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ΘΕΜΑ: «∆ιόρθωση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού ∆.Ε. - Συµπληρωµατική αναγνώριση 

προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού ∆.Ε.» 

 

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 ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής 

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

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

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

2. Την µε αριθ. πρωτ. 2/31029/∆ΕΠ/06-05-2016 (Α∆Α 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/∆ΕΠ/05-01-2016 (Α∆Α 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. 

3. Την αρ. 62
η
/19-12-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.∆.Ε. Αιτωλ/νίας. 

4.  Τις διατάξεις του άρθρου 19 της αριθµ. Φ353.1/324/105657/∆1/08-10-2002 (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 ∆.Ε. των ∆ιευθυντών κ.λπ.» 
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Α) Για τη διόρθωση της προϋπηρεσίας της παρακάτω εκπαιδευτικού ∆.Ε., ως εξής: 

 

1. Μωραϊτη Καλλίτσας, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγου), του ΓΕ.Λ. Παραβόλας, 

από 01 έτος, 10 µήνες και 25 ηµέρες σε 00 έτη, 01 µήνας και 08 ηµέρες, λόγω χρονικά 

επικαλυπτόµενων υπηρεσιών λαµβάνοντας υπόψη την υπηρεσία την υπηρεσία της στο 

Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝΑ Αγρινίου (µη εκπαιδευτική υπηρεσία πλήρους απασχόλησης), 

από 01-01-2018. 

 

Β) Για τη συµπληρωµατική αναγνώριση της προϋπηρεσίας, µετά την εφαρµογή του Ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176/τ. Α΄) , της παρακάτω εκπαιδευτικού  ∆.Ε., ως εξής: 

 

1. Μωραϊτη Καλλίτσας, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγου), του ΓΕ.Λ. Παραβόλας, 05 

έτη, 11 µήνες και 04 ηµέρες (στο Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝΑ Αγρινίου, για το χρονικό 

διάστηµα από 16-09-2002 έως και 20-08-2008), από 01-01-2018. Με τη διόρθωση και τη 

συµπληρωµατική αναγνώριση και της νέας της προϋπηρεσίας, η συνολική προϋπηρεσία 

της είναι 06 έτη, 00 µήνες και 12 ηµέρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

- ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
- Ενδιαφερόµενη 
- ΓΕ.Λ. Παραβόλας 
- ΠΜ 

                                                    

Ο ∆ιευθυντής ∆.Ε. Αιτωλ/νίας 

 

 Χρήστος Κ. Καζαντζής 

              ΠΕ19 Πληροφορικής Μed 
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