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ΘΕΜΑ:  «Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών για  μισθολογική κατάταξη 
αναπληρώτριας εκπαιδευτικού» 
 
                     ΄Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.3γ  του Ν.1566/1985. 
2. Την αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002,ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ Απόφαση του ΥΠΕΠΘ. «Περί 

καθορισμού των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλπ.» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12  Π.Δ. 1/ 3-1-2003, ΦΕΚ 1 τ. Α΄. 
4. Τις διατάξεις της παρ.3 α, β και δ του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) . 
5. Την υπ. αριθμ. 2/14537/ΔΕΠ/13-5-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Παροχή οδηγιών 

αναφορικά με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς 
και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ». 

6. Την με αρ.πρ.169228/Ε2/12-10-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς». 

7. Τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 149784/Ε2/11-9-2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με 
θέμα «Απλοποίηση διαδικασιών εφαρμογής του Ν. 4354/2015 στους αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς του σχολικού έτους 2017-2018».    

8. Την υπ. αριθμ. 174704/Ε2/17-10-2017 (ΕΣΠΑ) Υ.Α. με την οποία προσλήφθηκε η παρακάτω 
αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. 

9. Την  αίτηση της παρακάτω  εκπαιδευτικού, με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για την 
αναγνώριση της συνάφειας του τίτλου μεταπτυχιακών της σπουδών. 

10. Το γεγονός ότι το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το  
αντικείμενο απασχόλησής της. 

11. Την πρόταση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας, όπως διατυπώνεται στην αριθμ.34/1-11-2017  πράξη του 
(θέμα 3ο ). 
 
 
 
 

 

 

              Να διατηρηθεί μέχρι  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ  Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

               
 
                       Σπάρτη: 1 Νοεμβρίου 2017 
                    
                        Αριθ. Πρωτ.  : Φ11.1/7579 

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο 
2ο χλμ. Ε. Ο. Σπάρτης-Γυθείου 
Τ. Κ.  231 00  ΣΠΑΡΤΗ 
 

            
 

Τηλέφωνο : 27313 – 63472   
Τηλεομοιότυπο : 27313 - 63470 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
 

Ηλεκτρον. Ταχ. : tdpros@dide.lak.sch.gr 

Πληροφορίες         :  Γ.Λάππα 
Ιστότοπος              :  dide.lak.sch.gr 
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Αποφασίζουμε  
 

      Αναγνωρίζουμε τον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ως προς την συνάφεια με το αντικείμενο 
απασχόλησης της παρακάτω  αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, για μισθολογική κατάταξη, όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
Τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής  ισχύουν από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης. 
 

 

  
 
 
               

Ο  Διευθυντής 
 
 
 
 

Γεώργιος Παπαδάκος 
                         
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Σχολική Μονάδα 
2. Ενδιαφερόμενη 
3. Π.Μ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ  
ΗΜΕΡ. 

ΑΙΤΗΣΗΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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