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ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών».
Σας γνωστοποιούμε την αριθ.2/24529/0022/24-3-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 928 Β’) με
θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) K.Y.A.
για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών», η οποία έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ:ΒΙ0ΒΗ-ΕΦΥ,
προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την
εφαρμογή της από την ημερομηνία ισχύος της (ήτοι από 14-4-2014) και εφεξής.
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων της ανωτέρω κοινής
υπουργικής απόφασης κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής:
1. Με την προϊσχύουσα Κ.Υ.Α. οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την
πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών
- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή
αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το
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χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη μισθολογική τους
ένταξη και μέχρι επτά (7) έτη κατ` ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική
κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Επίσης, για τους κατόχους διδακτορικού
ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι εν λόγω τίτλοι δύναται να
προσμετρηθούν για μισθολογική εξέλιξη, εφόσον προηγηθεί από το ίδιο
όργανο η κρίση της συνάφειας αυτών.
2. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά στην αλλαγή της διαδικασίας που
ακολουθείται για την προσμέτρηση στη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω
προσωπικού, αφενός του τυχόν χρόνου αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που
έχει στο δημόσιο τομέα και αφετέρου του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών που τυχόν κατέχει. Με τη νεότερη Κ.Υ.Α., από 14-4-2014, για
τις προϋπηρεσίες που δεν έχουν αναγνωριστεί θα ακολουθηθεί η διαδικασία
που προβλέπεται στις ρυθμίσεις αυτής , δηλαδή δεν απαιτείται πλέον κρίση
από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αλλά η αναγνώριση του ανωτέρω
χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις
Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων φορέων και τα οικονομικά
αποτελέσματα αυτής ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης
αναγνώρισης συνοδευόμενης από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών, των οποίων δεν έχει κριθεί η συνάφεια των τίτλων αυτών
από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, μπορούν να προσμετρήσουν τους εν
λόγω τίτλους για μισθολογική εξέλιξη από την ημερομηνία πρόσληψής τους,
με την απαραίτητη προϋπόθεση οι τίτλοι αυτοί να έχουν αποτελέσει τυπικό
προσόν για την πρόσληψή τους. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που οι
ανωτέρω τίτλοι δεν έχουν απαιτηθεί ως τυπικό προσόν για την πρόσληψη,
δεν μπορούν να προσμετρηθούν για μισθολογική εξέλιξη.
4. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Ν.Π.Ι.Δ.
και τις ΔΕΚΟ της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του
άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, σύμφωνα με την αριθ.οικ.2/840/0022/4-12013 (Φ.Ε.Κ. 37΄Β) κ.υ.α. και τις οδηγίες που δόθηκαν με την
αριθ.2/19352/0022/20-2-2013 εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών
(ΑΔΑ:ΒΕΤΟΗ-35Ν).
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Διεκπεραίωσης α.α
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Αποδέκτες προς ενέργεια :
1.
Όλα τα Υπουργεία
α. Γραφεία κ.κ. Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών
β. Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
γ. Δ/νσεις Διοικητικού
δ. Δ/νσεις Οικονομικού
με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους φορείς που
εποπτεύουν και υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του
ν.4024/2011 (226 Α’) .
Ιδίως οι αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλούνται να
κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους Δήμους, προκειμένου αυτοί να
ενημερώσουν τα Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ. και τις Α.Ε. που εποπτεύουν.
2.
Αρχηγεία Σωμάτων Ασφαλείας, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ελεγκτικό Συνέδριο
Όλες τις Περιφέρειες
α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
β. Δ/νσεις Οικονομικού
γ. Δ/νσεις Διοικητικού
με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους φορείς που
εποπτεύουν και υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του
ν.4024/2011 (226 Α’) .
Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
β. Δ/νσεις Οικονομικού
γ. Δ/νσεις Διοικητικού
Βουλή των Ελλήνων
Λογιστήριο
Συμβούλιο της Επικρατείας
Άρειο Πάγο
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Όλες τις Υ.Δ.Ε.
Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.)

Β. Εσωτερική διανομή :
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Δημοσιονομικής Πολιτικής
3. Γραφεία κ. Γεν. Δ/ντών Γ.Λ.Κ.
4. Δ.22 – Α΄,Β΄,Δ΄
5. Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

