
 

 

Θέμα: Αναγνώριςη προώπηρεςίασ εκτόσ του δημόςιου τομέα 

 

 Συνϊδελφοι, 

    επειδό η εφαρμογό του Π.Δ. 69/2016 ςχετικϊ με την αναγνώριςη 

προώπηρεςύασ εκτόσ του δημόςιου τομϋα ϋχει δημιουργόςει αναςτϊτωςη και 

ϋχει εγεύρει πολλϊ ερωτόματα ςασ αποςτϋλλουμε αναλυτικό ςημεύωμα τησ 

Νομικόσ  Συμβούλου τησ Δ.Ο.Ε. επύ του θϋματοσ. 

   Σύμφωνα με τη Νομικό Σύμβουλο « ςτα πλαύςια καταγραφόσ τησ ϋκταςησ του 

προβλόματοσ αλλϊ και προκειμϋνου να υπϊρξει περαιτϋρω ϋδαφοσ για τισ 

ςυνδικαλιςτικϋσ διεκδικόςεισ τησ Δ.Ο.Ε., θα όταν ςκόπιμο όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικού, να υποβϊλουν τισ ςχετικϋσ αιτόςεισ 

αναγνώριςησ (ςύμφωνα με τη διαδικαςύα που προβλϋπει το Π.Δ. 69/2016)». 

 

 

 

Αρ. Πρωτ. 761 Αθόνα 26/8/2016 

Προσ  

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 



 

  

 ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΟΕ 

 Θέμα: Αναγνώριςη προώπηρεςίασ εκτόσ του δημόςιου τομέα 

   

 Αξιότιμεσ κυρύεσ/κύριοι, 

 μετϊ την ϋκδοςη του Π. Δ. 69/2016 για την βαθμολογικό αναγνώριςη προώπηρεςύασ 

ςτον ιδιωτικό τομϋα, θα όθελα να θϋςω υπόψη ςασ τισ εξόσ παρατηρόςεισ: 

 Ο νόμοσ 4369/2016, ςε εκτϋλεςη του οπούου εκδόθηκε το Π. Δ. 69/2016 αφορϊ 

αποκλειςτικϊ και μόνο την βαθμολογικό εξϋλιξη των υπαλλόλων, για όλεσ τισ ςυνϋπειεσ, 

που εκ του νόμου ςυνδϋονται με αυτόν, όπωσ επιλογό προώςταμϋνων, προαγωγϋσ κλπ. 

Σημειώνεται, ότι με τισ διατϊξεισ του Ν. 4354/2015 (νϋο ενιαύο μιςθολόγιο) εύχε προηγηθεύ η 

αποςύνδεςη τησ  μιςθολογικόσ από την βαθμολογικό εξϋλιξη των υπαλλόλων. Οι 

μοναδικϋσ προώπηρεςύεσ, που αναγνωρύζονται για την μιςθολογικό προώθηςη των 

υπαλλόλων, εύναι αυτϋσ, που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 7 παρ.1 του Ν.4354/2015, ότοι 

υπηρεςύα ςτο Δημόςιο, ςτα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοςύου κλπ. Η διϊταξη του ϊρθρου 6 

του Ν.4024/2011, το οπούο προϋβλεπε την ϋκδοςη Προεδρικού διατϊγματοσ, για την 

μιςθολογική και βαθμολογικό ϋνταξη και τησ προώπηρεςύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα, 

καταργόθηκε από την διϊταξη του ϊρθρου 28 του Ν.4369/2016.  

ΤΝΕΠΩ, η αναγνώριςη τησ προώπηρεςύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα, βϊςει των 

διατϊξεων του Π. Δ. 69/2016 ςε καμύα περύπτωςη δεν επιφϋρει προςαύξηςη των αποδοχών 

των εκπαιδευτικών, ενώ η ςχετικό νομοθετικό πρόβλεψη για μιςθολογικό ϋνταξη τησ 

προώπηρεςύασ αυτόσ καταργόθηκε.   



