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Προς: Σπιιφγνπο κέιε ΕΤΕΠ 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

Σπλάδειθνη, 

Θα ζέιακε λα επρεζνχκε ζε φινπο ζαο θαιή αθαδεκατθή ρξνληά κε πγεία ζε εζάο θαη ηηο 
νηθνγέλεηέο ζαο. 

Ιαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ ε Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. παξαθνινχζεζε ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηα 
ζέκαηα πνπ καο αθνξνχλ θαη εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο 
θαη λα δηεθδηθεί γηα ην θιάδν καο ηα δίθαηα αηηήκαηα καο, πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζηαθή καο 
θαζεκεξηλφηεηα. 

Υπάξρεη θηλεηηθφηεηα ζε πνιιά δεηήκαηα άιπηα επί ρξφληα θαη ζεσξνχκε νηη έρνπλ αθφκε λα 
γίλνπλ πνιιά ψζηε ην ζνιφ θαηά ην παξειζφλ ηνπίν πνπ πξνθαινχζε ζχγρπζε ζηηο δηνηθήζεηο ησλ 
ΑΕΘ ζρεηηθά κε ηα εξγαζηαθά καο λα μεθαζαξίζεη. 

Είδακε ζηα ηέιε Θνπιίνπ θαη ηελ αλακελφκελε δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ πνπ 
μεθαζαξίδεη δεηήκαηα φπσο ηνλ ηξφπν έληαμήο καο ζην λ.4354/2015 θαζψο δίλεη νδεγίεο γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ λ.4386/2016 ελψ ζηα ηέιε Απγνχζηνπ ςεθίζηεθε δηάηαμε 
πνπ επηηξέπεη ηελ έληαμε Λνλίκσλ Δηνηθεηηθψλ Υπαιιήισλ ή ΘΔΑΦ ζην θιάδν ηνπ ΕΤΕΠ. 

Σρεηηθά κε ηα σο άλσ :  

1) Σχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 126603/Ζ2/29-07-2016 εγθχθιην ηνπ ΥΠΠΕΘ «….οι διοικήζεις ηων 
Πανεπιζηημίων οθείλοσν να δέτονηαι αιηήζεις ηων ενδιαθερομένων μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ με ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά για ηην αναγνώριζη ηοσ ζσνολικού τρόνοσ 
σπηρεζίας ηοσς ζηο δημόζιο [ζε θορείς ηης παρ. 1 ηοσ άρθροσ 7 ηοσ ν. 4354/2015 (α’ 
176)].» 

Λε ηελ αξηζκ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγθχθιην ηνπ ΓΚΙ, δηεπθξηλίδεηαη φηη «αναγνωρίζονηαι 
προϋπηρεζίες ποσ έτοσν προζθερθεί ζε ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και ΔΕΚΟ κεθ. Α’ ηοσ ν. 
3429/2005, ηων κραηών μελών ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης με ζσέζη εξαπηημένηρ επγαζίαρ 
δημοζίος ή ιδιωηικού δικαίος αοπίζηος ή οπιζμένος σπόνος (αποκλειομένων ζε κάθε 
πεπίπηωζη ηων ζςμβάζεων μίζθωζηρ έπγος.» 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εγθχθιην είλαη ηα Έλζεκα θαη ηα 
Πηζηνπνηεηηθά ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ζηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη: 

 νη απνθάζεηο πξφζιεςεο θαη απφιπζεο 
 ε ηδηφηεηα κε ηελ νπνία ππεξέηεζαλ 
 ε ζρέζε εξγαζίαο 
 ην σξάξην εξγαζίαο (πιήξεο ή κεησκέλν) 
 ε δηάξθεηα ησλ πξνυπεξεζηψλ 



Επίζεο, ε βαζκνινγηθή εμέιημε ησλ κειψλ ΕΤΕΠ γίλεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΔ. 117/2002, 
επνκέλσο ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ δελ εμπίπτει ζηηο δηαηάμεηο πεξί αλαγλψξηζεο πξνυπεξεζίαο 
εθηφο δεκνζίνπ ηνκέα θαη αθνξά βαζκνινγηθή εμέιημε, ζχκθσλα κε ην Π.Δ. 69/2016 (ΦΕΙ 
127/13-7-2016) 

2) Η απφθαζε έληαμεο Λνλίκσλ Δηνηθεηηθψλ Υπαιιήισλ ή ΘΔΑΦ ζην θιάδν ηνπ ΕΤΕΠ βαδίδεη 
ζηηο απνθάζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ καο ζπλεδξίνπ θαη είλαη πιένλ ππνρξέσζε ησλ θαηά ηφπνπο 
ζπιιφγσλ θαη ηα κέιε ΕΤΕΠ απηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηξηκειήο επηηξνπέο λα 
δηαθπιάμνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νθείιεη ζχκθσλα κε ην λφκν λα δηαζέηεη ν 
ππνςήθηνο.  

Υπνζηεξηθηηθά ζα δνχκε εάλ πξέπεη λα εθδνζεί θαη λα ζηαιεί ζρεηηθή δηεπθξηληζηηθή εγθχθιηνο 

3) Ιαινχκε ηνπο ζπιιφγνπο κέιε ηεο Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. λα καο ελεκεξψζνπλ άκεζα θαη αλαιπηηθά 
ζε ηη θάζε είλαη ε δηαδηθαζία έληαμεο ηνπο ζην λέν Εληαίν Ληζζνιφγην λ.4354/2015 
πξνθεηκέλνπ λα επέκβνπκε θεληξηθά γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Σπλάδειθνη ε Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. ζα εμαθνινπζήζεη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηα δεηήκαηα πνπ καο 
αθνξνχλ θαη ζα παξεκβαίλεη φπνπ ρξεηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρηεί ν μεθάζαξνο θαη εκάο 
ραξαθηήξαο ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη λα κε δηαηαξάζζεηαη ε εξγαζηαθή καο θαζεκεξηλφηεηα 
πξνζηαηεπκέλε απφ έλα ζαθέζηαην λνκηθφ πιαίζην. 

Σε θακία πεξίπησζε φκσο ζπλάδειθνη δε πξέπεη λα μερλάκε πσο είκαζηε εξγαδφκελνη ζε έλα 
πεξηβάιινλ νηθνλνκηθήο θξίζεο κείσζεο κηζζψλ θαη γεληθφηεξεο θνηλσληθήο εμαζιίσζεο πνπ 
πξέπεη λα αλαηξέςνπκε θαη γηα απηφ ην ιφγν ζαο θαινχκε λα είζηε ζπζπεηξσκέλνη ζηνπο θαηά 
ηφπνπο ζπιιφγνπο ζαο θαη ζηηο φπνηεο θηλεηνπνηήζεηο ζαο θαινχλ γηα λα δηεθδηθήζνπκε απφ 
θνηλνχ απηή ηελ αλαηξνπή.  

 

   

για ηο Δ.Σ. ηης Ομοζπονδίας 

                       ο Πρόεδρος   η Γενική Γραμμαηέας 

         
           Σηέθανος Καρβέλης          Κοσνιά     Σοθία 


