
myschool – Χρόνοι Υπηρεσίας Εργαζόμενου 

1 
 

Προσθήκη Φόρμας «Χρόνοι Υπηρεσίας» στον Προσωπικό Φάκελο του 

εργαζόμενου 
 

Προϋπηρεσία πριν τον Διορισμό/Πρόσληψη: 

Αναγνωρισμένη Πραγματική Συνολική για ΜΚ: Η πραγματική συνολική προϋπηρεσία που 

έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4024/2011 και τις κατά περίπτωση 

κατισχύουσες ειδικές διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς. ΔΕΝ περιλαμβάνεται το 

βαθμολογικό προβάδισμα των 2/6 Μισθολογικών Kλιμακίων που προσδίδει ο 

μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών. 

Αναγνωρισμένη Πραγματική Εκπαιδευτική (υποσύνολο/τμήμα της Αναγνωρισμένης 

Πραγματικής Συνολικής για ΜΚ): Η πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία που έχει 

αναγνωριστεί. Σχετ. βλ. ΑΔΑ: 4ΙΙ49-Ο9 

Εκπαιδευτική μη Υπολογιζόμενη για Μείωση Ωραρίου (υποσύνολο/τμήμα της 

Αναγνωρισμένης Πραγματικής Εκπαιδευτικής): Η αναγνωρισμένη εκπαιδευτική 

προϋπηρεσία σε Κέντρα Υποβοήθησης Μελέτης (Κ.Υ.Μ.) (σχετ.: Υ.Α. Γ2/3468/2001 - Φ.Ε.Κ. 

691/τ.Β75.6.2001), Δ.I.E.Κ., Ν.Ε.Λ.Ε., Α.Ε.Ι, Α.Τ.Ε.Ι. (ΑΔΑ: 4ΙΙ49-Ο9) και ο χρόνος φοίτησης στην 

ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) (Δ2/27197/21-12-1999). 

Γενικά ισχύει για τους ανωτέρω χρόνους: 

Αναγνωρισμένη Πραγματική Συνολική για ΜΚ >= 

Αναγνωρισμένη Πραγματική Εκπαιδευτική >= 

Εκπαιδευτική μη Υπολογιζόμενη για Μείωση Ωραρίου 

Μια αρχική συμπλήρωση των 2 πρώτων πεδίων έχει γίνει από τα στοιχεία που έχει δηλώσει 

(σωστά ή λάθος) κάθε Διεύθυνση στο e-DataCenter ως εξής: 

1. Συνολικός χρόνος Υπηρεσίας (Εκπαιδευτικής υπηρεσίας και αναγνωρισμένης 

προϋπηρεσίας) 

6. Χρόνος υπηρεσίας ως μόνιμος (χωρίς να έχουν αφαιρεθεί Άδειες Άνευ Αποδοχών, αργίες, 

ποινές κλπ.) 

7. Μισθολογική προϋπηρεσία 

Προϋπηρεσία Αναγνωρισμένη Πραγματική Συνολική για ΜΚ = (1) - (6) + (7) 

Προϋπηρεσία Αναγνωρισμένη Πραγματική Εκπαιδευτική = (1) - (6) 

Άλλη μετάπτωση για τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν πρόκειται να γίνει από το e-DataCenter. 

Η Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία μη Υπολογιζόμενη για Μείωση Ωραρίου και η Συνολική 

Διδακτική Υπηρεσία (κατά τη λήξη της προθεσμίας της παρ.8 του άρ.17 του ν.4327/2015) 

έχουν αρχικοποιηθεί σε 0 (μηδέν) για όλους και πρέπει να συμπληρωθούν από τις 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

Αν κάποια Διεύθυνση επιθυμεί τη μαζική καταχώριση προϋπηρεσιών για κάποιους 

εργαζομένους της (π.χ. από στοιχεία που τηρεί σε δικό της σύστημα) τότε μπορεί να 

χρησιμοποιήσει (όσες φορές θέλει) το σχετικό πρότυπο αρχείο και να το μεταφορτώσει στο 
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myschool. Κελιά χωρίς τιμή δεν θα αλλάξουν την αποθηκευμένη τιμή στη βάση ενώ κελιά με 

τιμή θα επεγγράψουν (overwrite) την αποθηκευμένη τιμή. Για λόγους απόδοσης, καλό είναι 

οι εγγραφές του αρχείου να μην υπερβαίνουν τις 500 (αν είναι, το κάνετε τμηματικά). 

