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Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφό σας και ύστερα από το (β)
όµοιο του Υπουργείου Εσωτερικών, φωτοαντίγραφο του οποίου σας στέλνουµε, σας
πληροφορούµε τα εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) ορίζεται ότι «ως πραγµατική υπηρεσία νοείται
κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο ∆ηµόσιο, σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου ή σε ΟΤΑ, µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε
άλλη υπηρεσία που µε βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγµατική
υπηρεσία για βαθµολογική εξέλιξη».
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.3660/2008 «το
προσωπικό που υπάγεται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
αυτού, µετά τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών πραγµατικής υπηρεσίας στα βαρέα και
ανθυγιεινά επαγγέλµατα λαµβάνει ένα (1) µισθολογικό κλιµάκιο, µε τη συµπλήρωση
δέκα (10) ετών ένα(1) ακόµη µισθολογικό κλιµάκιο και µε τη συµπλήρωση δεκαπέντε
(15) ετών ένα (1) ακόµη µισθολογικό κλιµάκιο».
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.(ε) της παρ.1 του άρθρου 15 του
ν.3205/03 και τις οδηγίες της αριθµ.2/72757/0022/31-12-03 εγκυκλίου µας, κάθε
προϋπηρεσία που από ισχύουσες διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγµατική δηµόσια
υπηρεσία στις θέσεις που οι υπάλληλοι υπηρετούν, αναγνωρίζεται για την
µισθολογική τους εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 3 του ιδίου νόµου.
Κατόπιν των ανωτέρω, συµφωνούµε µε τα διαλαµβανόµενα στο (β) σχετικό
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύµφωνα µε το οποίο, η προϋπηρεσία
αυτών που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του άρθρου 4 παρ.3 του ν.3660/2008, είτε έχει
προσφερθεί µε σχέση δηµοσίου δικαίου, είτε µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, θεωρείται
πραγµατική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιπλέον µισθολογικών κλιµακίων του
ανωτέρω νόµου, αρκεί να απασχολούνται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στις
εργασίες που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 4 του νόµου αυτού.
Ο ∆ιευθυντής
Συν/να: 1σελίδα
Εσωτ.∆ιανοµή:∆22-Β

Κ.Μπαζιώτης
Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεκ/σης α.α.

