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"Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις

Θέμα : «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» -
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Η εξαίρεση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, 
εκπαίδευσης από την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε συναφές αντικείμενο 
εκτός δημοσίου τομέα πριν από τον διορισμό, δημιουργεί ανισότητες και 
στερεί από τους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα που παρέχεται από τον νόμο 
σε άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων να αξιοποιήσουν την 
προϋπηρεσία αυτή στην βαθμολογική τους εξέλιξη και στις διαδικασίες 
επιλογής στελεχών.

Με την τροπολογία αίρεται για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η εξαίρεσή τους από την αναγνώριση 
προϋπηρεσίας σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν 
από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα.

Κατόπιν αυτών προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση:

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
"Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
άλλες διατάζεις" προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:
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«Η παρ. 6 του άρθρου 98 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.ΔΑ, όπως ισχύει, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/ 2007, συμπληρώνεται ως εξής:

Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη και η διδακτική προϋπηρεσία έως επτά (7) ετών που 
έχει διανυθεί πριν από τον διορισμό τους σε ιδιωτικά φροντιστήρια ή κέντρα ξένων 
γλωσσών. Η διάρκεια της προϋπηρεσίας αυτής διαπιστώνεται από τα 
αποδεικτικά ασφάλισης στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή από τις 
πράξεις αναγνώρισης της υπηρεσίας αυτής ως συντάξιμης. Οι διατάξεις του Π.Δ 
69/2016, το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των προηγούμενων εδαφίων αυτής της
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παραγράφου, ισχύουν αναλογικά και για την αναγνώριση της ως άνω
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