
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ 

ΕΕΠ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΓΙΑ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
(ν.4354/2015)  ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

( Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ) 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΟΥΝ,ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ  ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

 ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑ ΤΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙ ΣΤΟ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

Οι αιτήσεις  (αναγνώρισης προϋπηρεσίας – αναγνώρισης συνάφειας 
μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου) είναι ξεχωριστές. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε αίτηση 

πρέπει να αριθμούνται  και να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά , καθώς 
κάθε αίτηση λαμβάνει διαφορετικό αριθμό πρωτοκόλλου. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 Α. Δικαιολογητικά για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη 

 Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 169228/Ε2/12-1016 (ΑΔΑ: 67NΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) έγγραφο 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ /Τομέας Παιδείας με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή του ν.4354/20015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς» για την 

αναγνώριση προϋπηρεσίας  ο ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να προσκομίσει: 

α) αίτηση συμπληρωμένη 

β) Βεβαίωση ενσήμων ΕΦΚΑ τύπου ΑΣΕΠ ή καρτέλα ασφαλισμένου(Στην περίπτωση που 
κατατίθεται καρτέλα ασφαλισμένου θα πρέπει να προκύπτει από τη βεβαίωση εργοδότη 

το ΑΜΕ/ΑΜΟΕ του εργοδότη) 

γ) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ΔΔΕ/ΔΠΕ/ΚΕΣΥ/ΠΔΕ 

 δ) Για προϋπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί εκτός εκπαίδευσης και αναγνωρίζονται για 
μισθολογική εξέλιξη από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται Βεβαίωση από τον φορέα 
απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:  

Η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή 

μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο) 
και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών. Στη βεβαίωση θα πρέπει επίσης να 



αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται 
στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015. 

Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, 
καθώς υπάγονται στη περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015. 

Β. Δικαιολογητικά για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού /διδακτορικού 

τίτλου 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 

 α) αίτηση συμπληρωμένη(επισυνάπτεται) 

β) Μεταπτυχιακό τίτλος (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και Απόφαση ΔΟΑΤΑΠ)  

γ) Πρόγραμμα σπουδών ( εφόσον κρίνεται απαραίτητο). 

δ )Αναλυτική βαθμολογία 

Διδακτορικός Τίτλος 

α) αίτηση συμπληρωμένη (επισυνάπτεται) 

β ) Διδακτορικός τίτλος (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και Απόφαση ΔΟΑΤΑΠ)  

γ) Περίληψη διδακτορικής διατριβής 

δ) Ονόματα Τριμελούς εξεταστικής επιτροπής 

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα . 

 

 
 