 Ακόμα όμωσ και ςτην περύπτωςη των επιλογών ςτελεχών εκπαύδευςησ, η 

βαθμολογικό εξϋλιξη βϊςει προςμϋτρηςησ προώπηρεςύασ που ϋχει παραςχεθεύ ςτον 

ιδιωτικό τομϋα ελϊχιςτη ςημαςύα ϋχει διότι ο νόμοσ 4327/2015 ρητώσ ορύζει ποιϋσ εύναι οι 

προώποθϋςεισ για την επιλογό ςε κϊθε βαθμύδα τησ ιεραρχύασ. Παρϊλληλα, εξύςου ρητώσ 

ορύζει ποιϊ υπηρεςύα λαμβϊνεται υπόψη, ότοι η εκπαιδευτικό υπηρεςύα ςτην Δημόςια και 

ςτην ιδιωτικό εκπαύδευςη και η υπηρεςύα ωσ αναπληρωτϋσ. Την ύδια ςτιγμό, εξϊλλου, 

προβλϋπει και την ϋννοια τησ απαιτούμενησ διδακτικόσ υπηρεςύασ, ωσ ϊςκηςη διδακτικού 

ϋργου ςε μονϊδεσ τησ πρωτοβϊθμιασ και τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ (ϊρθρο 17 

παρ.4). 

ΕΠΟΜΕΝΩ, ακόμα και εϊν αναγνωριςτεύ προώπηρεςύα ςτον ιδιωτικό τομϋα, αυτό 

δεν επηρεϊζει την διαδικαςύα επιλογόσ ςτελεχών εκπαύδευςησ, αφού προώπόθεςη για την 

επιλογό δεν εύναι η κατοχό ςυγκεκριμϋνου βαθμού αλλϊ τα ϋτη διδακτικόσ και 

εκπαιδευτικόσ υπηρεςύασ. 

 Αναφορικϊ με την επύδραςη τησ αναγνώριςησ τησ προώπηρεςύασ ςτον 

ιδιωτικό τομϋα ςτην μεύωςη του ωραρύου των εκπαιδευτικών, η οπούα προβλϋπεται από 

την διϊταξη του ϊρθρου 13 του Ν.1566/1985, όπωσ τροποποιόθηκε, πρϋπει να διευκρινιςτεύ, 

ότι παρϊ το γεγονόσ, ότι η ωσ ϊνω διϊταξη κϊνει λόγο για "ϋτη υπηρεςύασ" χωρύσ να 

αναφϋρεται ςε εκπαιδευτικό ό ϊλλη υπηρεςύα, το Υπουργεύο Παιδεύασ μϋχρι ςόμερα, 

ερμηνεύει την εν λόγω διϊταξη κατϊ τρόπο, ώςτε να λαμβϊνει υπόψη για την μεύωςη του 

ωραρύου μόνο την εκπαιδευτικό υπηρεςύα, επικαλούμενο μϊλιςτα την υπ' αριθμ. 204/2005 

γνωμοδότηςη του Νομικού Συμβουλύου του Κρϊτουσ, η οπούα ωςτόςο, πλϋον κϊθε ϊλλο 

παρϊ επύκαιρη μπορεύ να θεωρηθεύ πια. 

ΤΝΕΠΩ, η αναγνώριςη προώπηρεςύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα προκειμϋνου να 

αςκόςει επιρροό ςτην μεύωςη του ωραρύου των εκπαιδευτικών, βϊςει των ετών 

υπηρεςύασ, θα πρϋπει να υπϊρξει ςχετικό ερμηνευτικό κατεύθυνςη εκ μϋρουσ του 

Υπουργεύου Παιδεύασ.   

Με βάςη τα δεδομένα αυτά, για τον χώρο τησ εκπαίδευςησ, η  αναγνώριςη 

προώπηρεςίασ ςτον ιδιωτικό τομέα, κανένα ουςιαςτικό μιςθολογικό ή άλλο όφελοσ για 

τουσ εκπαιδευτικούσ φαίνεται να έχει.  



 Σε κϊθε περύπτωςη, ςτα πλαύςια καταγραφόσ τησ ϋκταςησ του προβλόματοσ αλλϊ 

και προκειμϋνου να υπϊρξει περαιτϋρω ϋδαφοσ για τισ ςυνδικαλιςτικϋσ διεκδικόςεισ τησ 

Οργϊνωςησ, θα όταν ςκόπιμο όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικού, να υποβϊλουν τισ 

ςχετικϋσ αιτόςεισ αναγνώριςησ (ςύμφωνα με τη διαδικαςύα που προβλϋπει το Π.Δ. 

69/2016). 

  Παραμϋνω ςτην διϊθεςό ςασ για κϊθε διευκρύνηςη. 

 Με εκτύμηςη, 

 

 Μαρύα Μαγδαληνό Τςύπρα 

 Νομικό Σύμβουλοσ 

 


