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Η διαδικασία προσμέτρησης του χρόνου προϋπηρεσίας που προβλέπει:  

1. το άνοιγμα όλων των ατομικών φακέλων των αναπληρωτών και τον έλεγχο όλων των 

κατατιθέμενων βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ως προς τα απαιτούμενα αναγραφόμενα 

στοιχεία,  

2. τον έλεγχο γνησιότητας των μεταπτυχιακών τίτλων και των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας,  

3. τον έλεγχο του χρόνου προϋπηρεσίας που αποτυπώνεται στον ΟΠΣΥΔ,  

4. την αντιπαραβολή του φετινού χρόνου προϋπηρεσίας με τις τελευταίες αποφάσεις 

χορήγησης ΜΚ (για τους αναπληρωτές που υπηρετούσαν σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κατά 

τη σχολική χρονιά 2021-22)    

έχει ολοκληρωθεί από τις αρχές Ιανουαρίου 2023 από τη Διεύθυνσή μας.  

Ωστόσο, οι αποφάσεις χορήγησης οριστικού ΜΚ που αφορούν τους αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Διεύθυνσή μας κατά τη σχολική χρονιά 2022-23 δε 

δύναται να εκδοθούν πριν τη συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΠΕ Ανατολικής 

Αττικής.  

Καθώς δεν μας έχει ακόμα κοινοποιηθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Αττικής  η απόφαση σύστασης του Υπηρεσιακού μας συμβουλίου (ΠΥΣΠΕ), δεν μπορεί να 

προγραμματιστεί σχετική συνεδρίαση για την επικαιροποίηση του χρόνου προϋπηρεσίας 

ώστε να προχωρήσουμε στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων και την καταχώριση των 

αλλαγών του ΜΚ στο σύστημα μισθοδοσίας των αναπληρωτών. 

Εφόσον η μισθοδοσία Ιανουαρίου κλειδώνει στις 25/01/2023 δεν είναι εφικτή η 

τροποποίηση των ΜΚ κατά τον τρέχοντα μήνα. 

Επομένως, οποιεσδήποτε αλλαγές στα Μισθολογικά κλιμάκια, θα πραγματοποιηθούν στη 

μισθοδοσία του επόμενου μήνα.  

Σας υπενθυμίζουμε ωστόσο ότι αναλογιζόμενοι την επιτακτική ανάγκη του οικονομικού 

προγραμματισμού των αναπληρωτών, η Διεύθυνσή μας εξέδωσε, από τον πρώτο κιόλας 

μήνα μισθοδοσίας (Σεπτέμβριο), προσωρινές αποφάσεις χορήγησης ΜΚ ώστε οι 

αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ που υπηρετούσαν κατά την περσινή σχολική χρονιά 

σε κάποια Διεύθυνση Εκπαίδευσης να συνεχίσουν να μισθοδοτούνται με το ΜΚ που είχαν 

κατά τον τελευταίο μήνα της περσινής τους μισθοδοσίας  και μέχρι να ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες χορήγησης οριστικού ΜΚ για τη σχολική χρονιά 2022-2023. 

Η Διεύθυνση ΠΕ Ανατολικής Αττικής θα προγραμματίσει συμβούλιο αμέσως μετά τη 

συγκρότηση του ΠΥΣΠΕ ώστε να επικυρωθεί η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας, να δοθεί 

συνάφεια στα μεταπτυχιακά που είναι σε εκκρεμότητα και κατόπιν να εκδοθούν οι οριστικές 

αποφάσεις και να αποδοθούν τα αντίστοιχα Μισθολογικά Κλιμάκια.  

                                                                                                     Εκ της Διευθύνσεως 

 


