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Συναδέλφισσες/οι, ξεκινώ το δεύτερο ενηµερωτικό δελτίο µε µία θλιβερή δια̟ίστωση: 
έρχονται εγκύκλιοι, νόµοι, ̟ροεδρικά διατάγµατα και ̟λήθος εγγράφων ̟ου ̟εριέχουν ουσιαστικές 
̟ληροφορίες, ενίοτε και µε χαρακτήρα ε̟είγοντα, µε ̟ροθεσµίες, ̟ου αφορούν ̟ροσω̟ικά 
ε̟αγγελµατικά µας ζητήµατα, αλλαγές στη φύση της εργασίας µας, εργασιακά, συνταξιοδοτικά και 
άλλα, τα ο̟οία ∆ΕΝ ∆ΙΑΒΑΖΕΤΕ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΩΣ! Έτσι, ̟ροκύ̟τουν ̟λείστα ̟ροσω̟ικά 
υ̟ηρεσιακά σας ζητήµατα: δεν ε̟ικαιρο̟οιείτε τα στοιχεία των φακέλων σας, δεν καταχωρείτε ούτε 
αιτήστε αναγνώρισης ̟ροϋ̟ηρεσίας-ακόµη κι αν έχει διανυθεί στο δηµόσιο!-κάνετε εκ̟ρόθεσµες 
αιτήσεις, αντιδράτε ενδεχοµένως λανθασµένα και σε ειδικά ε̟αγγελµατικά σας ζητήµατα-
δικαιώµατα, ̟.χ. ̟ερί του αριθµού ̟αιδιών µε µαθησιακά ̟ροβλήµατα της τάξης σας, δίχως να 
γνωρίζετε στοιχειωδώς την κείµενη νοµοθεσία. Συνάδελφοι, καλό̟ιστα σας καλώ να κάνετε το 
αυτονόητο: µελετάτε τας γραφάς!  

Α. Αναφορικά µε ε̟είγοντα υ̟ηρεσιακά ζητήµατα: 

1. Άνοιξε το σύστηµα ΟΠΣΥ∆ για τους συναδέλφους Ανα̟ληρωτές (opsyd.sch.gr). 
"Ηλεκτρονική εγγραφή των υ̟οψηφίων ανα̟ληρωτών-ωροµισθίων εκ̟αιδευτικών σχ. έτους 

2017-2018:Σε συνέχεια του α̟ό 22-03-2017 ∆ελτίου Τύ̟ου του Υ̟ουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ότι είναι διαθέσιµη η συµ̟λήρωση/διόρθωση συγκεκριµένων ̟εδίων 
του ηλεκτρονικού φακέλου του εκ̟/κού καθώς και η εγγραφή νέων χρηστών για την α̟όκτηση 
ονόµατος χρήστη και κωδικού ̟ρόσβασης στις ηλεκτρονικές υ̟ηρεσίες του Ο.Π.ΣΥ.∆..  
Ε̟ισηµαίνεται ότι για τη διαδικασία εγγραφής α̟αιτείται ̟ροσω̟ικός λογαριασµός ̟ρόσβασης στο 
TAXISNET. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος δεν έχει ̟ροσω̟ικούς κωδικούς TAXISNET θα ̟ρέ̟ει 
να α̟ευθυνθεί άµεσα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την έκδοσή τους. ∆είτε και το σχετικό εγχειρίδιο 
οδηγιών.  

Κατό̟ιν της εγγραφής τους στο Ο.Π.ΣΥ.∆. οι νέοι χρήστες οφείλουν να ̟ροσέλθουν σε µία 
∆/νση Εκ̟/σης (αυτο̟ροσώ̟ως ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο ̟ρόσω̟ο) µε το δελτίο 
ταυτότητας/διαβατήριό τους ̟ροκειµένου να υ̟οβάλουν (κατά ̟ροτίµηση σε ηλεκτρονική µορφή) 
τα α̟αραίτητα κατά ̟ερί̟τωση ̟ιστο̟οιητικά ̟ου αναφέρονται στην ενότητα ̟ου ακολουθεί. 
Ε̟ισηµαίνεται ότι οι εκ̟/κοί κλάδων ΠΕ70-∆ασκάλων, ΠΕ60-Νη̟ιαγωγών, ΠΕ71-∆ασκάλων ΕΑΕ 
και ΠΕ61-Νη̟ιαγωγών ΕΑΕ ̟ροσέρχονται υ̟οχρεωτικά σε ∆/νση Πρωτοβάθµιας Εκ̟/σης ενώ οι 
εκ̟/κοί των λοι̟ών κλάδων ̟ροσέρχονται υ̟οχρεωτικά σε ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟/σης". 

2. ∆όθηκε ̟ροθεσµία α̟ό 3-10 Α̟ρίλη για αιτήσεις συνταξιοδότησης εκ̟αιδευτικών, 
σύµφωνα µε εγκύκλιο της διεύθυνσης στις 21/3/2017. 

