
ΘΕΜΑ: «Κατάταξη υπαλλήλων κατηγορίασ ΔΕ απόφοιτων μέςων τεχνικών 
ςχολών»  
ΧΕΣ:  1.Σο υπ’ αριθμ. 2/60049/0022/11-9-2012  έγγραφο του Γ.Λ.Κ. 
              2. Σο υπ’αριθμ. 3705/7-8-2012 έγγραφο του Ειδικού Διαβαθμιδικού 
υνδέςμου     
                          

Σε απϊντηςη του ανωτϋρω ςχετικού (2)εγγρϊφου ςασ, το οπούο διαβιβϊςτηκε 
ςτην υπηρεςύα μασ με το ανωτϋρω (1) ςχετικό, και αφορϊ τη κατϊταξη υπαλλόλων 
κατηγορύασ ΔΕ, οι οπούοι υπϊγονταν ςτη διϊταξη του ϊρθρου 3, παρ. 2, περ. α΄,  του Ν. 
3205, επιςημαύνουμε τα εξόσ : 

Σύμφωνα με το ϊρθρο 28, παρ. 1, του Ν. 4024/2011: «Οι υπάλληλοι, που 
υπηρετούν κατά την έναρξη τησ ιςχύοσ του παρόντοσ, κατατάςςονται αυτοδικαίωσ ςτουσ 
βαθμούσ τησ κατηγορίασ που υπηρετούν, με βάςη τον ςυνολικό χρόνο πραγματικήσ 
δημόςιασ υπηρεςίασ … και το χρόνο προώπηρεςίασ ςτο δημόςιο ή τον ιδιωτικό τομέα που 
έχει αναγνωριςτεί για τη βαθμολογική ή τη μιςθολογική κατάταξη και εξέλιξη του 
υπαλλήλου…». Από τη διαζευκτικό διατύπωςη τησ ανωτϋρω διϊταξησ, ςυνϊγεται ότι 
προκειμϋνου να ληφθεύ υπόψη ωσ χρόνοσ πραγματικόσ δημόςιασ υπηρεςύασ ό χρόνοσ 
προώπηρεςύασ, για την κατϊταξη του υπαλλόλου κατϊ την ϋναρξη ιςχύοσ του Ν. 
4024/2011 (την 1.11.2011), θα πρϋπει να ϋχει αναγνωριςτεύ εύτε για τη βαθμολογικό, 
εύτε για τη μιςθολογικό εξϋλιξη του υπαλλόλου, και δεν απαιτεύται να ςυντρϋχουν 
ςωρευτικϊ. 

Κατόπιν των ανωτϋρω, και ςύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο ϋγγραφό ςασ, 
υπϊλληλοι τησ υπηρεςύασ ςασ, κατηγορύασ ΔΕ, ενϋπιπταν ςτισ διατϊξεισ τησ παρ. 2α του 
ϊρθρου 3 του Ν. 3205/2003, ότοι ελϊμβαναν προ τησ ιςχύοσ του Ν. 4024/2011, ϋνα 
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επιπλϋον μιςθολογικό κλιμϊκιο, όπωσ προϋβλεπαν οι προώςχύουςεσ διατϊξεισ του Ν. 
3205/2003.  

Λαμβϊνοντασ υπόψη τα ανωτϋρω, το Γενικό Λογιςτόριο του Κρϊτουσ ςε 
απϊντηςη ςχετικού ερωτόματοσ τησ υπηρεςύασ μασ και όςον αφορϊ το πεδύο των 
αρμοδιοτότων του, μασ ενημϋρωςε με το αριθ. 2/87337/0022/11-1-2013 ϋγγραφό του, 
ότι κατϊ τον υπολογιςμό του ςυνολικού χρόνου πραγματικόσ δημόςιασ υπηρεςύασ για 
τη βαθμολογικό κατϊταξη (την 1η.11.2011) των υπαλλόλων που ενϋπιπταν ςτισ 
προαναφερθεύςεσ διατϊξεισ του Ν. 3205/2003,  θα πρέπει να προςμετρηθεί ένα (1) 
έτοσ, κατϊ την εφαρμογό του ϊρθρου 28, παρ. 1, του Ν. 4024/2011. 
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