
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  

KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

 
 

Μυτιλήνη, 13 Δεκεμβρίου 2017 
Αριθμ. πρωτ.: 6274 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

---- 

 ΠΡΟΣ: 
Αναφερόμενους αναπληρωτές Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
(ΕΒΠ). 
 
(Διά μέσου των Διευθύνσεων Π/θμιας 
& Δ/θμιας Εκπ/σης και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
Βορείου Αιγαίου) 
 
 

Ταχ. Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 26    

Ταχ. Κώδικας : 81 100 - Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Βασιλέλη Παρασκευή   

Τηλέφωνο : 22510 - 48162 

Fax : 22510 - 48155 

E-mail : mail@vaigaiou.pde.sch.gr  

Ιστοσελίδα 
: http://vaigaiou.pde.sch.gr/ne

wsch/ 
 
Θέμα: «Μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 

Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) -  Κατάθεση αιτήσεων, δικαιολογητικών προϋπηρεσίας 
και μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη». 

 
Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 149784/Ε2/11-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΗ4653ΠΣ-768) έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα:   

«Απλοποίηση διαδικασιών εφαρμογής του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του 
σχολικού έτους 2017-2018». 

 
 Αναφορικά με τη μισθολογική εξέλιξη των Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(ΕΕΠ)  και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (που ισχύει 
για ΕΕΠ και ΕΒΠ) σας ενημερώνουμε ότι: 
 

1. Για τους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., οι οποίοι αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, και  είχαν 
προσληφθεί κατά το έτος 2016-2017 στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, η ΠΔΕ 
Βορείου Αιγαίου έχει όλα τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί για τη βαθμολογική τους 
κατάταξη. 

 
Οι παραπάνω αναπληρωτές Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.: παρακαλούνται  να εισέλθουν στην ιστοσελίδα μας 
http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch/ και να ελέγξουν (Α) τις προϋπηρεσίες τους και (Β) το συνολικό 
χρόνο προϋπηρεσίας τους. 
α) Εφόσον δεν διαπιστώσουν αποκλίσεις παρακαλούνται όπως καταθέσουν Αίτηση Αναγνώρισης 

Προϋπηρεσίας (προς το ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου)  για το διδακτικό έτος 2017-18.       
β) Εφόσον διαπιστώσουν αποκλίσεις ή έχουν προϋπηρεσία που δεν έχει υποβληθεί παρακαλούνται 

όπως καταθέσουν Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας (προς το ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου) για το 
διδακτικό έτος 2017-18, υποβάλλοντας ΜΟΝΟ τα δικαιολογητικά για τα οποία υπάρχει απόκλιση 
ή δεν έχουν υποβληθεί.  
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2.  Όσοι   από τους κατωτέρω αναπληρωτές Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. είχαν προσληφθεί κατά το έτος 2016-2017 σε 
άλλη Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, παρακαλούνται όπως καταθέσουν Αίτηση Αναγνώρισης 
Προϋπηρεσίας (προς το ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου) για το διδακτικό έτος 2017-18 αναγράφοντας στην 
αίτησή τους την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης που εργάστηκαν κατά το διδακτικό έτος 2016-17, έτσι 
ώστε, να αναζητήσουμε τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που κατέθεσαν για τη μισθολογική τους 
εξέλιξη.       
 

3.  Όσοι από τους  κατωτέρω αναπληρωτές Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. δεν εργάστηκαν κατά το σχολικό έτος 2016-
2017, παρακαλούνται όπως καταθέσουν Αίτηση (προς το ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου) επισυνάπτοντας  
όλα τα δικαιολογητικά,  για τη μισθολογική τους εξέλιξη. 
  
 

ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΟΜΟΥΖΗ ΠΕΛΑΓΙΑ / ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ01 16/10/2017 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗ ΓΙΑΣΕΜΗ / ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΔΕ01 16/10/2017 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ29 17/11/2017 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΑΣΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ23 30/10/2017 

 
ΔΕ ΛΕΣΒΟΥ 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΒΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ/ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01 16/10/2017 

 
ΔΕ ΧΙΟΥ  

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΠΠΑ ΑΡΓΥΡΩ / ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ23 20/10/2017 

 
ΠΕ ΣΑΜΟΥ 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ / ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ23 17/10/2017 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΝΩΛΑΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ / ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ01 16/10/2017 

 
 
ΚΕΔΔΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΕΔΔΥ ΧΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ / ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ30 13/11/2017 

ΚΕΔΔΥ ΣΑΜΟΥ ΝΑΘΕΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ/ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ23 9/11/2017 

ΚΕΔΔΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΑΣΒΟΥΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕ26 9/11/2017 

 
 
Επισημαίνονται τα κάτωθι: 
1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και προϋποθέσεις για μισθολογική εξέλιξη  
α)  Ως προϋπηρεσία υπολογίζεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγρ. 1 του άρθ. 7 κεφ. 

Α΄ του Ν. 3429/2005 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ) των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου 
χρόνου (αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου).  

      Η ανωτέρω προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ανεξάρτητα από τα τυπικά προσόντα με βάση τα οποία 
είχε προσληφθεί κατά το παρελθόν το Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. 

β)  Βάσει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 26  του Ν. 4354/2015 δεν υπολογίζεται η προϋπηρεσία 
για το χρονικό διάστημα από  31-12-2015 μέχρι και 31-12-2017. 

 
  2.   Δικαιολογητικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη  

Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ο/η αναπληρωτής/τρια Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.  θα πρέπει να προσκομίσει:  



 

 

 

α) Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας. 
β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο    
     βοήθημα αντί σύνταξης.  
γ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου θα αναφέρονται: Οι αποφάσεις πρόσληψης και 

απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή 
μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια 
των προϋπηρεσιών αυτών.  

δ) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα 
απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παρ. 1 του Άρθ. 7 του Ν. 4354/2015. 

 
Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, απαιτείται μόνο η προσκόμιση φωτοαντιγράφου της Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας. 
 
3. Δικαιολογητικά αναγνώρισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών 
Για την αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών ο/η αναπληρωτής/τρια Ε.Ε.Π. – 
Ε.Β.Π.  θα πρέπει να προσκομίσει: 
α) Αίτηση Αναγνώρισης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων σπουδών. 
β) Αντίγραφο του τίτλου σπουδών.  
γ) Στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε από ίδρυμα του εξωτερικού, απαιτείται η 

προσκόμιση της αναγνώρισής του από το ΔΟΑΤΑΠ. 
 
 Οι αιτήσεις (προς το ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου) υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσω 
ταχυδρομείου, Φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας 
Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου (Ελ. Βενιζέλου 26, ΤΚ 81132, Μυτιλήνη, Λέσβος)  μέχρι  και την Τετάρτη 20 
Δεκεμβρίου 2017. 
 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 

Αριστείδης Καλάργαλης 


