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Σε απάντηση της υπ’ αρ. 4441/19-12-2018  Ερώτησης, που κατέθεσε  στη Βουλή  ο 

Βουλευτής κ. Γιάννης Αντωνιάδης με θέμα: «Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη», σας  γνωρίζουμε τα εξής:  

Οι εκπαιδευτικοί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 2 του Υπαλληλικού 

Κώδικα (Υ.Κ., ν. 3528/2007), δεν υπάγονται στις διατάξεις του Υ.Κ. περί βαθμολογικής 

κατάταξης και εξέλιξης, δεδομένου ότι τα θέματα αυτά ρυθμίζονται από τις ειδικές για αυτούς 

διατάξεις του ν. 1566/1985  (σχετικό και το αρ. 83451/Ε2/24-05-2016 έγγραφο του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο επισυνάπτεται). Αναφορικά με 

τα θέματα μισθολογικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, αρμόδιο είναι το Υπουργείο 

Οικονομικών. 

Όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς μας, για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις 

διατάξεις του Υ.Κ. προβλέπεται ότι η βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων οι οποίοι 

κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους είναι ανεξάρτητη από το γνωστικό αντικείμενο αυτών, 

καθώς η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, μειώνει κατά δύο 

έτη το χρόνο βαθμολογικής εξέλιξης του υπαλλήλου, ενώ η κατοχή περισσότερων τους ενός 

μεταπτυχιακών τίτλων, διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, μειώνει το χρόνο βαθμολογικής 

εξέλιξης κατά ένα έτος για κάθε μεταπτυχιακό τίτλο πέραν του ενός, ανεξάρτητα από το εάν 

οι μεταπτυχιακοί τίτλοι είναι συναφείς με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου. 



Τα ανωτέρω έχουν προβλεφθεί στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 82 του Υ.Κ., οι οποίες 

ορίζουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: «4. ... Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους 

μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που 

απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη… Σε περίπτωση 

κατοχής περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται 

για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός». 

Σχετική και η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30-03-2016 (ΑΔΑ: 79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ) 

εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας, στην οποία επισημαίνεται ότι για την, κατά τα ανωτέρω 

βαθμολογική κατάταξη και προαγωγή των υπαλλήλων, δεν απαιτείται πλέον η προηγούμενη 

αναγνώριση συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου, ο χρόνος δε κατάθεσης του σχετικού 

μεταπτυχιακού τίτλου αποτελεί την αφετηρία υπολογισμού του πλεονάζοντος χρόνου του 

υπαλλήλου. 

Ωστόσο, κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

84-86 του Υ.Κ. και προκειμένου οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών να μοριοδοτηθούν κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 85 του Υ.Κ., ήτοι 150 μόρια για τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας και 30 μόρια για το δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλου σπουδών 

ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, θα πρέπει οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών να είναι συναφείς 

με τα αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης, όπως ρητά προβλέπεται στις 

διατάξεις της περίπτωσης στστ) της παρ. 3 του άρθρου 85 του Υ.Κ.: «στστ) Οι μεταπτυχιακοί 

τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα προκειμένου να μοριοδοτηθούν κατά τα 

ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή με τα αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης. Η 

συνάφεια, όπου δεν έχει ήδη κριθεί, κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο 

επιλογής προϊσταμένων».  

Όσον αφορά στην κατοχή πτυχίων προβλέπεται ότι μοριοδοτείται με 100 μόρια ο βασικός 

τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και με 30 μόρια ο δεύτερος τίτλος σπουδών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το γνωστικό αντικείμενο αυτών. Τα ανωτέρω 

προβλέπονται στην παρ. 3α του άρθρου 85 του Υ.Κ.: «3. … α) Τα τυπικά-εκπαιδευτικά 

προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής: αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

του υποψηφίου με 100 μόρια. ββ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας 

εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών με 30 μόρια.  γγ) Ο μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με 150 μόρια και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος 

με 30 μόρια…». Σχετική και η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-05-2018 (ΑΔΑ: 

6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. 



 Κατά τα λοιπά αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων . 

 

 

Συνημμένα: 

Το αρ. πρωτ. 83451/Ε2/24-05-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

 

 

 

                        Η  Υπουργός 

 

 

   Μαρία-Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου                                                                                                                                                               
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1. Γραφείο   Υπουργού 
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