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   ΠΡΟΣ: 1. Αν. Υπουργό Εσωτερικών & ∆ιοικ. Μεταρρύθµισης  

                                                 κ. Χ. Βερναρδάκη 

                                             2. Α∆Ε∆Υ 

 

Θέµα: «Αναγνώριση ιδιωτικής προϋπηρεσίας στο δηµόσιο» 

Σχετ: Το Προεδρικό ∆ιάταγµα µε αριθµό 69/2016 

 

Με τον Ν. 4369/2016 ο οποίος τροποποιεί διατάξεις του δηµοσιοϋπαλληλικού 

κώδικα καθώς και αυτού των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων φάνηκε ότι θα 

ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτηµα, νέων κυρίως εργαζοµένων στο δηµόσιο για 

αναγνώριση προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τοµέα. Σε συνέχεια και µετά από 

µήνες αναµονής εκδόθηκε το Π.∆. 69/2016 µε το οποίο καθορίζονται οι λεπτοµέρειες 

εφαρµογής ώστε να καταστεί δυνατή η αναγνώριση αυτή. 

∆υστυχώς µε την έκδοση του  Π.∆. φάνηκε ότι η υλοποίησή του παρουσιάζει 

πολλές δυσκολίες οι οποίες µπορεί να παραπέµψουν όλη την διαδικασία στις 

καλένδες αδικώντας και πάλι εργαζοµένους µε προϋπηρεσία εκτός δηµοσίου. 

Σαν παράδειγµα πρέπει  να αναφερθεί ότι στην περίπτωση της µισθωτής 

εργασίας ζητούνται: 

1. βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης. Χαρακτηριστικά, για τον µεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ η 

διαδικασία αυτή µπορεί να απαιτήσει χρονικό διάστηµα πολλών µηνών. Όταν 

η έκδοση πράξης συνταξιοδότησης για πλήθος ασφαλισµένων µπορεί να πάρει 

χρόνια, είναι απορίας άξιο πως η καταµέτρηση ενσήµων για έκδοση 
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βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης µπορεί να εκδοθεί σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα 

2. αυτό που προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η απαίτηση προσκόµισης 

βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό φορέα ότι έχουν καλυφθεί οι ασφαλιστικές 

εισφορές. Αναρωτιέται κανείς αν είναι δυνατόν να αµφισβητούνται υπάρχοντα 

στο σύστηµα ένσηµα και να επιχειρείται να λυθούν οι εκκρεµότητες µεταξύ 

εργοδοτών και ταµείων κρατώντας ως όµηρο πρώην εργαζόµενο. Επιπλέον τι 

θα γίνει στην περίπτωση παρέλευσης δεκαετίας οπότε και οι απαιτήσεις προς 

τα ασφαλιστικά ταµεία παραγράφονται; 

 

Σε κάθε περίπτωση Συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ήδη απευθυνθεί σε 

υποκαταστήµατα του ΙΚΑ έχουν εισπράξει αρνητικές απαντήσεις ως προς την 

δυνατότητα χορήγησης βεβαιώσεων, σε αναµονή διευκρινιστικών εγκυκλίων που 

να δίνουν λύση. Ίσως τελικά να ήταν πιο ειλικρινές να δήλωναν οι αρµόδιοι 

κυβερνητικοί παράγοντες ότι δεν επιθυµούν την αναγνώριση της ιδιωτικής 

προϋπηρεσίας στο δηµόσιο αντί να πετάνε την µπάλα στις υπηρεσίες και να 

χρεώνουν σε αυτές την αδυναµία ικανοποίησης ενός πάγιου αιτήµατος 

Συναδέλφων. 

Τέλος υπενθυµίζουµε προς κάθε αρµόδιο πως στην συντριπτική πλειοψηφία 

των περιπτώσεων η επικαλούµενη ιδιωτική προϋπηρεσία Συναδέλφων έχει κριθεί 

από µια ανεξάρτητη αρχή, το ΑΣΕΠ, στα πλαίσια διορισµού τους στο δηµόσιο, µε 

την προσκόµιση µόνο των ενσήµων. Η προϋπηρεσία αυτή έχει µοριοδοτηθεί και 

πραγµατικά θα ήταν ενδιαφέρον να βρεθούν δηµόσιοι φορείς που θα την 

αµφισβητήσουν. Προφανώς θα διευκόλυνε όλη την διαδικασία αν για την 

αναγνώριση της προϋπηρεσίας ζητείτο βεβαίωση του ΑΣΕΠ ο οποίος την έχει ήδη 

ελέγξει και την έχει προσµετρήσει για τον διορισµό.  

Κλείνοντας καλούµε το αρµόδιο Υπουργείο να δώσει άµεσα ρεαλιστικές 

λύσεις στο πρόβληµα που δηµιουργείται. ∆ιαφορετικά θα επαληθευτεί αυτό που 

λέει ο Λαός µας ότι όποιος δεν θέλει να ζυµώσει δέκα µέρες κοσκινίζει. Βέβαια 
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υπενθυµίζουµε και πάλι ότι διαδικασία κρίσεων χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η 

αναγνώριση ιδιωτικής προϋπηρεσίας ερευνάται αν είναι νόµιµη, σίγουρα όµως 

δεν είναι ηθική.        

     

Για το ∆.Σ. 

      Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

       Ν.  ΚΑΚΑΒΑΣ 

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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