Για την εξαγωγή των αποθηκευμένων προϋπηρεσιών στη βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 

Στατιστικό Εκπαιδευτικών 19. Χρόνοι Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών ανά Διεύθυνση Θέσης 

Προσωπικού Φακέλου. 

 

Αφετηρία Υπολογισμού Τρέχουσας Υπηρεσίας (Π.Δ. 50/1996 άρ.16, παρ.3α): είναι η 

ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης 

διορισμού του εκπαιδευτικού, εφόσον ανέλαβε υπηρεσία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Για 

όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 30ή Σεπτεμβρίου η συνολική υπηρεσία τους 

υπολογίζεται από την ημερομηνία 1ης ανάληψης υπηρεσίας. Σε περίπτωση αναδρομικού 

διορισμού είναι η αναφερόμενη ημερομηνία στην πράξη αναδρομικού διορισμού. 

Αν υπάρχει αναδρομικός διορισμός, τότε πρέπει να ενημερώσετε με Δελτίο στο Helpdesk για 

το ΦΕΚ (ΧΧΧ/Γ/ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ) στο οποίο δημοσιεύτηκε η πράξη αναδρομικού διορισμού και 

την ημερομηνία αναδρομικού διορισμού, ώστε να επικαιροποιηθεί το μητρώο (αν αυτό δεν 

έχει ήδη γίνει από εμάς). Η τιμή του μητρώου για το πεδίο «Αναδρομικός Διορισμός» 

φαίνεται στη Φόρμα με τα «Γενικά στοιχεία» του εργαζόμενου. Στην περίπτωση του 

αναδρομικού διορισμού εφιστούμε την προσοχή στην ορθή καταχώριση της προϋπηρεσίας 

(υπολογίζεται αυτή ΠΡΙΝ την ημερομηνία του αναδρομικού διορισμού). 

Αν υπάρχει λάθος στο πεδίο Ημερομηνία Διορισμού/Πρόσληψης, τότε πρέπει να 

ενημερώσετε με Δελτίο στο Helpdesk για το σωστό ΦΕΚ/Ημερομηνία. Στους εκπαιδευτικούς 

Ι.Δ.Α.Χ. που έχουν μονιμοποιηθεί, στο πεδίο Αριθμός του ΦΕΚ Διορισμού πρέπει να 

αναγράφεται το ΦΕΚ της μονιμοποίησής τους (ΧΧΧ/Γ’/ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ), ενώ στην 

Ημερομηνία αναγράφεται η Ημερομηνία που προσλήφθηκαν στην εκπαίδευση ως Ι.Δ.Α.Χ. 

Αν υπάρχει λάθος στο πεδίο Ημερομηνία 1ης Ανάληψης Υπηρεσίας, τότε μπορείτε να το 

διορθώσετε στη Φόρμα με τα «Γενικά στοιχεία» του εργαζόμενου. 

 
Άδειες Άνευ Αποδοχών και Χρονικά Διαστήματα Μη Υπολογιζόμενα για Προαγωγή (ν. 

3528/2007 άρ.89) και Μείωση Ωραρίου (2 οποιεσδήποτε εγγραφές δεν μπορούν να 

επικαλύπτονται): 

Η Άδεια Άνευ Αποδοχών Ενεργών Αθλητών Εθνικής Ομάδας (ν.3878/2010 άρ.12) και 

η Άδεια Άνευ Αποδοχών λόγω υπηρετούντος συζύγου στο εξωτερικό (ν.3528/2007 άρ.51, 

παρ.3 και ν.4027/2011 άρ.18, παρ.13δ) 

δεν αποτελούν εξ ολοκλήρου χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. 

