
1 
 

 
 
Θέμα: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (4336/2014 Σ.τ.Ε.) και 

κατόπιν γνωμοδότησης (141/2017 Γ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ.) εν μέρει αποδεκτής από τον Υπουργό Παιδείας» 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  
α. του ν. 3068/2002 (Α΄274) «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των 
δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες 
διατάξεις», 
β. των άρθρων 14 και 17 του ν. 1566/1985 (Α΄167) «Δομή και Λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπ/σης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, 
γ. του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 3255/2004 (Α΄138) «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών 
βαθμίδων», 
δ. του άρθρου 9 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3848/2010 (Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – 
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», 
ε. του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 
στ. του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 53-67) του ν. 4589/2019 (Α΄13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις». 

2. Το π.δ. 410/1988 (Α΄191) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, 
που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 

3. Το π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 
4. Τo π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 
5. Το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών 

Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»  
6. Την υπό στοιχεία 94763/Γ2/08-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση 

Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------------ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

------------ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄και Β΄ 
------------ 

Ταχ. Δ/νση      : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ.-Πόλη        : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ιστοσελίδα      : www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες :  Κ.Σταύρου, Σ. Τσιλεδάκη  
Τηλέφωνο       : 2103443164, 2103442449 
Email                : t09pde1@minedu.gov.gr 

 
 
 
 
 
 
 
Μαρούσι, 26/5/2022 
Βαθμ. Προτερ.: ΕΠΕΙΓΟΝ 
Αριθμ. πρωτ.: 62485/Ε1 
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7. Την υπό στοιχεία 35557/Δ2/09-04-2003 Υπουργική Απόφαση (Β΄465) «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης 
προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των Δημόσιων 
σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης». 

8. Τις υπό στοιχεία 21406/Δ2/2012 (B΄615), 49104/Δ1/2013 (Β΄1017),  130262/Ε1/2015, (Β΄1765), 
139997/Ε2/2016 (Β΄2845), 20351/Ε2/2018 (Β΄617) Υπουργικές Αποφάσεις παράτασης της 
μεταβατικής περιόδου του άρθρου 9 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3848/2010. 

9. Την υπό στοιχεία 131407/Ε1/24-8-2019(Β΄3283) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Παράταση ισχύος των 
πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης 
και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σχολικού έτους 2018-2019» 

10. Την με αριθμ. 4336/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Γ΄), με την οποία έγινε 
δεκτή η αίτηση ακύρωσης των εκπαιδευτικών ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Θεοδώρου,  ΜΑΜΜΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ιωάννη και ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗΣ του Νικολάου, κλάδου ΠΕ11-Φυσικής 
Αγωγής. 

11. Την υπό στοιχεία 47094/Ε2/18-03-2016(ΑΔΑ: 7ΚΠΖ4653ΠΣ-ΟΧΤ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: 
«Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης», που εκδόθηκε για τους ως άνω 
εκπαιδευτικούς. 

12. Την με αριθμ. 141/2017 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε δεκτή ως προς την 
απάντηση στο α’ σκέλος του ερωτήματος με επισημειωματική πράξη του Υπουργού στις 29-01-2019. 

13. Το υπό στοιχεία Υ.Σ. 2699/Α3/21-05-2020 έγγραφο του Τμήματος Α΄ της Δ/νσης Ανάπτυξης 
Πληροφοριακών Συστημάτων, που αφορά στην απόδοση μοριοδότησης, βάσει προϋπηρεσίας, στους 
εν λόγω εκπ/κούς, κατόπιν διερεύνησης των προσλήψεων των οικείων ετών στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.) Π.Ε. και Δ.Ε.. 

14. Τους πίνακες κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των σχολικών ετών 
2008-2009 έως και 2021-2022 (όπως κυρώθηκαν με τις υπό στοιχεία 106716/Δ2/15-9-2011, 
148202/Δ2/17-9-2014, 153729/Ε2/30-9-2015, 140880/Ε2/25-8-2017 και 138839/Ε1/24-8-2018 
Υπουργικές Αποφάσεις), που εξετάστηκαν κατόπιν της υπό στοιχεία 47094/Ε2/18-03-2016 Υπουργικής 
Απόφασης, για τους ίδιους εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας  υπόψη την αναδρομική μοριοδότηση που 
τους αποδόθηκε, για το έτος 2007-2008. 

