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Αθήνα 30/12/2015

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(σύµφωνα µε το άρθρο 11παρ.4 α,β του Ν.4354/15)
Συνάδελφοι,
Μετά την ψήφιση του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄) , υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου
προϋπηρεσίας σε φορείς και υπηρεσίες του ∆ηµοσίου (αρθρ. 7 παρ.1 του ως άνω Νόµου).
ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΑΣ.

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ή ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ.

(ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 παρ.4 α,β , ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ).

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ)
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ΠΡΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ
…………………………………………………….του………….
∆ικαστικού Υπαλλήλου τ.
..
.
Παρακαλώ σε εφαρµογή του άρθρου 11 παρ.4,α,β του Νόµου 4354 /15, ΦΕΚ 176 (τ.Α΄)
προκληθεί από εσάς απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Εφετείου ……… (της κατά
τόπου αρµοδιότητάς του), µε την οποία να µου αναγνωριστεί χρόνος προϋπηρεσίας σε
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, που διανύθηκε πριν το διορισµό µου ως ∆ικαστικού Υπαλλήλου .
Ειδικότερα ζητώ να µου αναγνωριστεί χρόνος ,
Α)
από …………….. έως …………………. που εργάστηκα ως υπάλληλος στ
…………………………………………………
Β)
από ……………. έως …………….
που εργάστηκα ως υπάλληλος στ
………………………………………………….
Σας προσκοµίζω σε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεις των
φορέων καθώς και
αντίγραφα βιβλιαρίων ενσήµων του ΙΚΑ που πιστοποιούν την παρεχόµενη εργασία τα
παραπάνω χρονικά διαστήµατα.
Επειδή η αίτησή µου είναι νόµιµη και αποδεικνύεται και µε έγγραφα που καταθέτω αλλά
και µε έγγραφα που θα καταθέσω στο Συµβούλιο.
Επειδή δεν έχει αναγνωριστεί ο παραπάνω χρόνος από υπηρεσιακό συµβούλιο ή άλλο
αρµόδιο όργανο και δε λαµβάνω καµία οικονοµική παροχή για το παραπάνω διάστηµα,
ούτε έχει αναγνωριστεί ως χρόνος συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, που προϋποθέτει ο ως
άνω Νόµος .
Επειδή η παρούσα αίτησή µου κατατέθηκε εµπρόθεσµα σήµερα 30 ή 31 /12/2015 µαζί µε
όλα τα απαιτούµενα έγγραφα.
ΖΗΤΩ
Να προκληθεί και να αποσταλεί σχετικό ερώτηµα στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο του
Εφετείου Αθήνας
Να µου αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας,
Α)
από …………….. έως …………………. που εργάστηκα ως υπάλληλος
…………………………………………………
Β)
από ……………. έως …………….
που εργάστηκα ως υπάλληλος
…………………………………………………. και να καταταγώ µετά την αναγνώριση
παραπάνω χρόνου στο αντίστοιχο µισθολογικό κλιµάκιο από 30/12/2015, οπότε
κατατέθηκε η αίτηση.
…………………….. 30 ή 31/12/2015
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
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