Οι Άδειες Άνευ Αποδοχών των κατηγοριών: 

Ανευ Αποδοχών Αναρρωτική (Π.Δ. 611/1977 άρ.112) 

Άνευ Αποδοχών για Ανατροφή Τέκνου (ν.1483/1984 άρ.5) 

Άνευ Αποδοχών για Ανατροφή Τέκνου (ν.4075/2012 άρ.50) 
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Άνευ Αποδοχών για Νοσηλεία Τέκνου (ν.4075/2012 άρ.51) 

Ανευ Αποδοχών σε θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει 

και η Ελλάδα (ν.3528/2007 άρ.51, παρ.4) 

καθώς και η άδεια με αποδοχές της κατηγορίας: 

Ανατροφής 3ου παιδιού και άνω (3μηνη) (σχετ. βλ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-5-

2008, σημείο 7) 

αποτελούν εξ ολοκλήρου χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. 

Για τις Άδειες Άνευ Αποδοχών που έχουν ληφθεί με άλλες διατάξεις (που είναι και η συνήθης 

περίπτωση) ισχύει ότι δεν υπολογίζονται για τη βαθμολογική και τη μισθολογική εξέλιξη 

πέραν του μηνός ανά ημερολογιακό έτος (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 308/2008). Σε αυτή την 

κατηγορία έχουν ενταχθεί όλες οι Άδειες Άνευ Αποδοχών που έχει δηλώσει κάθε 

Διεύθυνση στο e-DataCenter, μιας και δεν υπήρχε ξεχωριστή κατηγορία για κάθε τύπο 

Άδειας Άνευ Αποδοχών (και ενδεχόμενη περιγραφή σε πεδίο ελεύθερου κειμένου δεν είναι 

δυνατόν να επεξεργαστεί μαζικώς). Σε περίπτωση που κάποια από αυτές τις Άδειες Άνευ 

Αποδοχών ανήκει σε μια από τις υπόλοιπες εξειδικευμένες κατηγορίες, θα πρέπει να γίνει 

επεξεργασία και διόρθωσή της. 

Αν κάποια Διεύθυνση επιθυμεί τη μαζική καταχώριση στοιχείων σε αυτόν τον πίνακα για 

εργαζομένους της (π.χ. από στοιχεία που τηρεί σε δικό της σύστημα), τότε πρέπει να 

αποστείλει σχετικό Δελτίο στο helpdesk. 

Για την εξαγωγή των αποθηκευμένων στοιχείων αυτού του πίνακα στη βάση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το Στατιστικό Εκπαιδευτικών 20. Άδειες Άνευ Αποδοχών και Χρονικά 

Διαστήματα Μη Υπολογιζόμενα για Προαγωγή και Μείωση Ωραρίου 

Σημειώνουμε ότι ο χρόνος απόσπασης εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου χωρίς τις 

τακτικές αποδοχές τους (ν.1566/1985 άρ.54, παρ.1) πρόκειται για απόσπαση και όχι για 

Άδεια Άνευ Αποδοχών, είναι χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας, οπότε δεν 

χρειάζεται να δηλωθεί στον σχετικό πίνακα. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εκπαιδευτικός αιτείται άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού ηλικίας 

έως και έξι (6) ετών, το οποίο πρόκειται για το 3ο του τέκνο και άνω. Σύμφωνα με το 

ν.3528/2007 άρ.53, παρ.1, διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις 

αποδοχές, συνεπώς αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Κατά συνέπεια η άδεια αυτή 

θα δηλωθεί με 2 εγγραφές, μία για το 3μηνο με χρήση της επιλογής «Ανατροφής 3ου παιδιού 

και άνω (3μηνη)» και μία για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα με χρήση της επιλογής «Ανευ 

Αποδοχών (με άλλες διατάξεις)». Το χρονικό διάστημα και των 2 εγγραφών συνυπολογίζεται 

στο πεδίο «Συνολικός Χρόνος Αδειών Άνευ Αποδοχών», ενώ ως πραγματική υπηρεσία 

λαμβάνεται το σύνολο του 3μήνου με αποδοχές και από το υπόλοιπο διάστημα ένας μήνας 

