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ΘEMA: AvαγιrΦρIoη πρoiiττηρεoiα6 γlα μ lαθoλoγlκη εξ€λ'ξη εκτrαtδεuτlκΦv
ΣXET.: H με αριΘ. 93953/Δ2115.9.2006 εγκ0κλι69 μα6

Σε oυv6xεlα τηs αvωτtρω oxετικη6 εγκυκλioυ μαζ γ|α τη μloθoλoγlκη αvαγvΦριoη τηg
πρoUπηρεoΙαg τωv εκπαtδευτlκΦv A/Θμlα6 καI B/ΘμιαE Eκπαiδεuoηζ, σαζ δtαβlβdζoυμε Tη με
αρlΘ.
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3)

ΘEMA : <AvαγvΦρtση τrρo[iπηρεoiαζ γ|α μtσΘoλoYtκη εξillξη εκτrαlδεuτtκΦv.)
Σε oυvE1εlα Tηζ αρ|Θμ. 93953/Δ2115.09.2006 εγκυκλiou τoU YΠ"E'Π.Θ. με θθμα
<Avαψιilρloη πρoUπηρεσiαζ γlα μloΘoλoγlκη εξ€λlξη εκπαlδευΠκΦv ΠρωτoβαΘμ1αζ καl
Δευτερoβαθμlα6 Eκπαiδευoηζ), σαζ ψωρiζoυμε Tα παρακατω

:

α) Πoλλd

ερωτηματα πoU δIατUπΦΘηκαv πρo9 τηv Yπηρεoiα μαE, αφoρoOoαv
παρoxη δlδακτlκo0 dργou απ6 εκπαlδευτtκo0E oτo |voτlτo0τo Διαρκo0g EκπαiδευαηE
Evηλiκωv (l.Δ.EK.E.) . To l.Δ.EK.E. εfvαl voμtκo πρ6αωπo lδlωτlκo0 δlκαiou τo oπoio
UπαγεTαl στη Γεvικη Γραμματεiα EκπαIδευοηE Evηλiκωv (Γ.Γ.E.E.),

η oπoiα

ε[vαl

δημ6olα uπηρεoiα τoυ Yπoυργεiou Eθvlκη5 ΠαlδεiαE καt Θρηoκευμdτωv. BαolκOE
oκoπoE τoυ ε1vαl η Tεxvoλoγικη καl Eπlατημovlκη υπooτηρlξη τωv πρoγραμμciτωv τηE
Γ"Γ"E"E. καl

η uλoπoiηoη εvεργεlιilv πoU αφoρoOv oτη δlα βiou μαΘηoη (Φ.Ε.K.
90Ιτ.α'12-5.2001lν.2909). Tα Σxoλεiα Δει]τερηE EυκαιρiαE (Σ.Δ.E.) εivαl δημoolα
o1oλεiα oυμφωvα με τηv παρ. 1 τη6 αμΘμ. 2373l2oo3 Yπoυργlκηg Aπ6φαoηt τoU
Yπoυργo0 EΘvlκηE ΠαιδεiαE Kαt Θρηoκευμdτωv καl παρ€xouv σToUs απoφofτoυE
Aπoλuτ(ρlo τiτλo ιooτlμo πρoζ τo απoλuτηριo τoυ Δημoτικoιi η τou Γυμvααioυ καrα
περ[τπωoη. ΩE εκ τo0τoυ η πρoιjπηρεoiα τωv εκπαlδεuτlκΦv oτα αvωτdρω, Θεωρε[ται

0z

δημoolα Kα| αvαγVωρiζεταI γlα Tη μloΘoλoγrκη εξελιξη τouE, oOμφωvα με τlE δlαταξεlg
τηg παρ"1 τoυ αρθρou 15 τoυ N.3205/ο3"

