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Θέμα: «Αλαθύπηνληα πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Δ.69/2016 πνπ αθνξά ηελ 

αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο εθηόο δεκνζίνπ ηνκέα ζην δεκόζην». 

 

Με ηελ παξνύζα επηζηνιή, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ καο πνπ αθνξνύλ ην ξόιν 

ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ζπκβνύινπ ηεο Πνιηηείαο (Ν. 1474/1984), ζέινπκε λα ζαο ζέζνπκε 

έλα ζνβαξνύ ραξαθηήξα δήηεκα, πνπ αλέθπςε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Δ. 69/2016 γηα 

ηελ αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ, ζε ππαιιήινπο πνπ ηελ έρνπλ 

απνθηήζεη εθηόο δεκνζίνπ ηνκέα θαη πξηλ από ην δηνξηζκό ηνπο. Τν πξόβιεκα πνπ 

αλέθπςε αθνξά πνιινύο Γεσηερληθνύο κέιε ηνπ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θαζώο θαη άιιεο 

επηζηεκνληθέο εηδηθόηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα πιήηηεη απηνύο ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο 

πνπ ζεώξεζαλ όηη έπξεπε λα αλαβαζκίζνπλ ηηο ζπνπδέο θαη ηηο γλώζεηο ηνπο πξνο 

όθεινο ησλ ππεξεζηώλ πνπ εξγάδνληαη θαη ηνπ Δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γεληθόηεξα.  

 Σπγθεθξηκέλα, πξνβιεκαηηθή είλαη ε εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. α’ ηνπ 

σο άλσ δηαηάγκαηνο από ηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα ησλ θνξέσλ δεκόζηαο δηνίθεζεο θαηά 

ηελ εμέηαζε ησλ ελώπησλ ηνπο δηαβηβαδνκέλσλ αηηεκάησλ. Σύκθσλα κε ηελ σο άλσ 

δηάηαμε, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί ε πξνϋπεξεζία πξέπεη λα έρεη δηαλπζεί κεηά ηελ 

απόθηεζε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο θαηεγνξίαο/εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, ζηελ 

νπνία ππεξεηεί ν ππάιιεινο θαηά ην ρξόλν ηεο έληαμεο, θαη κεηά ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο 

άζθεζεο επαγγέικαηνο, όπνπ απηή απαηηείηαη. 

Η ξύζκηζε απηή, κε ην σο άλσ πεξηερόκελν είλαη θαηάθσξα άδηθε θαη παξαβηάδεη ηε 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε αξρή ηεο ηζόηεηαο ησλ Ειιήλσλ πνιηηώλ. Κη απηό επεηδή 

αλαγλσξίδεη ηελ ζπλαθή πξνϋπεξεζία πνπ έρεη απνθηεζεί εθηόο δεκνζίνπ ηνκέα, κόλν 

εθόζνλ ν ηίηινο ζπνπδώλ ηνπ ππαιιήινπ είλαη ν ίδηνο κε απηόλ πνπ θαηέρεη ν αηηνύκελνο 

ηελ αλαγλώξηζε θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αηηήζεώο ηνπ θαη ζπλαθόινπζα ηεο 
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έληαμήο ηνπ. Αλ ζην κεηαμύ ν ζπλάδειθνο έρεη απνθηήζεη ηίηιν ζπνπδώλ αλώηεξεο 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδνο, ηόηε ε πξνϋπεξεζία δελ αλαγλσξίδεηαη επεηδή θαηά ην ρξόλν 

εληάμεώο ηνπ έρεη ηίηιν δηάθνξν από απηόλ κε ηνλ νπνίν απέθηεζε ηελ πξνϋπεξεζία ηνπ. 

Τα Υπεξεζηαθά Σπκβνύιηα γλσκνδνηνύλ αρνητικά ζε αηηήκαηα ππαιιήισλ, νη νπνίνη 

δηήλπζαλ κελ πξνϋπεξεζία 7 εηώλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα κε θαηνρή πηπρίνπ ΤΕΙ, ζην κεηαμύ 

δε απέθηεζαλ ηίηιν ΑΕΙ θάλνληαο αίηεζε κεηάηαμεο ζηνλ αληίζηνηρν αλώηεξν θιάδν. Η σο 

άλσ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ θαηεγνξίαο, από ηελ νπνία ε ππεξεζία ηνπ 

σθειήζεθε νπζηαζηηθά, απνηέιεζε ιόγν λόκηκεο απόξξηςεο ησλ αηηεκάησλ ηνπο γηα ηελ 

αλαγλώξηζε ηεο σο άλσ πξνϋπεξεζίαο επεηδή απηή είρε απνθηεζεί θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

ήηαλ θάηνρνη πηπρίνπ ΤΕΙ θαη όρη ΑΕΙ πνπ είλαη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ζήκεξα 