15. Τις αιτήσεις-δηλώσεις αναπληρώτριας/-τη (πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου) και ωρομίσθιας/-ου  
των εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Θεοδώρου,  ΜΑΜΜΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ιωάννη και ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗΣ του Νικολάου, που υπεβλήθησαν κατά 
τα ως άνω σχολ. έτη και οι οποίες εξετάστηκαν για την αναδρομική πρόσληψή τους και την 
προσμέτρηση της προκύπτουσας, κατά περίπτωση, προϋπηρεσίας τους. 

16. Το γεγονός ότι προσλήφθηκαν εκπαιδευτικοί με κατώτερη των ως άνω εκπαιδευτικών σειρά από τους  
πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ωρομισθίων των σχολικών ετών 2008-2009 έως 
και 2019-2020.  

17. Τις υπουργικές αποφάσεις: Φ.361.1/552/143406/Δ1/13-12-2011(ΑΔΑ:45679-401), 12759/Ε1/23-1-
2015(ΑΔΑ: 67249-403), 6339/E1/18-01-2016(ΑΔΑ: ΩΟΡΧ4653ΠΣ- ΧΩΙ), 210751/E1/01-12-2017(ΑΔΑ: 
ΩΛΟΥ4653ΠΣ-ΝΗ4), 147025/E1/06-09-2017(ΑΔΑ: 6ΚΛΛ4653ΠΣ-ΖΡ8), 208088/E1/03-12-2018(ΑΔΑ: 
Ω0ΑΣ4653ΠΣ-5ΥΑ), και 14560/E1/31-01-2019(ΑΔΑ: Ω1ΣΕ4653ΠΣ-ΕΘΕ), κατά το μέρος που 
παραλείφθηκε η κατά περίπτωση πρόσληψη των ως άνω εκπαιδευτικών.  

18. Την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Κατόπιν της με  αριθμ. 141/2017 γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), 
σε συμμόρφωση προς την με αριθμ. 4336/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε. Τμήμα Γ΄), 
προβαίνουμε σε συμπλήρωση της υπό στοιχεία. 47094/Ε2/18-03-2016 Υπουργικής Απόφασης, και, βάσει του 
με αριθμ. 2699/Α3/21-05-2020 Υπηρεσιακού Σημειώματος του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
Πληροφοριακών Συστημάτων, αποδίδουμε την αναδρομική μοριοδότηση, με το μέγιστο των μορίων 
προϋπηρεσίας που θα ελάμβαναν οι κάτωθι εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, εφόσον είχε 
χωρήσει κατά περίπτωση αναδρομική πρόσληψή τους, κατά τα αναφερόμενα σχολικά έτη,  ως ακολούθως: 
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1) Σχολικό έτος 2008-2009 
α) Διορθώνουμε τη μοριοδότηση της ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ σε 4,05 μόρια (αντί των 3,8 μορίων που έλαβε για την 
προϋπηρεσία της το εν λόγω σχολικό έτος) που αντιστοιχούν στα μόρια του εκπαιδευτικού ΜΕΛΙΓΩΝΙΤΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ευστράτιου, ο οποίος προσλήφθηκε ως ωρομίσθιος στα ολοήμερα σχολεία στην περιοχή 
τοποθέτησης Α-Β΄ Αθηνών και έχει κατώτερη σειρά κατάταξης.  
β) Διορθώνουμε τη μοριοδότηση του ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σε 3,94 μόρια (αντί των 3,86 μορίων που έλαβε για 
την προϋπηρεσία του το εν λόγω σχολικό έτος) που αντιστοιχούν στα μόρια του εκπαιδευτικού ΠΑΣΧΑΛΗ 
ΜΙΧΑΗΛ του Άλκη, ο οποίος προσλήφθηκε ως ωρομίσθιος στα ολοήμερα σχολεία στην περιοχή τοποθέτησης Α-
Β΄ Ανατ. Αττικής και έχει κατώτερη  σειρά κατάταξης.  
γ) Διορθώνουμε τη μοριοδότηση της ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗΣ, σε 3,88 μόρια (αντί των 3,42 μορίων που 
έλαβε για την προϋπηρεσία της το εν λόγω σχολικό έτος) που αντιστοιχούν στα μόρια του εκπαιδευτικού 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ του Κωνσταντίνου, ο οποίος προσλήφθηκε ως ωρομίσθιος στα ολοήμερα σχολεία στην 
περιοχή τοποθέτησης Α-Α΄ Αθηνών και έχει κατώτερη σειρά κατάταξης.   
 