β) Στηv

εγκυκλlo Tηζ Yπηρεoiα6

μαζ με αρ.93953l^2Ι15-09-2006

και

oυγκεκρlμ6vα στηv Δ1 περ.10 αελ[δα 11' η παριiγραφoE : κ.ΕμμιoΘog ειδικευoμεvog

γιαrρog , " ' ' τoU παρovτog εγραφoυι ouμπληρωvεται με Τα εξηg: o xρ6vog
πρoιiπηρεoiα6 εκπαlδεuτlκιilv κλαδou ΠE-14 |ατριilv oε Δημoolα Νoooκoμεfα, με ox6αη
εξαρτημ6vη6 εργαoiαE lδlωτlκo0 δlκαiou oριoμ€voυ yρovoυ

oε Θ€oη

εlδlκευoμεvoυ

|ατρo0 καΘΦg κα| η UπoXρεωτIκη τρiμηvη εκπα[δευoη τoυE, λαμβιiιlovrαl υπ6ψη Ylα τηv
μloΘoλoγlκη τoug εξ6λlξη, o0μφωvα με τtζ δlαταξεlE τou dρΘρoυ 15 τoυ N.32o5/o3.

o xρovoζ

UπηpεσiαE τωv μεTαπτUΧ|ακωv φoιτητιilv πoυ πρooλαμβαvoyrαl απo
τα A.E.l. με ωρIαiα αvrlμιoΘ[α, oιJμφωvα με Tηv δldταξη τηs παρ. 7 τoυ αρΘρoυ 28 τoυ

γ)

N.2083/92, πρoκεlμEvou vα επlκouρoOv τα μdλη ΔEΠ αrηv doκηoη Tωv φolτηTΦv, τηv

δlεξαγωγη φρovτlαrηρΙωv, εργασtηρtακωv αoκησεωV, επoτπε[α εξεταoει,.lv Kαl

τη

δloρθωoη αoκηoεωv, δεv αvαψωρ1ζεταl Ytα Τη μloΘoλoγlκη εξελlξη τoUζ. H πρooληψη

Tωv αvωτfρω μεταπτυxlακιilv φolτητιilv oυvlατα o0μβαoη 6ργoυ κα| oΧl αχεoη
εξαρτημ6vηg εργαo[αg, καθooov o oρo6 <αvτlμloΘiα) Xρησ!μoπolεfταl επi ouμβασ.εωv
εμμΙoθoυ εvroληg, ol oπoiε6 πρofρxovrαl εκ αxεoεωE εwoληE(π.x' δlκηγoρol
αμaβoμεvol με παμα αιrrlμloΘ[α κ.α.) καl oxl εκ τηζ παρoχη9 εξαρτημlivη6 εργαoiα6.

δ) Στηv αvωτ6ρω εγκ0κλro τηE YπηρεoiαE μα9 με αρ. 93953t^2t15-o9-29o6 καl
ouγκεκρlμEvα oτηv Δ1 περ"1 oελiδεg 7 και 8, η παραγραφos : <Σ1μφtιvα με τα

αvωriρω".. δεv πρoκ0τπει η voμικη τoυ μoρφη> oυμπληρΦvεταl με τα εξηE: Σ0μφωvα
με Tην αριΘμ. 45212006 Γvωμoδoτηση ToU B, Tμηματoζ ToU Noμlκo0 Συμβoυλ1ou ToU
KρατoυE, η oπoΙα iγlvε δεκτη απo τo Γεvlκ6 Γραμματ6α Δημoolovoμ!κηζ Πoλlτικηg,
γlα

μov[μωv υπαλληλωv ToU Δημoo[ou, o Elδlκog Λoγαρlαoμo6 πou fxεl ouoταΘεΙ oε
καΘ€vα απo τα A.E"l. καt T.E,|" τηE XΦραE, απoτελεi lδiα αυτoτελη καl αvεξιiρτητη
υπηρεo[α, εuρloκ6μεvη oε δloικητικη και olκovoμlκη απoκ€vτρωαη, δηλαδη uπηρεoΙα
πou απoλαμβαvεt δloικητtκη καl oικovoμlκη αuτoτ€λεlα, εvrog τoυ πλαloiou oργαvωoη6
τωv voμlκΦv πρooΦπωv τωv Avωτατωv Eκπαlδευτlκιilv καl TεxvoλoγlκΦv |δρυμdτωv,
Toυ ωζ αvω oρou Xρησlμoπoιo0μεvoυ παγfωg τooo oτη voμoθεoiα 6oo καI αrη Θεωρfα
πρoζ υπoδηλωoη τηζ voμικηE αυτη9 μoρφηζ κρατικη6 oργdvωoηg. Λαμβdvεται υπoψη