3. Άνοιξε το σύστηµα αιτήσεων για το Β1 ε̟ί̟εδο υ̟ολογιστών, ̟ου θα γίνει α̟ό το Μάη ως 
τον Ιούνη του 2017, µε ̟ροθεσµία καταχώρησης αιτήσεων την 11 Α̟ριλίου 2017, και ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ. 

4. Αναφορικά µε την δυνατότητα αναγνώρισης ̟ροϋ̟ηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα, µέχρι 
και 7 ετών, µ̟ορούν οι συνάδελφοι να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη διεύθυνση. 

∆ΕΙΤΕ: 
- Α∆Α: ΩΩΓΩ4653ΠΣ-Ψ13-«Γνωστο̟οίηση διατάξεων του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του 

Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-2017), σχετικά µε βαθµολογική αναγνώριση ̟ροϋ̟ηρεσίας των 
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εκ̟αιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης η ο̟οία δεν συνιστά ̟ραγµατική 

δηµόσια υ̟ηρεσία» 

         Σας  γνωρίζουµε ότι εκδόθηκε ο Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-2017) µε θέµα: «Ρύθµιση 

θεµάτων του Κρατικού Πιστο̟οιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και 

άλλες διατάξεις» και συγκεκριµένα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ δίνεται για 

̟ρώτη φορά η δυνατότητα αναγνώρισης ̟ροϋ̟ηρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα για την βαθµολογική 

ένταξη των εκ̟αιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης και καθορίζονται οι 

όροι, οι ̟ροϋ̟οθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης της ̟ροϋ̟ηρεσίας αυτής. 

 Συνε̟ώς, ̟ροκειµένου να ̟ραγµατο̟οιηθεί οµοιόµορφα η κατάταξη των υ̟ηρετούντων 

εκ̟αιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, σας διευκρινίζουµε ̟εραιτέρω τα 

εξής: 

Α) ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

• Η α̟οδεδειγµένη ̟ροϋ̟ηρεσία εκ̟αιδευτικών ̟ρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκ̟αίδευσης η ο̟οία δεν συνιστά ̟ραγµατική δηµόσια υ̟ηρεσία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις και έχει α̟οκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, 

αναγνωρίζεται για τη βαθµολογική ένταξη του ανωτέρω εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού µετά το 

διορισµό και τη µονιµο̟οίησή του, ύστερα α̟ό αίτησή του. 

•  Η ̟ροϋ̟ηρεσία ̟ου αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4452/2017 

δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τα ε̟τά (7) έτη για εργασιακή σχέση ̟λήρους α̟ασχόλησης. Σε 

̟ερί̟τωση αναγνώρισης ̟ροϋ̟ηρεσίας ̟ου αφορά σε εργασιακή σχέση µερικής 

α̟ασχόλησης, ο αναγνωριζόµενος χρόνος ̟ροϋ̟ηρεσίας µειώνεται αναλόγως.  

• Η ̟ροϋ̟ηρεσία ̟ου αναγνωρίζεται συνίσταται σε:  

α) άσκηση ελευθέριου ε̟αγγέλµατος ή α̟ασχόληση µε  έµµισθη εντολή ή/και  

β) εξαρτηµένη µισθωτή εργασία. 

• Η ̟ροϋ̟ηρεσία ̟ρέ̟ει:  

1. να έχει α̟οκτηθεί µετά την α̟όκτηση του βασικού τίτλου σ̟ουδών της 

κατηγορίας/εκ̟αιδευτικής βαθµίδας, στην ο̟οία υ̟ηρετεί ο εκ̟αιδευτικός κατά το χρόνο της 

ένταξης, και µετά την α̟όκτηση της άδειας άσκησης ε̟αγγέλµατος, ό̟ου αυτή α̟αιτείται.   

Ε̟ισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το  άρθρο 9 του Ν.4452/2017, ̟ροϋ̟ηρεσία υ̟αλλήλου 

κατηγορίας  ̟.χ. ΠΕ κατά το χρόνο της ένταξης, η ο̟οία α̟οκτήθηκε µε τυ̟ικό ̟ροσόν 

κατώτερης κατηγορίας, δεν δύναται να  αναγνωριστεί.  
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2. να είναι συναφής ̟ρος τα αντικείµενα, στα ο̟οία το εκ̟αιδευτικό ̟ροσω̟ικό α̟ασχολείται ή 

είναι δυνατόν να α̟ασχοληθεί,  σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

 Ε̟ισηµαίνεται ότι, η αναγνώριση της ανωτέρω ̟ροϋ̟ηρεσίας για τη βαθµολογική ένταξη των 

εκ̟αιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης,  οι ο̟οίοι εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο 

εφαρµογής του ανωτέρω άρθρου, ̟ραγµατο̟οιείται µετά τη µονιµο̟οίησή τους, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες ειδικές διατάξεις.  

 Ε̟ίσης, η συγκέντρωση και ̟ροσκόµιση των α̟αιτούµενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε 

άλλου στοιχείου, ̟ου α̟οδεικνύει ότι συντρέχουν οι α̟αιτούµενες ̟ροϋ̟οθέσεις για την 

αναγνώριση ̟ροϋ̟ηρεσίας, α̟οτελούν ευθύνη του εκ̟αιδευτικού ̟ου υ̟οβάλλει τη σχετική αίτηση. 

