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Κορυδαλλός, 31 Δεκέμβρη 2015
Αριθ. Πρωτ. 245
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς:

Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ

Θέμα: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας»
Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες,
Σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο (νόμος 4354/2015) και το άρθρο 11 προβλέπεται
μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας των υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα αλλά και
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου
(Συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου).
Επίσης στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του νόμου με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις –
Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων» αναφέρεται ότι
«Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα
μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους
προσόντα, τον χρόνο υπηρεσίας στον φορέα που υπηρετούν, καθώς και τον χρόνο
υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από τον φορέα αυτόν, μέχρι και τις 31.12.2015».
Το άρθρο 11 παράγραφος 4α και 4β προβλέπει ότι η αναγνώριση της παραπάνω
προϋπηρεσίας πραγματοποιείται (όπως ίσχυε και πριν) με απόφαση του ειδικού
υπηρεσιακού συμβουλίου και οι τυχόν μισθολογικές απολαβές έχουν ισχύ από την
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του υπαλλήλου.
Επειδή θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα από την διατύπωση της
συγκεκριμένης διάταξης αναφορικά με την προθεσμία υποβολής της αίτησης, καλούμε
όσους συναδέλφους έχουν προϋπηρεσία σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή του
ευρύτερου δημοσίου τομέα, (όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 7 του νόμου 4354) να
υποβάλλουν εντός της ημέρας (31/12/2015) σχετική αίτηση αναγνώρισης της
προϋπηρεσίας τους προς το ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο υπαλλήλων καταστημάτων
κράτησης με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία σημερινή.

Προς διευκόλυνση σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα σχετικής αίτησης.
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Θέμα : Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Με την παρούσα αίτησή μου παρακαλώ όπως,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 11 και 26 του
νόμου 4354/2015, αναγνωρίσετε την προϋπηρεσία μου
στον .............................................................................
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….. ,
προκειμένου να ληφθεί υπόψη για την μισθολογική
μου κατάταξη και εξέλιξη , όπως προβλέπεται από τον
παραπάνω νόμο.
Επιφυλάσσομαι με νεότερη αίτηση μου για να σας
υποβάλω περαιτέρω συμπληρωματικά δικαιολογητικά
ο/η αιτ…..