2) Σχολικό έτος 2009-2010 
α) Διορθώνουμε τη μοριοδότηση της ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, σε 4,08 μόρια (αντί των 3,96 μορίων που έλαβε για 
την προϋπηρεσία της το εν λόγω σχολικό έτος) που αντιστοιχούν στα μόρια του εκπαιδευτικού ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Ζαχαρία, ο οποίος προσλήφθηκε ως ωρομίσθιος στα ολοήμερα σχολεία στην περιοχή 
τοποθέτησης Α-Β΄ Αθηνών και έχει κατώτερη σειρά  κατάταξης. 
β) Διαπιστώνουμε ότι για την ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ και τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, βάσει των αιτήσεων 
και των προσμετρηθέντων μορίων των εν λόγω εκπαιδευτικών, δεν προκύπτει διαφορετικού είδους πρόσληψη 
ή προσμέτρηση επιπλέον μορίων πέραν της ήδη διενεργηθείσας πρόσληψης και μοριοδότησής τους ως 
ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε ολοήμερα  σχολεία. 

 
3) Σχολικό έτος 2010-2011 
α) Διορθώνουμε τη μοριοδότηση της ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗΣ σε  0,46 μόρια (αντί των 0,38 μορίων, που 
έλαβε για την προϋπηρεσία της το εν λόγω σχολικό έτος) που αντιστοιχούν στα μόρια της εκπαιδευτικού 
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΒΕΡΔΙΚΗΣ του Γρηγορίου, η οποία προσλήφθηκε ως ωρομίσθια στα ολοήμερα σχολεία στην περιοχή 
τοποθέτησης Α-Α΄ Αθηνών  και έχει  κατώτερη σειρά κατάταξης.  
β) Διαπιστώνουμε ότι για την ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, βάσει των αιτήσεων και των 
προσμετρηθέντων μορίων των εν λόγω εκπαιδευτικών, δεν προκύπτει διαφορετικού είδους πρόσληψη  ή 
προσμέτρηση επιπλέον μορίων πέραν της ήδη διενεργηθείσας πρόσληψης και μοριοδότησής τους ως 
ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε ολοήμερα σχολεία. 

 
4) Σχολικό έτος 2011-2012 
α) Προσλαμβάνουμε αναδρομικά, την ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικό μειωμένου ωραρίου 
στην περιοχή τοποθέτησης Α-Β΄ Αθήνας (όμοια με την πρόσληψη της εκπαιδευτικού ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του 
Στυλιανού) συμπληρώνοντας την υπό στοιχεία Φ.361.1/552/143406/Δ1/13-12-2011(ΑΔΑ:45679-401) 
Υπουργική Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την 1120702/10580/13/07/2011 αίτησή της. Της αποδίδονται 
3,938 μόρια προϋπηρεσίας. 
β) Διορθώνουμε τη μοριοδότηση της ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗΣ, κατόπιν διαπίστωσης ότι θα είχε 
προσληφθεί ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός στην περιοχή τοποθέτησης Α-Β΄ Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με την 
184201/654/11-7-2011 αίτησή της, ήτοι όμοια με την πρόσληψη του ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, λαμβάνοντας 
υπόψη την υπό στοιχεία 10/02-03-2012 πράξη ανάληψης υπηρεσίας του ίδιου και την υπό στοιχεία 20/19-06-
2012 πράξη λήξης σύμβασης, ως προς το χρονικό διάστημα της προϋπηρεσίας. Της αποδίδονται 0,69 μόρια 
προϋπηρεσίας. 
γ) Διαπιστώνουμε ότι για τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, βάσει των αιτήσεων και των προσμετρηθέντων μορίων του 
εν λόγω εκπαιδευτικού, δεν προκύπτει διαφορετικού είδους πρόσληψη  ή προσμέτρηση επιπλέον μορίων, 
πέραν της ήδη διενεργηθείσας πρόσληψης και μοριοδότησής του ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού στο κανονικό 
πρόγραμμα στην περιοχή τοποθέτησης Α-Β΄ Ανατολικής Αττικής. 
 
5) Σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014  
Διαπιστώνουμε ότι, βάσει των αιτήσεων και των προσμετρηθέντων μορίων των εν λόγω εκπαιδευτικών, δεν 
προκύπτει κανενός είδους πρόσληψη. 
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6) Σχολικό έτος 2014-2015  
α) Προσλαμβάνουμε αναδρομικά την ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικό πλήρους ωραρίου 
στην περιοχή τοποθέτησης Α-Β΄ Ανατολικής Αττικής  (όμοια με την πρόσληψη της εκπαιδευτικού ΠΕΡΡΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Εμμανουήλ), συμπληρώνοντας την υπό στοιχεία 12759/Ε1/23-1-2015(ΑΔΑ: 67249-403) 
Υπουργική Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την 11207/21640/28/07/2014 αίτησή της. Της αποδίδονται 4,833 
μόρια προϋπηρεσίας. 
β) Διαπιστώνουμε ότι για την ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ και τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, βάσει των αιτήσεων 
και των προσμετρηθέντων μορίων των εν λόγω εκπαιδευτικών, δεν προκύπτει κανενός είδους πρόσληψη. 
 
7) Σχολικό έτος 2015-2016 
α) Προσλαμβάνουμε αναδρομικά την ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικό  πλήρους ωραρίου 
στην περιοχή τοποθέτησης Α-Α΄ Ανατολικής Αττικής (όμοια με την πρόσληψη της εκπαιδευτικού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑΣ του Δημητρίου), συμπληρώνοντας την υπό στοιχεία 6339/E1/18-01-2016(ΑΔΑ: 
ΩΟΡΧ4653ΠΣ-ΧΩΙ) Υπουργική Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την 11207/32021/09/09/2015 αίτησή της. Της 
αποδίδονται 5,133 μόρια προϋπηρεσίας. 
β) Διαπιστώνουμε ότι για την ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ και τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, βάσει των αιτήσεων 
και των προσμετρηθέντων μορίων των εν λόγω εκπαιδευτικών, δεν προκύπτει κανενός είδους πρόσληψη. 
 
8) Σχολικό έτος 2016-2017 
Διαπιστώνουμε ότι, βάσει των αιτήσεων και των προσμετρηθέντων μορίων των εν λόγω εκπαιδευτικών, δεν 
προκύπτει κανενός είδους πρόσληψη. 
 
9) Σχολικό έτος 2017-2018 
α) Προσλαμβάνουμε αναδρομικά την ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικό μειωμένου ωραρίου 
στην περιοχή τοποθέτησης Α-Α΄ Ανατολικής Αττικής (όμοια με την πρόσληψη της εκπαιδευτικού ΠΑΠΠΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Ιωάννη), συμπληρώνοντας την υπό στοιχεία 210751/E1/01-12-2017(ΑΔΑ: ΩΛΟΥ4653ΠΣ-ΝΗ4) 
Υπουργική Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την 1-72947/2017 αίτησή της. Της αποδίδονται 4,188 μόρια 
προϋπηρεσίας.  
β) Προσλαμβάνουμε αναδρομικά τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ως αναπληρωτή εκπαιδευτικό  πλήρους ωραρίου 
στην περιοχή τοποθέτησης Α-Α΄ Δωδεκανήσου (όμοια με την πρόσληψη του εκπαιδευτικού ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Λουκά), συμπληρώνοντας την υπό στοιχεία 147025/E1/06-09-2017(ΑΔΑ: 6ΚΛΛ4653ΠΣ-ΖΡ8) 
Υπουργική Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την 1-3313/2017 αίτησή του. Του αποδίδονται 9,567 μόρια 
προϋπηρεσίας.  
γ) Διαπιστώνουμε ότι για την ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ, βάσει των αιτήσεων και των προσμετρηθέντων 
μορίων της εν λόγω εκπαιδευτικού, δεν προκύπτει κανενός είδους πρόσληψη. 
 
