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ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη και αναγνώριση
μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των αναπληρωτών EEΠ και ΕΒΠ.
Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με το υπ’αριθμ.169228/Ε2/12-10-2016 ανωτέρω
έγγραφο από 01-01-2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Ν. 4354/2015
(Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16-12-2015) με τις διατάξεις του οποίου καθορίζεται, μεταξύ άλλων,
ο χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με βάση τα ανωτέρω εφιστούμε
την προσοχή σας στα εξής:
1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και προϋποθέσεις για μισθολογική εξέλιξη
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 4354/2015:
Ως προϋπηρεσία υπολογίζεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της
παραγράφου 1 του άρθρου 7 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του
Ν. 3429/2005) των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης
εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου
(αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου).
Η ανωτέρω προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ανεξάρτητα από τα τυπικά προσόντα με
βάση τα οποία είχε προσληφθεί ο/η εκπαιδευτικός.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των περιπτώσεων χρόνου
προϋπηρεσίας που προαναφέρονται, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη
χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή
αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που χρονικό διάστημα αργίας, διαθεσιμότητας,
άνευ αποδοχών κλπ. δεν αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου,
δεν αναγνωρίζεται ούτε και για τη μισθολογική του εξέλιξη.
Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του
οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
Οι όποιες οικονομικές μεταβολές, υπολογίζονται από την ημερομηνία υποβολής
της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

2. Αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων
Σύμφωνα με τις οδηγίες επί του άρθρου 26 της αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016
(ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκυκλίου για εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται
μετά
την
1-1-2016
η
μισθολογική
προώθηση
στους
κατόχους
μεταπτυχιακών/διδακτορικών
και
τα
οικονομικά
αποτελέσματα
αυτής
πραγματοποιείται:
Α) με την αρχική τους κατάταξη εφόσον ο συγκεκριμένος τίτλος αποτελούσε
απαραίτητο προσόν για το διορισμό του υπαλλήλου (δεν απαιτείται κρίση του
υπηρεσιακού συμβουλίου).
Β) από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου στην περίπτωση που κατατίθενται
προς αναγνώριση μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, τους οποίους
κατείχαν κατά την ημερομηνία διορισμού τους (απαιτείται κρίση του υπηρεσιακού
συμβουλίου σχετικά με τη συνάφεια του τίτλου).
Γ) από 01-01-2018 στην περίπτωση που υποβληθούν αιτήσεις για αναγνώριση
μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών οι οποίοι αποκτήθηκαν μετά την
ημερομηνία διορισμού.
3. Δικαιολογητικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη
Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσκομίσει:
α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται
στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν
ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν
ασφαλισμένος/η.
β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη,
αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.
γ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου θα αναφέρονται: Οι αποφάσεις
πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το
ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση
εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
δ) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του
φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου
1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015. 3
Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης,
καθώς υπάγονται στη περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.
4354/2015.
Όσοι
αναπληρωτές
επιθυμούν
να
κάνουν
προϋπηρεσίας/μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών τίτλων,
υποβάλλουν τις αντίστοιχες αιτήσεις (βλέπε συνημμένα) στα
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, ταχυδρομικά ή
fax.
Δ/νση : Kνωσού 6, T.K. 71306, Ηράκλειο Κρήτης

αναγνώριση
μπορούν να
γραφεία της
με mail ή με

Fax
: 2810-302447
E mail :mail@kritis.pde.sch.gr

Παρακαλούμε για την ενυπόγραφη ενημέρωση όλων των Αναπληρωτών ΕΕΠ &
ΕΒΠ στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς σας.
Επισυναπτόμενα:
· 1 Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας
· 1 Αίτηση Αναγνώρισης ΜεταπτυχιακούΔιδακτορικού τίτλου
· 1 Υπεύθυνη Δήλωση (δικαιολογ. 3β)
· Έγγραφο 169228/Ε2/12-10-2016

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Υπηρεσίας Διοικητικής &
Οικονομικής Υποστήριξης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

