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                                                 Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Εσωτερικών 
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 Σταδίου 27 
 101 83 - Αθήνα 
2. Υπουργείο Οικονομικών 
 Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
 Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής 
 Τμήμα Γ΄ 
 Πανεπιστημίου 37 
 101 65 - Αθήνα 

 

Κύριοι Υπουργοί, 
 

Με την υπ’ αριθμ.: 48/2017 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου 
Δαπανών του Ι΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασχολήθηκε με το ζήτημα 
της επανακατάταξης των υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4354/2015, 
ύστερα από μετάταξη σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και πιο συγκεκριμένα με την 
πιο πάνω Πράξη (48/2017) προβλέπεται ότι: 
 

1. Η μετάταξη σε ανώτερο κλάδο αποτελεί υπηρεσιακή μεταβολή και όχι οιονεί 
διορισμό σύμφωνα με την πάγια Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(ΣτΕ). 

2. Η προϋπηρεσία που είχε διανυθεί σε κατώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα δεν 
αναγνωρίζεται, διότι αντιβαίνει στα άρθρα 11 και 14 του Ν.4354/2015, 
σύμφωνα με τα οποία γίνεται σαφής διάκριση του χρόνου και τρόπου 
μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων ανάλογα με την εκπαιδευτική κατηγορία 
στην οποία ανήκουν. 



3. Η κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) ανώτερης 
κατηγορίας γίνεται κατόπιν ποσοτικής αντιστοίχισης του νέου βασικού 
μισθού με εκείνον που αντιστοιχεί πριν την μετάταξη και αυτό δεν είναι 
δυνατόν με κατάταξη στο ανώτερο πλησιέστερο Μ.Κ. και την μετέπειτα 
εξέλιξή του σ’ αυτά, ενώ με τον Ν.4354/2015, οι υπάλληλοι 
επανακατατάχθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα σ’ αυτόν, Μ.Κ. κατάταξης 
αλλά και το χρόνο και τρόπο μισθολογικής εξέλιξης, δηλ. η μισθολογική 
εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων έγινε σύμφωνα με τα τυπικά τους 
προσόντα, τον χρόνο υπηρεσίας τους στον φορέα που υπηρετούν καθώς και 
τον χρόνο υπηρεσίας που είχε αναγνωρισθεί από τον φορέα αυτό έως 31 
Δεκεμβρίου 2015. Μετά την αρχική τους κατάταξη, είναι δυνατή η αναγνώριση 
προϋπηρεσίας (ανεξαρτήτως τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε) και  είχε 
προσφερθεί σε φορείς που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 7, του πιο πάνω 
Νόμου (κατά την δημοσίευσή του) με σχέση εργασίας Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου ή Αορίστου Χρόνου, (σχετικό το άρθρο 11 του Ν.4354/2015 
και η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιος του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και η παροχή οδηγιών με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 
2/88138/ΔΕΠ/10-11-2016 εγκύκλιο επίσης του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, αλλά και τα άρθρα 76, 102 και 183 όπως ισχύουν του Ν.3584/2007 που 
αφορούν μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας και βαθμολογική ένταξη 
υπαλλήλων. 
 
 

Κύριοι Υπουργοί, 
 

  Επειδή η συγκεκριμένη Πράξη (48/2017) του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει 
δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση, αναστάτωση και άνιση μεταχείριση στους 
εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι μόνο καθώς έρχεται να ανατρέψει 
μια διαδικασία που εφαρμόζεται για πολλά χρόνια σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία αλλά και τις οδηγίες-εγκυκλίους των υπηρεσιών σας, σας ζητούμε όπως 
με την ΑΜΕΣΗ παρέμβαση των Υπουργείων σας ζητηθεί να ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ η πιο 
πάνω Πράξη, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει με νομοθετική ρύθμιση να 
καθορίζεται ρητά ο τρόπος της μισθολογικής κατάταξης των μετατασσόμενων σε 
ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία ανεξαρτήτως 
του τυπικού προσόντος (σχετικό το άρθρο 11, παρ.4 και 5 του Ν.4354/2015). 

Αναμένουμε το συντομότερο δυνατόν τις δικές σας ενέργειες για την  επίλυση 
του σοβαρού αυτού προβλήματος και την ενημέρωση μας.  

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
  Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γεν. Γραμματέας 
 
Νίκος Τράκας                                                          Βασίλης Πετρόπουλος 


