
                         

 1 

 
 

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Δ.Ε.» 

 

       Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 11, παρ. 4 και 26 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/17-12-2015) 

"Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 

3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις’’. 

2. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: 

«Προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών». 

3. Την υπ ́ αριθμ. 2/14537/ΔΕΠ/13-05-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή 

οδηγιών αναφορικά με τη ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., 

Ο.Τ.Α., καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. της περ. 12 της 

υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012». 

4. Το με αριθμ. πρωτ. 169228/Ε2/12-10-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Π. 

& Δ. Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. όπως ανακοινοποιήθηκε στις 13-10-2016. 

5. Την με αριθμ. 193288/Ε2/ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ/14-11-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: 

«Διαβίβαση εγγράφου του Γ.Λ.Κ. σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».  

6. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε από την 

υποπαράγραφο Θ2, παρ. 2 του Ν. 4152/2013 σχετικά με το ωράριο του εκπαιδευτικού 

προσωπικού από 01-09-2013. 
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης». 

8. Την με αριθ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) νέα εγκύκλιο του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 

Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015» δυνάμει της οποίας κρίθηκε απαραίτητη η διόρθωση και 

αναθεώρηση της με αριθ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) εγκυκλίου του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 Α΄)», η οποία και ανακλήθηκε. 

9. Τις διατάξεις του άρθρο 28 του Ν. 4440/2017 (Φ.Ε.Κ. 224/τ.Α΄/02-12-2016) περί 

΄΄Αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη στους επιλαχόντες 

του πανελληνίου γραπτού διαγωνισμού στου Α.Σ.Ε.Π. έτους 1995  κ.λπ.΄΄. 

10. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/5/οικ.32342/19-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΝ46465ΦΘΕ-Ω93) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων 

του ν. 4440/2016 κλπ.». 

11. Το με αριθμ. πρωτ. 2/18943/ΔΕΠ/28-06-2017 (ΑΔΑ: Ω8ΤΝΗ-9ΥΓ) έγγραφο του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα: «Έναρξη ισχύος οικονομικών αποτελεσμάτων της 

μισθολογικής κατάταξης των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 

4440/2016» σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας των επιλαχόντων του πανελληνίου 

γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., έτους 1995. 

12. Το με αριθμ. πρωτ. 26846/Γ1/17-02-2017 έγγραφο του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης του Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με θέμα: «Παροχή στοιχείων για Δήμητρα Παύλου του 

Αριστοτέλη, πρώην υπαλλήλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων» που εκδόθηκε κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. ΦΔ4/1β/530/24-01-2017 

εγγράφου του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας. 

13. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) δυνάμει των οποίων 

οι επιλαχόντες του γραπτού πανελληνίου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 1995 

διορίζονται σε κενές θέσεις Δημοσίου, σε συμμόρφωση προς τις εκδοθείσες δικαστικές 

αποφάσεις. 

14. Το με αριθμ. πρωτ. 2/66529/ΔΕΠ/25-10-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

με θέμα: «Απόψεις επί μισθολογικής κατάταξης των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις διατάξεις 

του άρθρου 28 του Ν. 4440/2016» σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας των 

επιλαχόντων του πανελληνίου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., έτους 1995. 

15. Το αριθμ. Πρωτ. 194781/Ε2/13-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, με θέμα: «Διαβίβαση εγγράφου του Γ.Λ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή του 

άρθρου 28 του Ν. 4440/2016 στη μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

16. Την από 18-01-2017 αίτηση της Παύλου Δήμητρας, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ08 

(Καλλιτεχνικών), του 1ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου καθώς και το προσωπικό μητρώο της εκπαιδευτικού. 
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17. Τις διατάξεις του άρθρου 19 της αριθμ. Φ353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 

1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π.Ε. και Δ.Ε. των Διευθυντών και 

Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των συλλόγων των διδασκόντων». 

18. Την με αριθμ. 194781/13-11-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Διαβίβαση εγγράφου 

του Γ.Λ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν. 4440/2016 στη μισθολογική 

κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

19. Τις με αριθμ. 56/06-11-2017 και 60/30-11-2017 πράξεις του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

Α) Την ανάκληση της συμπληρωματικής προϋπηρεσίας 03 ετών, 09 μηνών και 13 ημερών, της 

Παύλου Δήμητρας, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών), του 1ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου, που της 

αναγνωρίστηκε σύμφωνα με την αριθμ. 56/06-11-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Η ανωτέρω προϋπηρεσία της εκπαιδευτικού, η οποία παραιτήθηκε και δεν παρέμεινε 

στον ίδιο φορέα του αρχικού διορισμού της (διοικητικός υπάλληλος στην Κεντρική Υπηρεσία του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ.), δεν λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική της εξέλιξη λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 

194781/13-11-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., διότι διορίστηκε σε θέση εκπαιδευτικού, η οποία δεν 

σχετίζεται μ΄ αυτές που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση:  

- Ενδιαφερόμενη 
- ΠΜ 
- Μηχανοργάνωση 

                                                                                   

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 

 Χρήστος Κ. Καζαντζής 
              ΠΕ19 Πληροφορικής Μed 
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