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1.Δήμο Αλμωπίας 
Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών &  
Προγ/σμού 
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 
Πλ.Αγγελή Γάτσου 
58 400 Αριδαία 
 
2.Δήμο Δελφών 
Ν.Φωκίδος 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Ρ.Κοντορήγα 12 
331 00 Άμφισσα 
 
Υπουργείο Εσωτερικών 
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 
Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ 
Σταδίου 27 
101 83 Αθήνα 
 

 
ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινήσεις». 
Σχετ.: α)Έγγραφο Δήμου Αλμωπίας αριθμ. 22260/10-7-2012 
           β) Έγγραφο Δήμου Δελφών αριθμ. 29091/25-9-2012 
           γ )Έγγραφο Υπ.Εσωτερικών αριθμ.30599/11-9-2012 
 
 
 Απαντώντας στα ανωτέρω σχετικά έγγραφά σας, αναφορικά με τα 

διαλαμβανόμενα σ’ αυτά, σας πληροφορούμε ότι, όπως σας είναι ήδη γνωστό από 

δικά μας έγγραφα αλλά και από έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, η 

προϋπηρεσία των υπαλλήλων που κατατάχθηκαν σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./164/2004 χωρίζεται σε δύο μέρη 

α)στον χρόνο  των 24 ή 18  μηνών  που λήφθηκε υπόψη για κατάταξη και 

αναγνωρίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3320/2005 και β) στον  πέραν των 

είκοσι τεσσάρων (ή δεκαοκτώ) μηνών χρόνο υπηρεσίας που παρασχέθηκε είτε 

προγενέστερα είτε μετά την έναρξη ισχύος του π.δ.164/2004   και αναγνωρίζεται 

με τις διατάξεις του Ν.3205/2003 και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 

ορίζονται σ’ αυτές. 

Στο άρθρο 16 των ΣΣΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΠΟΠ-ΟΤΑ έτους 2010 

προβλεπόταν η αναγνώριση όλου του χρόνου υπηρεσίας που είχε παρασχεθεί 

στον φορέα στον οποίο υπηρετούσε ο υπάλληλος  μέχρι την έναρξη ισχύος 

του ΠΔ 164/2004 συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου των 24 ή 18 μηνών που 

αναφερόταν στο ως άνω Π.Δ. Ενώ, ο χρόνος υπηρεσίας   που είχε παρασχεθεί μετά 

την δημοσίευση του π.δ. 164/2004 και μέχρι την 31-10-2011 προβλεπόταν να 

αναγνωριστεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που έθετε ο Ν.3205/2003. 



 Κατόπιν των ανωτέρω, όλη η προϋπηρεσία που είχαν, οι υπάλληλοι που 

υπάγονταν στην ως άνω διάταξη των ΣΣΕ  της ΠΟΕ- ΟΤΑ και ΠΟΠ- ΟΤΑ στις 

Υπηρεσίες που υπηρετούσαν μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος του ΠΔ 164/2004,  θα 

αναγνωριστεί  για την μισθολογική τους εξέλιξη  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3320/2005, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας που παρασχέθηκε μετά την δημοσίευση του 

Π.Δ. 164/2004 θα αναγνωριστεί από τις διατάξεις του Ν.3205/2003. 

 Οι μεταφερόμενοι από Δημοτικές Επιχειρήσεις στους Δήμους  μεταφέρονται 

με ειδικές διατάξεις  οι οποίες  ισχύουν για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής 

κατάστασής τους. Ως εκ τούτου,  η (συνολική) προϋπηρεσία  που έχει παρασχεθεί σε 

Δημοτική επιχείρηση (ΝΠΙΔ) πριν και μετά την ισχύ  του ΠΔ 164/2004 και μέχρι την 

μεταφορά τους σε δήμο, θα αναγνωριστεί με τη διάταξη μεταφοράς καθόσον  αυτή 

θεωρείται ειδική. 

 Οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι που είχαν προϋπηρεσία  σε δημοτική 

επιχείρηση , δεν μπορούν να την αναγνωρίζουν  καθόσον πρόκειται για 

προϋπηρεσία σε ΝΠΙΔ και δεν προβλέπεται από τις διατάξεις ούτε του Ν.3205/2003 

ούτε του Ν.4024/2011. 

 

 
Εσωτ.Διαν.: 
Δ22 – Β                                                              Ο Διευθυντής  
                                                                  
                                                                            Παύλος  Ξένος 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρ/νος Διεκ/σης α.α. 