10) Σχολικό έτος 2018-2019 
α) Προσλαμβάνουμε την  ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικό πλήρους ωραρίου στην περιοχή 
τοποθέτησης Α-Β΄ Αθήνας (όμοια με την πρόσληψη του εκπαιδευτικού ΚΟΥΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ του Σπυρίδωνος), 
συμπληρώνοντας την υπό στοιχεία 208088/E1/03-12-2018(ΑΔΑ: Ω0ΑΣ4653ΠΣ-5ΥΑ) Υπουργική Απόφαση και 
λαμβάνοντας υπόψη την 1-67054/2018 αίτησή της.  Της αποδίδονται 6,633 μόρια προϋπηρεσίας.  
β) Προσλαμβάνουμε αναδρομικά τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ως αναπληρωτή εκπαιδευτικό  πλήρους ωραρίου 
στην περιοχή τοποθέτησης Α-Β΄ Αθήνας (όμοια με την πρόσληψη του εκπαιδευτικού ΚΟΥΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ του 
Σπυρίδωνος), συμπληρώνοντας την υπό στοιχεία 208088/E1/03-12-2018(ΑΔΑ: Ω0ΑΣ4653ΠΣ-5ΥΑ)  Υπουργική 
Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την 1-30461/2018 αίτησή του. Του αποδίδονται 6,663 μόρια προϋπηρεσίας. 
γ) Προσλαμβάνουμε αναδρομικά την ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ, ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικό  πλήρους 
ωραρίου στην περιοχή τοποθέτησης Α-Β΄ Κέρκυρας (όμοια με την πρόσληψη της εκπαιδευτικού ΜΩΡΑΪΤΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του Ιωάννη), συμπληρώνοντας  την υπό στοιχεία 14560/E1/31-01-2019(ΑΔΑ:Ω1ΣΕ4653ΠΣ-ΕΘΕ) 
Υπουργική Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την 1-59909/2018 αίτησή της. Της αποδίδονται 4,7 μόρια 
προϋπηρεσίας.  
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11) Σχολικό έτος 2019-2020 
Διαπιστώνουμε ότι: 
α) Όσον αφορά  τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, δεν προκύπτει αναδρομική πρόσληψη και περαιτέρω μοριοδότηση 
του εκπαιδευτικού, καθώς ο ίδιος δεν υπέβαλε αίτηση δήλωσης περιοχών προτίμησης για την πρόσληψή του 
ως αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. 
β) Όσον αφορά τις ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ, προσελήφθησαν με τις υπό στοιχεία  
175375/Ε1/11-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΑΙΠ46ΜΤΛΗ-Η0Υ) και 173865/Ε1/13-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΙΡ4653ΠΣ-85K) 
Υπουργικές Αποφάσεις και δεν προκύπτει διαφορετικού είδους πρόσληψη, βάσει της συνολικής επιπρόσθετης 
μοριοδότησής τους. 
 
12) Σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 
Διαπιστώνουμε ότι: 
α) Όσον αφορά τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, δεν προκύπτει αναδρομική πρόσληψη και περαιτέρω μοριοδότησή 
του, καθώς ο εκπαιδευτικός δεν συμμετείχε στη διαδικασία των προκηρύξεων 3ΕΑ/2019 (τ.Α.Σ.Ε.Π. 12), 
1ΓΕ/2019 (τ.Α.Σ.Ε.Π. 45)  και 2ΓΕ/2019 (τ.Α.Σ.Ε.Π. 46)  για ένταξη και κατάταξή του στους πίνακες υποψηφίων. 
β) Όσον αφορά τις ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ, προσελήφθησαν ως αναπληρώτριες 
εκπαιδευτικοί τα ως άνω έτη με τις υπό στοιχεία 134682/Ε1/6-10-2020(ΑΔΑ:Ω8ΔΨ46ΜΤΛΗ-ΤΑΨ), 134691/Ε1/6-
10-2020(ΑΔΑ: 65ΡΔ46ΜΤΛΗ-ΣΧΙ), και 104793/Ε1/27-08-2021(ΑΔΑ : 9ΖΘΝ46ΜΤΛΗ-ΞΦΟ) αποφάσεις της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και δεν προκύπτει διαφορετικού είδους πρόσληψη, βάσει της συνολικής επιπρόσθετης 
μοριοδότησής τους.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2.Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
3. Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπ/σης 
4. Δ/νση Διορισμών – Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.-
Τμήματα Α΄, B΄ & Γ΄ 
5. Δ/νση Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης-
Τμήμα Β΄ 
6. Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού Προσ/κού-Τμήμα 
Β΄ 
7. Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Α’ 
8. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
9. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ 
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