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ΘΕΜΑ:  «Παρέχονται απόψεις για βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων κατ’ εφαρμογή του Ν. 4024/2011». 
ΣΧΕΤ:    α) Το αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/898/οικ.24492/2-12-2011 έγγραφό σας.  
               β) Το από 22-11-2011 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του Δήμου Νέας Ιωνίας. 

 
Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού σας εγγράφου, με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις της 

Υπηρεσίας μας, αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στο πρώτο και δεύτερο ερώτημα του (β) όμοιου, σας 
πληροφορούμε τα εξής: 
            Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α) οι υπάλληλοι, που 
υπηρετούν κατά την 1-11-2011, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που 
υπηρετούν, με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα και το χρόνο προϋπηρεσίας στο 
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και 
εξέλιξη του υπαλλήλου. 
 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34§9 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18§8 του Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210Α), οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες που 
υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και τους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α` και Β` βαθμού 
κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους με τριακονταπενταετή 
υπηρεσία στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ Α` και Β` βαθμού. 
 Κατόπιν αυτών, η Υπηρεσία μας εκτιμά ότι οι Παραολυμπιονίκες κατηγορίας ΔΕ, που 
υπηρετούσαν την 1-11-2011 στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. και είχαν καταταγεί στο καταληκτικό 
μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους με τριακονταπενταετή υπηρεσία στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα 
ως άνω, θα πρέπει να καταταγούν στο βαθμό Β της οικείας κατηγορίας με 35 χρόνια υπηρεσίας.  
 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78Α), το 
προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου και του νόμου αυτού, 
μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 
λαμβάνει ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό 
κλιμάκιο και με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο. 
 Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1(β) του Ν. 3205/2003 που ίσχυε μέχρι 
31-10-2011, κάθε μισθολογικό κλιμάκιο απονέμονταν μετά από υπηρεσία δύο (2) ετών, θεωρούμε ότι 
όσοι υπάλληλοι, βάσει της προηγούμενης διάταξης, είχαν λάβει μέχρι την 1-11-2011, ένα, δύο ή τρία 
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μισθολογικά κλιμάκια, τότε κατά την αρχική τους κατάταξη σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4024/2011, 
θα πρέπει να συνυπολογιστεί σε αυτούς επιπλέον χρόνος δύο, τεσσάρων ή έξι ετών αντιστοίχως.  
 Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα προαναφερθέντα σχετικά με τη βαθμολογική κατάταξη αυτών των 
δύο κατηγοριών υπαλλήλων μπορούν να εφαρμοστούν μόνο για την αρχική κατάταξή τους κατά την 1-
11-2011. Ειδικότερα, οι σχετικές διατάξεις των Ν. 2725/1999 και Ν. 3660/2008 δε δύναται να τύχουν 
εφαρμογής σε Παραολυπιονίκες που θα διοριστούν μετά την 1-11-2011 ή σε υπαλλήλους που θα 
συμπληρώσουν από 1-11-2011 και εφεξής πέντε (5), δέκα (10) ή δεκαπέντε (15) χρόνια υπηρεσίας που 
ορίζει το άρθρο 4 του Ν. 3660/2008, λόγω της δομής του νέου βαθμολογίου - μισθολογίου, το οποίο 
συνδέει εφεξής το βαθμό με το μισθό του υπαλλήλου. Για αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται πλέον 
ανάλογη τροποποίηση των σχετικών διατάξεων. 
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