
                               ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 
   
  Αθήνα,                    26/9/2007 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  Αρ.Πρωτ.   οικ. 2/59134/0022 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου   
    ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών 
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37   
  101 65 – Αθήνα   
Τηλέφωνα : 33 38 402,403,404   
Α΄ ΤΜΗΜΑ  33 38 478,218,422   
Β΄ ΤΜΗΜΑ  33 38 391, 392 

33 38 477, 474 
  

  33 38 418, 419    
Γ΄ ΤΜΗΜΑ  33 38 350,351,237   
 
ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας στους Ειδικούς Λογαριασμούς 
(Επιτροπές Ερευνών) των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.». 

 
           Σας πληροφορούμε ότι, με την αριθμ. 452/2006 Γνωμοδότηση του Β΄ 
Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από το 
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, για την κατάταξη στα Μ.Κ. του 
άρθρου 3 του ν. 3205/2003 των μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος παροχής υπηρεσίας  με 
σύμβαση μίσθωσης έργου στους Ειδικούς Λογαριασμούς (Επιτροπές 
Ερευνών), που έχουν συσταθεί σε καθένα από τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Χώρας, 
εφόσον η υπηρεσία αυτή έχει χαρακτηρισθεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική 
απόφαση ότι διανύθηκε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξαρτημένη) ή 
εφόσον σύμφωνα με τα υπηρεσιακά έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι 
προϋποθέσεις που τάσσει η περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ανωτέρου 
νόμου, δηλαδή : i) απασχόληση κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο 
ii) παροχή εργασίας στο χώρο της υπηρεσίας και με την άμεση εποπτεία αυτής 
και iii) αμοιβή ανάλογη με εκείνη των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου.  
       Σύμφωνα με την εν λόγω Γνωμοδότηση, ο Ειδικός Λογαριασμός, που έχει 
συσταθεί σε καθένα από τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Χώρας, αποτελεί ιδία αυτοτελή 
και ανεξάρτητη υπηρεσία, ευρισκόμενη σε διοικητική και οικονομική 
αποκέντρωση, δηλαδή υπηρεσία απολαύουσα διοικητικής και οικονομικής 
αυτοτέλειας, εντός του πλαισίου οργάνωσης των νομικών προσώπων των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, του ως άνω όρου 
χρησιμοποιούμενου παγίως τόσο στη νομοθεσία όσο και στη θεωρία προς 
υποδήλωση της νομικής αυτής μορφής κρατικής οργάνωσης.  
      



     
    Περαιτέρω, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, διευκρινίζεται ότι τα 
ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας 
στους αμειβόμενους με τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του ν. 3205/2003, οι 
οποίες παραπέμπουν σχετικά στις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου νόμου. 
    Ομοίως, τα προαναφερόμενα έχουν εφαρμογή και στο με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου προσωπικό, στο οποίο με ειδικές ρυθμίσεις έχουν επεκταθεί, 
μεταξύ άλλων και οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου του ανωτέρω νόμου. 
     Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα τυχόν αναγνώρισης της 
προϋπηρεσίας αυτής, δεν μπορούν να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο 
της ημερομηνίας αποδοχής της ανωτέρω Γνωμοδότησης, δηλαδή πριν από 
την 18-6-2007. 
 
     Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα    του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (www.mof-glk.gr). 
     
 

Ο Γενικός Γραμματέας 
      Γεώργιος Κουρής       

  
 

                              Ακριβές Αντίγραφο 
                    Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α. 
  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια : 
                                                 

1. Όλα τα Υπουργεία 
α. Γραφεία κ.κ. Υπουργών, και Υφυπουργών 
β. Γραφεία κ.κ. Γενικών και 
Ειδικών Γραμματέων  

 γ. Δ/νσεις Διοικητικού 
 δ. Δ/νσεις Οικονομικού 
 (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την 
 παρούσα σε όλα τα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν) 

2. Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
 α. κ.κ.Προέδρους Νομαρχ.Αυτ/σεων 
 β. κ.κ.Νομάρχες 

3. Ελεγκτικό Συνέδριο 
4. Όλες τις Περιφέρειες 

α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
 β. Δ/νσεις Οικονομικού 
 γ. Δ/νσεις Διοικητικού 

5. Βουλή των Ελλήνων 
 Λογιστήριο 

6. Συμβούλιο της Επικρατείας 
7. Άρειο Πάγο 
8. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
9. Όλες τις Υ.Δ.Ε. 



10. Όλες τις Δ.Ο.Υ. και 
 Δ/νσεις Επιθεωρήσεως Δ.Ο.Υ. 

11. Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.) 
12. Γ.Λ.Κ. 

Δ/νση 50η – Τμήμα Γ΄ 
Κάνιγγος 29 , 101 10 Αθήνα 

     
Β. Εσωτερική διανομή :  
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  
4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Μισθών και Συντάξεων     
5. Δ.22 – Α΄,Β΄,Γ΄ (30 αντίγραφα) 
6. Δ.26 
7. Δ21 
8. Δ20 
9. Δ4  