ανά ημερολογιακό έτος. 
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(Υποψηφιότητα για) Βουλευτής/Ευρωβουλευτής: Το μεσοδιάστημα από την παραίτηση 

υποψήφιου Βουλευτή/Ευρωβουλευτή μέχρι την υποβολή αίτησης επαναφοράς/επανόδου 

στην υπηρεσία δεν αποτελεί χρόνο υπηρεσίας για τον εργαζόμενο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Υποψήφιος 

για Βουλευτής υπέβαλε αίτηση παραίτησης που επιδόθηκε στο Πρωτοδικείο στις 9/1/2015. 

Δεν εκλέχθηκε και υπέβαλε αίτηση επαναφοράς/επανόδου στην υπηρεσία στις 3/2/2015. 

Στο σχετικό πίνακα πρέπει να δηλωθεί το διάστημα 10/1/2015-2/2/2015. 

 

Διοικητικός μετά από μετάταξη (που κατόπιν ανακλήθηκε): Ο χρόνος κατά τον οποίο 

εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν ως διοικητικοί υπάλληλοι, μετά από μετάταξη, η οποία στη 

συνέχεια ανακλήθηκε, αποτελεί μεν χρόνο συνολικής υπηρεσίας, δεν αποτελεί όμως χρόνο 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας. 

 

Στην περίπτωση που υπάρχει χρονική επικάλυψη 2 περιπτώσεων, καταχωρίζεται για το 

διάστημα επικάλυψης η «ισχυρότερη» εξ αυτών. Αν π.χ. κατά το χρονικό διάστημα που 

κάποιος ήταν «Διοικητικός μετά από μετάταξη (που κατόπιν ανακλήθηκε)» έλαβε Άδεια Άνευ 

Αποδοχών, τότε για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καταχωρίζεται αυτή η άδεια. 

 

Προφανώς, όποιες αλλαγές γίνουν στα ανοιχτά πεδία αυτής της Φόρμας (πεδία 

Προϋπηρεσιών, Ημερομηνία 1ης Ανάληψης Υπηρεσίας και εγγραφές στον πίνακα για Άδειες 

Άνευ Αποδοχών και Χρονικά Διαστήματα Μη Υπολογιζόμενα για Προαγωγή και Μείωση 

Ωραρίου) αποθηκεύονται στη βάση και λαμβάνονται υπόψη αφού ο τελικός χρήστης της 

Διεύθυνσης που έχει τη Θέση Προσωπικού Φακέλου του εργαζόμενου πατήσει Αποθήκευση 

στο πάνω μέρος της Φόρμας. 

 

Εφιστούμε την προσοχή για την ορθότητα και πληρότητα για τους μόνιμους 

εκπαιδευτικούς των στοιχείων των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ προϋπηρεσιών, των στοιχείων 

Διορισμού και των Χρονικών Διαστημάτων Μη Υπολογιζόμενων για Προαγωγή, διότι εξ 

αυτών θα εξαχθούν τα διδακτικά ωράριά τους για το ερχόμενο σχολικό έτος (πλην των 

ΠΕ60, οπότε μπορεί να δοθεί προτεραιότητα στις υπόλοιπες ειδικότητες) και είναι κρίσιμα 

και για τον υπολογισμό των οργανικών κενών και πλεονασμάτων (μπορείτε να θέσετε ως 

Ημερομηνία Υπολογισμού στο στατιστικό 19 την 31/12 του τρέχοντος έτους). 