Κατό̟ιν των ανωτέρω, οι εκ̟αιδευτικοί ̟ου ζητούν να τους αναγνωριστεί ορισµένη ̟ροϋ̟ηρεσία θα 

̟ρέ̟ει να καταθέσουν έγγραφα, α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ο χρόνος και η ειδικότητα µε την ο̟οία 

α̟ασχολήθηκαν, ̟ροκειµένου τα υ̟ηρεσιακά συµβούλια να µ̟ορούν να κρίνουν τη συνάφεια». 

Ο̟ότε συνάδελφοι, σ̟εύσατε, διότι, αν και δεν αφορά ̟ραγµατική δηµόσια υ̟ηρεσία, και 

δεν θα ε̟ηρεάσει την µισθολογική σας κατάσταση, και, ̟αρότι ούτε βαθµολογικά ε̟ηρεάζει 

ουσιαστικώς, αφού όσοι έχουν ̟άνω α̟ό 8 χρόνια υ̟ηρεσίας είναι ήδη σε βαθµό Α, ΩΣΤΟΣΟ: 

δηλώνεται ως ̟λεονάζον χρόνος υ̟ηρεσίας, ο ο̟οίος στις ε̟ικείµενες κρίσεις στελεχών 

εκ̟αίδευσης, και ειδικά σε ̟ερί̟τωση ισοβαθµιών, θα ̟αίξει κεντρικό ρόλο! 

Β.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΠΕ. 

Πραγµατο̟οιήθηκαν 13 συνεδριάσεις εντός των µηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου. 
Ολοκληρώθηκε µε την τελική κατάταξη των υ̟οψηφίων διευθυντών έτους 2007. Κυρώθηκε ο τελικός 
̟ίνακας α̟ό την ̟εριφέρεια, και αναµένουµε µέχρι τέλους Μάη ο̟ότε και θα κληθεί το ∆ιοικητικό 
Εφετείο ,το ο̟οίο κάλεσε την ε̟ανάληψη των κρίσεων του 2007, να κρίνει αυτή τη φορά αν είναι 
̟ληµµελής η συµµόρφωση του δηµοσίου. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή η φάση θα ενηµερώσω εκ 
νέου, εξηγώντας και ενδεχόµενες α̟ορίες ̟ου έχουν ̟ροκληθεί για την διαδικασία. 

Γ.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ 

Α̟ό 22/2/2017 ως  3/4/2017(22/2,3/3,15/3,21/3, 30/3 και 3/4), ̟ραγµατο̟οιήθηκαν 7 ΠΥΣΠΕ. 

Τα θέµατα ̟ου α̟ασχόλησαν το υ̟ηρεσιακό συµβούλιο ήταν: 

1.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 

Το̟οθέτηση 3 Ανα̟ληρωτών ΠΕ 70 . 

Το̟οθέτηση 3 Ανα̟ληρωτών ΠΕ 70 για ̟αράλληλη στήριξη.-Καταθέσαµε οι αιρετοί εκ νέου την 
διαφορο̟οίηση µας-. 
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15 Τρο̟ο̟οιήσεις το̟οθέτησης (14 για ΠΕ70 και 1 για ΠΕ08) , κατό̟ιν αιτήσεως, µετά την ε̟ιστροφή 
τους α̟ό άδειες ή λόγω ειδικών συνθηκών. 

2.ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Χορηγήθηκαν 28 άδειες µε αµοιβή, 1 αίτηµα δεν έγινε δεκτό λόγω εκ̟ρόθεσµης κατάθεσης 
δικαιολογητικών και 1 αίτηµα α̟ορρίφθηκε βάση νόµου. 

3.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Έγιναν και εγκρίθηκαν 13 αιτήµατα συναδέλφων. 

4.ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Έγινε ανάθεση, κατό̟ιν ε̟ιλογής µεταξύ αιτήσεων συναδέλφων, για 2 ̟αιδιά. Α̟ορρίφθηκε, 
οµοφώνως, ένσταση συναδέλφου για µια α̟ό τις ε̟ιλογές, αφού στην ανάθεση υ̟ερτερούσαν 
κοινωνικοί και ̟αιδαγωγικοί λόγοι. 

5.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

Εγκρίθηκε αναγνώριση ̟ροϋ̟ηρεσίας 38 συναδέλφων ανα̟ληρωτών ΕΣΠΑ. 

6.ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

Έγινε δεκτή 1 αίτηση µειωµένου διδακτικού ωραρίου κατά δύο ώρες εβδοµαδιαίως λόγω µητρότητας. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια στα πλαίσια των νόµιµων αρµοδιοτήτων µου, 
είµαι στη διάθεση σας! 

 

Σταµατάκης Θοδωρής 

 «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ  ΜΕΤΩΠΟ» - «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ». 

             email: theodstam@gmail.com, 
τηλ.: 6977013175,            
https://www.facebook.com/airetos.d.athinas.rizospastiko.metopo/ 