πνπ επηδηώθεη ηελ αλαγλώξηζε. Απηό είλαη θαηάθσξα άδηθν θαη κάιηζηα ζε κηα επνρή πνπ 

ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπνπδώλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ε 

αμηνπνίεζε απνθνίησλ κε ηε ζεζκνζέηεζε θηλήηξσλ ηίζεληαη σο ζηόρνο ησλ 

παξεκβάζεσλ ζηε δεκόζηα δηνίθεζε θαζώο ζπλδένληαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηάο ηεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ 

παξέρνληαη ζηνλ πνιίηε. Αληηζέησο, ε σο άλσ δηάηαμε θαίλεηαη λα «ηηκσξεί» όζνπο 

ππαιιήινπο κε πξνζσπηθέο ζπζίεο ζε ρξόλν θαη ρξήκαηα επεδίσμαλ λα βειηηώζνπλ ην 

επίπεδν ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ώζηε λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο λέεο εμειίμεηο, λα 

απνθηήζνπλ λέα ηερλνγλσζία θαη λα πξναγάγνπλ ην επίπεδν ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

ππεξεζηώλ ζηνλ πνιίηε.  

Πεξαηηέξσ κε ηελ σο άλσ ξύζκηζε, παξαβηάδεηαη θαη ε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε 

αξρή ηεο ηζόηεηαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ.1 ηνπ Σπληάγκαηνο, θαζώο ε αλαινγηθή ή νπζηαζηηθή 

ηζόηεηα επηβάιεη ηελ όκνηα κεηαρείξηζε ησλ όκνησλ θαη ηελ δηαθνξνπνηεκέλε κεηαρείξηζε 

ησλ αλόκνησλ πεξηπηώζεσλ. Κη απηό επεηδή ε ζέζπηζε ηεο κε αιιαγήο εθπαηδεπηηθήο 

βαζκίδαο θαηά ηα σο άλσ, σο θξηηεξίνπ γηα ηελ αλαγλώξηζε ή κε ηεο πξνϋπεξεζίαο 

νδεγεί ζε δηαθνξνπνίεζε ηεο αληηκεηώπηζεο νπζηαζηηθά όκνηωλ πεξηπηώζεωλ αθνύ αλ 

θάπνηνο θαηά ην ρξόλν έληαμήο ηνπ δεηήζεη πξώηα από ην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην ηελ 

αλαγλώξηζε ηεο πξνϋπεξεζίαο ηνπ θαη αθνύ ηελ πεηύρεη θαηαζέζεη ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ πνπ 

έρεη απνθηήζεη θαη δεηήζεη ηε κεηάηαμή ηνπ ζε αλώηεξν θιάδν, ζα ηύρεη επλνϊθόηεξεο 

κεηαρείξηζεο ηνπ ππαιιήινπ ν νπνίνο αλ είρε ήδε θαηαζέζεη ζηελ ππεξεζία ηνπ ηνλ λέν 

ηίηιν ζπνπδώλ θαη πεηύρεη ηε κεηάηαμή ηνπ ζε αλώηεξν θιάδν θαη θαηεγνξία πξηλ ηελ 

αίηεζή ηνπ γηα αλαγλώξηζε ηεο πξνϋπεξεζίαο, δελ ζα θαηαθέξεη λα αλαγλωξίζεη ηελ 

ηειεπηαία. Δειαδή ίδηεο αθξηβώο πεξηπηώζεηο αληηκεησπίδνληαη κε αληίζεην ηξόπν από ηνλ 

λνκνζέηε εμαηηίαο ελόο όισο ηπραίνπ θαη επθαηξηαθνύ γεγνλόηνο, δειαδή ηεο ππνβνιήο 

ηεο αηηήζεσο κεηαηάμεσο ζε ρξόλν κεηαγελέζηεξν ηεο αηηήζεσο αλαγλσξίζεσο ηεο 



 

 

πξνϋπεξεζίαο. Τν γεγνλόο απηό είλαη θαη αληίζεην ζηηο αξρέο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο 

όπσο πξνβιέπνληαη από ηνλ λ.4048/2012.  

Εθηηκνύκε ινηπόλ όηη είλαη αλαγθαία ε ηξνπνπνίεζε ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 

α’ ηνπ Π.Δ.69/2016 ώζηε λα απνθαηαζηαζεί απηή ε αδηθία θαη λα κελ αθπξσζεί ην πλεύκα 

ηνπ λόκνπ.  

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο θαη δεδνκέλνπ όηη ε πξόηαζή καο δελ επηθέξεη θακία 

επηβάξπλζε γηα ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό, ζαο απεπζύλνπκε έθθιεζε γηα ηελ πηνζέηεζε 

είηε ηεο σο άλσ πξνηαζείζαο ιύζεσο είηε νπνηαζδήπνηε άιιεο θξίλεηαη εζείο 

πξνζθνξόηεξε. 
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