 

Tο διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών (ΠΕ60) δεν έχει ακόμα οριστεί συγκεκριμένα διότι 

εκκρεμεί η Υ.Α. που προβλέπει το άρ.39 παρ.5β του ν.4115/2013. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ, μόνο για τις 

ανάγκες του myschool ΚΑΙ μέχρι να εκδοθεί η σχετική Υ.Α. που προαναφέραμε, το διδακτικό 

ωράριο όλων των Νηπιαγωγών στο μητρώο του myschool ορίζεται στις 25 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ώρες 

(και τόσες πρέπει να δηλώνονται στις ώρες διδασκαλίας του κάθε οριζόμενου τμήματος-

βάρδιας), ανεξαρτήτως λειτουργικότητας του Νηπιαγωγείου. Η σύμβαση αυτή ουδεμία 

σχέση ή συσχέτιση έχει με τα παρουσιολόγια που συμπληρώνονται για τους αναπληρωτές 

ΠΕ60 που προσλήφθηκαν μέσω ΕΣΠΑ (ή ΠΔΕ). Η ανάγκη ορθότητας και πληρότητας των 
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στοιχείων για τους ΠΕ60 χρειάζεται μόνο για να είναι σωστά τα στοιχεία στη Βεβαίωση 

Προϋπηρεσίας και Συνολικής Υπηρεσίας. 

 

Η Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται 

μέσω ΟΠΣΥΔ θα συμπληρώνεται από το ερχόμενο σχολικό έτος κατά την προσθήκη τους στο 

μητρώο από το ΟΠΣΥΔ. Προς το παρόν δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με τη συμπλήρωση 

προϋπηρεσιών για αυτούς τους εκπαιδευτικούς. 

 

Η Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία των Αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ που προσλαμβάνονται από τις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής 

υλοποίησης. Προς το παρόν δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με τη συμπλήρωση 

προϋπηρεσιών για αυτούς τους εκπαιδευτικούς. 

 

Ο υπολογισμός της υπηρεσίας περιορίζεται (για τεχνικούς λόγους) σε οποιαδήποτε 

ημερομηνία από 31/12 του περασμένου έτους μέχρι 31/12 του τρέχοντος έτους. Για 

ημερομηνίες εκτός αυτού του διαστήματος μπορείτε να υπολογίζετε την υπηρεσία μέχρι και 

την αντίστοιχη ημερομηνία του τρέχοντος έτους και να προσθέτετε/αφαιρείτε έτη στο 

αποτέλεσμα (προσέχοντας πάντα μήπως υπάρχουν χρονικά διαστήματα μη υπολογιζόμενα 

για προαγωγή). 

 

Η Φόρμα «Χρόνοι Υπηρεσίας», εκτός από την Διεύθυνση Θέσης Προσωπικού Φακέλου, 

εμφανίζεται και στον Προσωπικό Φάκελο του εργαζόμενου σε κάθε Φορέα και Σχολική 

Μονάδα όπου είναι τοποθετημένος, χωρίς τα στοιχεία του πίνακα για τις Άδειες Άνευ 

Αποδοχών και τα Χρονικά Διαστήματα Μη Υπολογιζόμενα για Προαγωγή και Μείωση 

Ωραρίου. Από εκεί υπάρχει μόνο η δυνατότητα για τον Υπολογισμό της Υπηρεσίας μέχρι και 

μια συγκεκριμένη ημερομηνία (σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει καταχωρίσει στο 

πληροφοριακό σύστημα myschool η Διεύθυνση Θέσης Προσωπικού Φακέλου του 

εργαζόμενου). Φυσικά κάθε εργαζόμενος μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων και 

σε περίπτωση διαφωνίας να ενημερώσει τη Διεύθυνση Θέσης Προσωπικού Φακέλου του 

ώστε να τα επικαιροποιήσει. 

 

Η έκταση του θέματος «Χρόνοι Υπηρεσίας» είναι ευρύτατη και στόχος μας σε αυτή τη φάση 

είναι να καλυφθούν κάποιες πολύ συγκεκριμένες πτυχές. Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να 

δείτε κάποια αναφορά για ζητήματα συνταξιοδοτικά, μισθολογικά και μεταθέσεων, τα 

οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών υλοποιήσεων. 

 

Παρακαλούμε, εκτός από τους υπευθύνους myschool των Διευθύνσεων, να ενημερωθούν 

και όλοι οι προϊστάμενοι και υπάλληλοι των Διευθύνσεων τους οποίους αφορά το θέμα. 


