλια να γνωμοδοτούν αρνητικά στο αίτημά τους για αναγνώριση της
προϋπηρεσίας τους, δεδομένου του αρνητικού ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Θεωρούμε πως η αποδοχή εκ μέρους σας της Γνωμοδότησης 66/2021 του Νομικού
Συμβουλίου

του

Κράτους

–

Τμήμα

Δ΄

της

14ης Απριλίου

2021

δίνει

λύση

στο

πρόβλημα που έχει ανακύψει με τους συναδέλφους που ενώ έχουν συναφή προϋπηρεσία
με τη θέση στην οποία διορίστηκαν, λόγω της μετάταξής τους σε ανώτερη κατηγορία, δεν
δικαιούνται αναγνώρισης. Επιπρόσθετα αντιμετωπίζεται το παράδοξο συνάδελφοι που
αιτήθηκαν τη μετάταξή τους σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας αφού πρώτα ολοκλήρωσαν τη
διαδικασία

αναγνώρισης

της

προϋπηρεσίας

εκτός

δημοσίου

τομέα,

να

τυγχάνουν

ευνοϊκότερης μεταχείρισης αλλά και η παράλογη απαίτηση, προκειμένου να αναγνωριστεί,
η προϋπηρεσία να συσχετίζεται με τη σημερινή κατηγορία του υπαλλήλου και όχι με αυτήν
που είχε όταν προσλήφθηκε, αφού η προϋπηρεσία αφορά προγενέστερο της πρόσληψης

χρόνο.

Με

βάση

τα

παραπάνω

ΖΗΤΑΜΕ

να

προχωρήσετε

στην

αποδοχή

της

Γνωμοδότηση με αριθμ.66/2021 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Τμήμα
Δ΄ της 14ης Απριλίου 2021 προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα των ήδη μεταταχθέντων σε
ανώτερη κατηγορία υπαλλήλων να αναγνωρίσουν τυχόν προϋπηρεσία τους εκτός δημοσίου
τομέα.