o

xρovog παρoxηE υπηρεoiαg

με o0μβαoη

μioΘωoη6 €ργoυ

στoUζ Elδlκo0E

LZ

ΛoγαριαoμoΟE (Eπlτρoπfg EρευvΦv), πoυ fxoυv oυoταθεΙ oε καΘεvα απo τα A.E"l, καt
Τ"E'|, τηg Xιbραg, εφ6oov η υπηρεo[α αυτη 6xεl xαρακτηρIoΘεi με δlαταξη voμoυ η με
δlκαoτlκη απ6φαoη oπ διαvuΘηKε με oxdoη εργαoiα6 lδlωτtκoO δlκα[oυ (εξαρτημ€vη) η

εφooov o0μφωvα

με Tα

υπηρεolακα dψραφα oυwρExoυv oωρευτlκιi ol

πρoιiπoθEσεIt πoU ταoo,εl η περ. l, τηζ παρ" 1 τou ιiρθρou 15 τoυ αvωτEβω v6μou.
Eππλdov δlευκρlviζoυμε 6τl τα αvωτ€ρω Exouv εφαρμoγη κα! Ylα τη xoρηYηση
επtδoματog yρovou υπηρεoiαE σToUζ αμεlβoμεvouζ με τlE δlαταξaE ToU B, Mfρou6 τou
N" 3205/2003, ol oπo[εg παραπ€μπouv

σXετlKα αrιg δlατdξεlE τoυ dρΘρoυ 15 τou lδiou

v6μoυ καΘωE επioη6 και στo με αx6oη εργαoiαg lδlωτικo0 δlκα[oυ πρoσωπtκo, oτo
oπoio με εtδlκθg ρυθμioεlE €xouv επεκταΘεi, μεταξ0 αλλωv Kα| ot δlατdξεlg τoU
ouγκεκρlμdνoυ αρθρoU τoυ αvωτ6ρoυ v6μou.

Kατoπlv τωv αvωτερω,

αvαγκαiα Kαl Tα olKovoμIκd

η επαvεξfταoη τfτolαE μoρφηg βεβαtωoεωv κρ[vεται
απoτελdαματα αε τux6v αvαψιbρloη τ6τotαE μoρφηζ

πρoιiπηρεoΙαg, δεv μπoρoOv vα αvατρ6Χouv σε xρovo πρoγεv6oτερo τηζ ημερoμηviα6
απoδoxηE τηE αvωτερω ΓvωμoδoτηoηE, δηλαδη πρlv απo τr|v ].9-0&Ζ.9.9.Z , 6πω6 αυτo
πρoκOτπεt απo την αρ" 215913410022126.9.2007 εγκ0κλlo τou Γεvlκo0 Λoγrατηρ[oυ τoυ
Kραroυg (Γ.Λ.K.) με Θdμα <Avαγνιbρtoη πρoUπηρεoiα6 στoUζ ElδrκoυE Λoγαρlαoμo0E
(Eπtτρoπfq EρεuvΦv) τωv A.E.|. και Τ.Ε.l'> καt η oπoiα εivαι δlαΘ6αμη σrηv loτooελ[δα
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r.

Σε καΘε περ[ττrωoη, η αvωτfρω αvαφερΘεioα ψωμoδ6τηoη αφoρα τηv voμικη μoρφη
τωv ElδlκΦv ΛoγαρIαoμΦν, καl oxι ζητηματα πoU αφoρoOv τlg δlαταξεlg τou Ν.3205/03.

Σαζ ψωρiζoυμε επlπλ6ov oτl,

oOμφωvα

με αxετlκd fψραφα τoυ

ΓεvIκo0

Λoγloτηρ1ou τoU Kρατoυg, o 6λεγxog τωv δtκαIoλoγητtκιilv αvαγvιilρloηE πρoUπηρεoiα6
εv6g εκιioτou υπαλλξλoυ χωρlαrιi αvηκεl καΘ. oλoκληρiα αrη ΔlεOΘuvoη Δloικητlκoι1 τηE

καΘε Yπηρεo[αE,

η oπo1α θα πρfπε| με τηv δ6ouoα πρoooxη vα αvτlμετωπ[oεl

τlg

δoΘεiαπ6 τηv Yπηoεo[α μαE.
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