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               Πάτρα, 10 Δεκεμβρίου 2014 

               αρ. πρωτ. : 111 

πρoς 

το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής 

Πανεπιστημίου 37    101 65 Αθήνα 

τηλ.  210 3338418 

fax :  210 3338208 

 

 

Θέμα : «Χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και τα αναδρομικά τους σε μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.». 

 

Όπως ήδη γνωρίζετε, από τη σχετική αλληλογραφία των Διοικητικών Υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. με το 

Τμήμα σας,  εκκρεμεί το θέμα της χορήγησης επιδόματος χρόνου υπηρεσίας σε μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και των 

αναδρομικών τους.   

Συνημμένα και για διευκόλυνσή σας, υποβάλλουμε τa σχετικά έγγραφα, που εκδόθηκαν από την 

υπηρεσία σας προς το πανεπιστήμιο Κρήτης (αριθμ. πρωτ. 2/58882/0022, σχετ. 2/49109/022) και προς το 

πανεπιστήμιο Πατρών (αριθμ. πρωτ. 2/24413/0022, σύμφωνα με τα οποία : «..μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που είχαν 

συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου, αλλά λόγω της εφαρμογής του 

άρθρου 38 του ν. 3986/2011 αυτό δεν τους είχε χορηγηθεί, θα υπολογισθεί στο μισθό τους  και με αναδρομική 

ισχύ  από τη 1-8-2012».  Επιπλέον, επισυνάπτουμε γνωμοδότηση του Νομικού συμβούλου του Πανεπιστημίου 

Πατρών που ενημερώνει για την αποκλειστική αρμοδιότητα της υπηρεσίας σας επί του θέματος.  

Σας παρακαλούμε θερμά, προκειμένου να καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους και να 

ξεπεραστεί ο δισταγμός των κατά τόπους υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. σχετικά, να μας αποστείλετε μια νέα απάντηση  

που θα κάνει σαφή την υποχρέωση των υπηρεσιών να χορηγήσουν τα ως άνω καθώς και την αποκλειστική 

αρμοδιότητα σας επί του θέματος . 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

      ο Πρόεδρος     η Γενική Γραμματέας 

 

  Στέφανος Καρβέλης    Αθανασία Σταμάκου-Συρμακέζη 

 

Συνημμένα :    -  έγγραφα  ΓΛΚ  προς Πανεπιστήμιο Κρήτης και προς Πανεπιστήμιο Πάτρας,  

-   Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Παν/μιου Πατρών 


