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ΘΕΜΑ: «Aναγνώριση προϋπηρεσίας». 
Σχετ.: Έγγραφό σας αριθμ. οικ.368/3-1-2013 
 
 Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με τα 
διαλαμβανόμενα σ’ αυτό, σας πληροφορούμε ότι, οι απόψεις της Υπηρεσίας μας  για 
το θέμα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των μεταφερομένων από τις δημοτικές 
επιχειρήσεις στους Δήμους περιέχονται στο αριθμ. 2/67588/15-10-2012 έγγραφό 
μας,  το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στην Υπηρεσία σας. 

Στο έγγραφο αυτό ρητά αναφέρεται ότι «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».  

Τα κρινόμενα με την αριθμ. 160/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου  
αφορούν τη μη χορήγηση αυξήσεων λόγω του παγώματος  των μισθών για το 
χρονικό διάστημα από 15-3-2010 που ίσχυε η διάταξη του άρθρου 3 του 
Ν.3833/2010  και μέχρι 31-10-2011. Από 1-11-2011 και μετά ισχύει ο Ν.4024/2011 με 
τις διατάξεις του  οποίου στο άρθρο 6  προβλέπεται η αναγνώριση προϋπηρεσιών 
που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις νόμων. 

Συνεπώς, για την κατάταξη των μεταφερομένων από τις δημοτικές 
επιχειρήσεις στους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 θα ληφθεί 
υπόψη όλος ο χρόνος υπηρεσίας  στους φορείς από τους οποίους μεταφέρθηκαν. 

Το  Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται από πλευράς δικής του 
αρμοδιότητας να εκφέρει τις απόψεις του, σχετικά με την αιτούμενη από τον 
Βουλευτή Ν.Ημαθίας κ., Τσαβδαρίδη Λάζαρο  νομοθετική ρύθμιση, με κοινοποίησή 
τους  και στην δική μας Υπηρεσία  για ενημέρωση.    
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