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ΘΕΜΑ: Απάντηση σχετικά με την από 24-4-2018 επιστολή σας

Απαντώντας στην από 24-4-2018 επιστολή σας, που εστάλη στην Υπηρεσία μας με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σας γνωρίζουμε ότι με το αρ.
2/14537/ΔΕΠ/13-5-2016 απαντητικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το
οποίο σας κοινοποιούμε, παρέχονται οδηγίες αναφορικά με το εν λόγω θέμα.
Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α
του άρθρου 11 του Ν. 4354/2015 είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας (ανεξαρτήτως
τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε), που έχει προσφερθεί σε φορείς που κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του ως άνω Νόμου αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7
(Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005) των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων
μίσθωσης έργου).
Κατά συνέπεια δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε φορείς που σήμερα δεν εφαρμόζουν τις
διατάξεις του Ν.4354/2015 π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. Επίσης δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε
φορείς που σήμερα δεν υφίστανται, εκτός εάν έχουν απορροφηθεί από άλλο φορέα ο οποίος

σήμερα υπάγεται στις διατάξεις του Ν.4354/2015, οπότε είναι δυνατή η αναγνώριση σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.
Με βάση τα ανωτέρω παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας υπαλλήλων
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για μισθολογική εξέλιξη που έχει
παρασχεθεί:
α) στο καταργηθέν Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών
Έργων, επειδή μετά την κατάργησή του, ο διάδοχος φορέας είναι το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
4109/2013 και του άρθρου 2 του Ν. 4142/2013,
β) στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, επειδή υπάγονται στις διατάξεις
του νέου μισθολογίου, καθόσον πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο Νόμος 4354/2015 στην περ.
στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 και
γ) στο Μουσείο Ακρόπολης, επειδή σύμφωνα με τον

ιδρυτικό του Νόμο υπ΄ αριθμ.

3711/2008 είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
Νόμου 4354/2015 στην περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 .
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