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Θέμα: Αναγνώπιζη πποϋπηπεζίαρ αναπληπωηών εκπαιδεςηικών πος 

πποζλαμβάνονηαι ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ Ππάξεων ηος ΔΠΑ   

 

Απαληώληαο ζην ππ’ αξηζκ. πξση. 9401/22-10-2012 έγγξαθό ζαο, ζαο γλσξίδνπκε ηα 

αθόινπζα:  

 

1.Η ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 2/13917/0022/17-2-2012 ΚΥΑ ησλ Υπνπξγώλ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ «Καζνξηζκόο απνδνρώλ 

ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΟΦ πνπ απαζρνιείηαη ζην Γεκόζην, ΝΠΓΓ θαη ΟΤΑ 

θαη ησλ αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ» (ΦΔΚ/414Β/23-02-2012), ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 

απηήο, ηζρύεη από 1.11.2011. Καηά ζπλέπεηα, γηα θάζε λέα πξόζιεςε-αλάιεςε ππεξεζίαο 

αλαπιεξσηή εθπαηδεπηηθνύ από ηελ εκεξνκελία απηή θαη εμήο, όπσο π.ρ. ζπκβαίλεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο (2012-2013), ζα «ιακβάλεηαη ππόςε ρξόλνο 

πξνϋπεξεζίαο κέρξη επηά (7) έηε», ν νπνίνο ζα επεξεάδεη ηε κηζζνινγηθή θαηάηαμε ηνπ 

ππαιιήινπ από ηνλ ρξόλν ηεο πξόζιεςεο-αλάιεςεο ππεξεζίαο.  
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2. Όζνλ αθνξά ηελ αλαγλώξηζε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζπλαθνύο κε ηα αληηθείκελα 

ζηα νπνία είλαη δπλαηόλ ,θαηά ηηο νξγαλσηηθέο δηαηάμεηο ηεο ππεξεζίαο ηνπο, λα 

απαζρνιεζνύλ, ζαο δηεπθξηλίδνπκε όηη ειιείςεη ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο όκνηαο κε 

απηήο ηνπ πξνηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3205/2003, ε ππεξεζία καο 

έρεη ηελ άπνςε όηη νη ελ ιόγσ ππάιιεινη ζηνηρεηνζεηνύλ ην ελ ιόγσ δηθαίσκα από ηελ 

εκεξνκελία ιήςεο ηεο ζρεηηθήο πεξί ζπλάθεηαο απόθαζεο από ην Υπεξεζηαθό Σπκβνύιην. 

 

  Τέινο ζηελ πεξίπησζε επαλαπξόζιεςήο ηνπο κε λέα ζύκβαζε ζα πξέπεη λα 

εμεηαζζεί εθ λένπ ε ζρεηηθή ζπλάθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ θαζώο έρεη ηεξκαηηζζεί ε 

πξνεγνύκελε εξγαζηαθή ηνπ ζρέζε, άξα θαη ε ηζρύο ηεο όπνηαο απόθαζεο πεξί ζπλάθεηαο. 

 

     Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία. 

     

 

                                                                                Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                       Δλεςθεπία Μπινιάπη 
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