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Προς : 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  
2) ΤΙΣ Δ / ΝΣΕΙΣ   Δ. Ε. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
3)    ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Ε. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
4)    ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.Ε. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 
   
ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών.» 
  
Σε συνέχεια της αριθμ. 93953/Δ2/15-09-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα «Αναγνώριση 
προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω : 
 
α) Πολλά ερωτήματα που διατυπώθηκαν προς την Υπηρεσία μας, αφορούσαν παροχή διδακτικού 
έργου από εκπαιδευτικούς στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) . Το 
Ι.Δ.ΕΚ.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.), η οποία είναι δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Βασικός σκοπός του είναι η Τεχνολογική και Επιστημονική 
υποστήριξη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Ε.Ε. και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια 
βίου μάθηση (Φ.Ε.Κ. 90/τ.α'/2-5-2001/ν.2909). Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι 
δημόσια σχολεία σύμφωνα με την παρ. 1 της αριθμ. 2373/2003 Υπουργικής Απόφασης του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και παρέχουν στους αποφοίτους Απολυτήριο 
τίτλο ισότιμο προς το απολυτήριο του Δημοτικού ή του Γυμνασίου κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου 
η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα ανωτέρω, θεωρείται 
δημόσια και αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 
του άρθρου 15 του Ν.3205/03. 
 
β) Στην εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με αρ. 93953/Δ2/15-09-2006 και συγκεκριμένα στην Δ1 
περ. 10 σελίδα 11, η παράγραφος : «Έμμισθος ειδικευόμενος γιατρός ,… του παρόντος 
εγγράφου» συμπληρώνεται με τα εξής: Ό χρόνος προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ-14 
Ιατρών σε Δημόσια Νοσοκομεία, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου σε θέση ειδικευόμενου Ιατρού καθώς και η υποχρεωτική τρίμηνη εκπαίδευσή τους, 
λαμβάνονται υπόψη για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 
του Ν.3205/03. 
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γ) Ο χρόνος υπηρεσίας των μεταπτυχιακών φοιτητών που προσλαμβάνονται από τα Α.Ε.Ι. με 
ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν.2083/92, 
προκειμένου να επικουρούν τα μέλη ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, την διεξαγωγή 
φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων, δεν 
αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη τους. Η πρόσληψη των ανωτέρω μεταπτυχιακών 
φοιτητών συνιστά σύμβαση έργου και όχι σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθόσον ο όρος 
«αντιμισθία» χρησιμοποιείται επί συμβάσεων εμμίσθου εντολής, οι οποίες προέρχονται εκ 
σχέσεως εντολής(π.χ. δικηγόροι αμειβόμενοι με πάγια αντιμισθία κ.α.) και όχι εκ της παροχής 
εξαρτημένης εργασίας. 
 
δ) Στην ανωτέρω εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με αρ. 93953/Δ2/15-09-2006 και συγκεκριμένα 
στην Δ1 περ.1 σελίδες 7 και 8, η παράγραφος : «Σύμφωνα με τα ανωτέρω… δεν προκύπτει η 
νομική του μορφή» συμπληρώνεται με τα εξής: Σύμφωνα με την αριθμ. 452/2006 
Γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από 
το Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, για την κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου 3 του 
Ν.3205/2003(ΦΕΚ 297 τ. Α΄/ 23-12-2003) των μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου, ο Ειδικός 
Λογαριασμός που έχει συσταθεί σε καθένα από τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Χώρας, αποτελεί ιδία 
αυτοτελή και ανεξάρτητη υπηρεσία, ευρισκόμενη σε διοικητική και οικονομική αποκέντρωση, 
δηλαδή υπηρεσία που απολαμβάνει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εντός του πλαισίου 
οργάνωσης των νομικών προσώπων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών 
Ιδρυμάτων, του ως άνω όρου χρησιμοποιούμενου παγίως τόσο στη νομοθεσία όσο και στη 
θεωρία προς υποδήλωση της νομικής αυτής μορφής κρατικής οργάνωσης. Λαμβάνεται υπόψη ο   
χρόνος   παροχής   υπηρεσίας   με   σύμβαση   μίσθωσης   έργου   στους   Ειδικούς  
Λογαριασμούς (Επιτροπές Ερευνών), που έχουν συσταθεί σε καθένα από τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της 
Χώρας, εφόσον η υπηρεσία αυτή έχει χαρακτηρισθεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση 
ότι διανύθηκε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξαρτημένη) ή εφόσον    σύμφωνα    με    
τα    υπηρεσιακά    έγγραφα    συντρέχουν    σωρευτικά    οι προϋποθέσεις που τάσσει η περ. ι΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του ανωτέρω νόμου. 
Επιπλέον  διευκρινίζουμε  ότι   τα  ανωτέρω  έχουν  εφαρμογή   και   για  τη  χορήγηση 
επιδόματος χρόνου υπηρεσίας στους αμειβόμενους με τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν. 
3205/2003, οι οποίες παραπέμπουν σχετικά στις διατάξεις του άρθρου 15 του ιδίου νόμου καθώς 
επίσης και στο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό, στο οποίο  με ειδικές  ρυθμίσεις 
έχουν επεκταθεί,   μεταξύ  άλλων  και  οι  διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου του ανωτέρου 
νόμου. 
Κατόπιν των ανωτέρω,   η  επανεξέταση  τέτοιας  μορφής βεβαιώσεων κρίνεται αναγκαία  και  τα 
οικονομικά αποτελέσματα σε τυχόν αναγνώριση  τέτοιας  μορφής προϋπηρεσίας, δεν μπορούν να 
ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας αποδοχής της ανωτέρω Γνωμοδότησης, 
δηλαδή πριν από την 18-06-2007 , όπως αυτό προκύπτει από την αρ. 2/59134/0022/26-9-
2007 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ)   με θέμα «Αναγνώριση 
προϋπηρεσίας στους Ειδικούς Λογαριασμούς (Επιτροπές Ερευνών) των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.» και η 
οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.mof-glk.gr. 
  
Σε κάθε περίπτωση,  η ανωτέρω αναφερθείσα γνωμοδότηση αφορά την νομική μορφή των 
Ειδικών Λογαριασμών, και όχι ζητήματα που αφορούν τις διατάξεις του Ν.3205/03. 
  
Σας γνωρίζουμε επιπλέον ότι, σύμφωνα με σχετικά έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, ο έλεγχος των δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας ενός εκάστου υπαλλήλου 
χωριστά ανήκει καθ΄ ολοκληρία στη Διεύθυνση Διοικητικού της κάθε Υπηρεσίας, η οποία θα 
πρέπει με την δέουσα προσοχή να αντιμετωπίσει τις κατατάξεις των υπαλλήλων της, σύμφωνα με 
τις οδηγίες που κατά περίπτωση έχουν δοθεί από την Υπηρεσία μας. 
  
Εσωτερική Διανομή:                                                                 Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
1.Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε. Τμήμα Β΄ 
2.Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης,  Τμήμα Α΄ 
 
                                                                                               ΑΠ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 
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