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ΠΡΟ: Δ. ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ Δ/ΝΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
1) Αύμεζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ππέξ MTΠΥ
ηε κηζζνδνζία Δεθεκβξίνπ 2017 μεθίλεζε ε παξαθξάηεζε ππέξ ηνπ Μεηνρηθνύ
Τακείνπ Πνιηηηθώλ Υπαιιήισλ (MTΠΤ) απφ 4% ζε 4,5%. Οη αλαδξνκηθέο θξαηήζεηο κεηά ηελ αχμεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν.4488/2017- γηα ηνπο
11 κήλεο ηνπ 2017, ζηε Δ.Π.Ε. Α΄ Αζήλαο, ζα γίλνπλ ζε δύν δόζεηο (Φεβξνπάξηνο &
Μάξηηνο 2018).
2) Μηζζνινγηθή εμέιημε ππαιιήισλ
χκθσλα κε ην άξζξν 26, παξ. 2 ηνπ Ν.4354/2015 «… ε κηζζνινγηθή εμέιημε όισλ ησλ
ππαιιήισλ αλαζηέιιεηαη κέρξη ηηο 31.12.2017. Από 1.1.2018 ε κηζζνινγηθή εμέιημε
ελεξγνπνηείηαη εθ λένπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ζπλππνινγηδόκελνπ θαη ηνπ
ηπρόλ πιενλάδνληνο ρξόλνπ, πνπ είρε ππνινγηζζεί θαηά ηελ αξρηθή θαηάηαμε, ρσξίο όκσο λα
ιακβάλεηαη ππόςε ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο λόκνπ κέρξη ηηο 31.12.2017» αλακέλεηαη λα γίλεη ελεξγνπνίεζε
ηεο κηζζνινγηθήο εμέιημεο ζην Δεκφζην από 01/01/2018 -ρσξίο ηελ πξνζκέηξεζε ηεο
δηεηίαο 2016-2017- γηα φζνπο/φζεο ζπκπιεξψλνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν αιιαγήο
θιηκαθίνπ ησλ δχν (2) εηψλ ζηελ Π.Ε. θαηεγνξία (άξζξν 11, παξ. 1β ηνπ Ν.4354/2015) ή
απέθηεζαλ κεηαπηπρηαθνχο ή/θαη δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο (πξνώζεζε θαηά δύν (2) Μ.Κ.
ή/θαη έμη (6) Μ.Κ. αληίζηνηρα ζύκθσλα κε ην άξζξν 9, παξ. 3α θαη 3β ηνπ Ν.4354/2015).
3) Αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο εθηόο δεκνζίνπ ηνκέα
ρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε πξνϋπεξεζηώλ εθηόο δεκνζίνπ ηνκέα γηα ηε βαζκνινγηθή
έληαμε κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ -ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν.4452/2017 θαη ηελ ππ’
αξηζκφλ: 35527/Ε2/03-03-2017 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.Π.Ε.Θ.- ην ΠΤΠΕ πξνρσξά ζηελ
αλαγλψξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπεξεζηψλ. Η πξνυπεξεζία πνπ αλαγλσξίδεηαη δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα επηά (7) έηε.
Δελ αλαγλσξίδνληαη πξνϋπεξεζίεο νη νπνίεο δελ είλαη ζπλαθείο πξνο ηα αληηθείκελα,
ζηα νπνία ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ απαζρνιείηαη ή είλαη δπλαηφλ λα απαζρνιεζεί,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Οη αλαγλσξηζζείζεο πξνυπεξεζίεο δελ ζπληζηνύλ πξαγκαηηθή δεκόζηα ππεξεζία, δελ
πξνζκεηξνύληαη ζηε κείσζε ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ θαη δελ έρνπλ νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα.
4) Αλαγλώξηζε δεκόζηαο/εθπαηδεπηηθήο πξνϋπεξεζίαο
χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν.4354/2015, ηελ εγθχθιην 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 θαη
ην έγγξαθν 2/28406/ΔΕΠ/10-10-2016 ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ην ΠΥΣΠΕ
αλαγλσξίδεη πξνϋπεξεζίεο εθπαηδεπηηθψλ ζε Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Δηθαίνπ (ΝΠΙΔ)
π.ρ. Ειιεληθή Ιζηηνπιντθή Οκνζπνλδία, Ειιεληθή Φίιαζιε Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο θιπ
θαη γηα κηζζνινγηθή εμέιημε. Τόζν ε αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ όζν θαη ηα νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ πξνϋπεξεζηώλ ηζρύνπλ από 01-01-2018.

5) Αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Δεκόζην
Παξάηαζε έσο ηελ 31n Δεθεκβξίνπ 2018 -κε ην ΦΕΚ 199/2017- πήξε ε ηζρχο ηεο
33/2006 Πξάμεο ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη
πξνζιήςεσλ ζην Δεκόζην. Δηνξηζκφο θαη πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ζχλαςε
ζπκβάζεσλ έξγνπ επηηξέπεηαη κόλν ύζηεξα από έγθξηζε Επηηξνπήο πνπ απνηειείηαη απφ
ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο, σο Πξφεδξν, ηνλ Τπνπξγφ Εζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο
θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο
Κπβέξλεζεο. Η Επηηξνπή είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο. Η
έγθξηζε ρνξεγείηαη ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ αξκόδηνπ ππνπξγνύ.
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