
                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                              ---------                                                                                                                                                                                        

               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  
                             ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
              Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
                       ΤΜΗΜΑ  Γ΄  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
                                            --------- 
 
                Ταχ. Δ/νση:                  πλ. Αγίου Δημητρίου 4                                                           
                Τ.Κ. - Πόλη:                  22132-Τρίπολη 
                Ιστότοπος:                    http://dipe.ark.sch.gr 
                Ηλεκτρ. ταχυδρομείο:   mail@dipe.ark.sch.gr 
                Πληροφορίες:               Λαρδίκου Σωτηρία 
                Τηλέφωνο:                   2710-222596 

 

Αποστολή μόνο με μήνυμα ηλεκτρ. 
ταχυδρομείου (e mail) 

 
Βαθμός Ασφαλείας      
Να διατηρηθεί μέχρι      

 

 
Τρίπολη,      03-02-2021 
 
Αρ. πρωτ.    Φ.11 / 637   
 
 Βαθμός  Προτερ.   

 

 
Προς :  Τους κ.κ. Διευθυντές/ντριες  
               & Προϊστάμενους/νες  
               Δημοτικών Σχολείων  
               και Νηπιαγωγείων 
               (δημόσιων & ιδιωτικών) 
               περιοχής αρμοδιότητάς μας 
               έδρες τους 

 
(Με την υποχρέωση της ενημέρωσης  
με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο 
όλων των εκπαιδευτικών και μελών 
Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. της Σχολικής Μονάδας)  
 
 
 

ΚΟΙΝ.  κ.Προϊστάμενο/η 
             Κ.Ε.Σ.Υ. Αρκαδίας 
             έδρα του 
 
(Με την υποχρέωση της ενημέρωσης  
με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο                   
των εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. Πρωτ/θμιας 
Εκπ/σης της Υπηρεσίας)  
 

 
Θέμα: «Διαδικασία υποβολής αιτημάτων για αναγνώριση προϋπηρεσίας, συνάφειας 
           μεταπτυχιακών & διδακτορικών τίτλων, μόνιμων και προσ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
           καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & Ειδικού Βοηθητικού 
           Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» 
ΣΧΕΤ.         
 
   Για την άμεση και αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων αναγνώρισης 

προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων μονίμων και προσ. αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & Ειδικού Βοηθητικού 

Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που υπηρετούν σε Σχολικές Μονάδες (Γενικής Αγωγής & Ε.Α.Ε.) περιοχής 

ευθύνης μας, απαιτούνται δεσμευτικά, για την εισαγωγή των προς εξέταση αιτημάτων στο αρμόδιο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

Αρκαδίας ή το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού-Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. 

Πελοποννήσου), τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 

 



Α. Αιτήματα για την αναγνώριση προϋπηρεσίας 

 

1. Θεσμικό πλαίσιο για την αναγνώριση προϋπηρεσίας 

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 18 & 29, του άρθρου 11 του Π.Δ. 1/2003, (ΦΕΚ 1 Α΄), 

εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Π.Υ.Σ.Π.Ε. να γνωμοδοτούν για τη μισθολογική εξέλιξη των μόνιμων                            

και προσ. αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών. Ειδικά δε για τους υπηρετούντες σε Κ.Ε.Σ.Υ. ισχύουν                           

οι διατάξεις της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄). 

 

2. Σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 5, του άρθρου 13 του Π.Δ. 1/2003, (ΦΕΚ 1 Α΄), εμπίπτει                                     

στην αρμοδιότητα των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. να γνωμοδοτούν για την μισθολογική εξέλιξη των μόνιμων                          

και προσ. αναπληρωτών/τριών μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 

 

2.Δικαιολογητικά για αναγνώριση προϋπηρεσίας 

 

1.Δικαιολογητικά για την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε φορείς της δημόσιας εκπαίδευσης 

 

α. Αίτηση υποβολής του αιτήματος (σχετικό υπόδειγμα). 

β. Ακριβές/ή και ευκρινές/ή φωτοαντίγραφο/α της/των βεβαίωσης/βεβαιώσεων προϋπηρεσιών.  

γ. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ΦΕΚ 75 Α΄) στην οποία να δηλώνεται υπευθύνως 

    ότι οι προϋπηρεσίες οι οποίες αιτούνται για αναγνώριση δεν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την 

    χορήγηση σύνταξης, αποζημίωση ή άλλου βοηθήματος αντί σύνταξης (σχετικό υπόδειγμα).   

 

   Επισημαίνεται ότι από 01-01-2016 έως 31-12-2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις 

(παράγραφοι 1 & 2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015, ΦΕΚ 176 Α΄, και των αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/                       

06-05-2016, ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ & 2/1868/ΔΕΠ/8-2-2018,ΑΔΑ:695ΟΗ-ΖΘΜ, Εγκυκλίων του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους-Γ.Λ.Κ.) ισχύει καθεστώς αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης όλων                          

των δημοσίων υπαλλήλων (ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας) όχι όμως και για την βαθμολογική τους 

εξέλιξη.  

 

2.Δικαιολογητικά για την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα 

 

α. Αίτηση υποβολής του αιτήματος (σχετικό υπόδειγμα) 

β. Ακριβές/ή και ευκρινές/ή φωτοαντίγραφο/α τις/των βεβαίωσης/βεβαιώσεων προϋπηρεσιών  

    από τον/τους φορέα/φορείς απασχόλησης, από την/τις οποία/οποίες να προκύπτει με απόλυτη 

    σαφήνεια: α) η νομική μορφή του φορέα και εάν κατά το κρίσιμο προς αναγνώριση χρονικό διάστημα 

    καθώς επίσης και από 01-01-2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4354/2015) υπάγεται στις 

    περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.4354/2015, (ΦΕΚ 176 Α΄), β) η σχέση εργασίας 

    και η ιδιότητα ως υπαλλήλου, γ) οι ημερομηνίες έναρξης και λύσης αυτής, δ) οι αποφάσεις πρόσληψης 

    και απόλυσης & ε) η συνολική διάρκεια της υπηρεσίας στον φορέα απασχόλησης.  

    Σε περίπτωση δε μερικής απασχόλησης το ακριβές ωράριο πλήρους απασχόλησης την συγκεκριμένη 

    χρονική περίοδο στον φορέα απασχόλησης. 

γ. Ακριβές/ή και ευκρινές/ή φωτοαντίγραφο/α της/των σύμβασης/συμβάσεων εργασίας. 

δ. Ακριβές/ή και ευκρινές/ή φωτοαντίγραφο/α των ενσήμων ασφάλισης ή Βεβαίωση του Ασφαλιστικού 

    Φορέα (πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν e-Ε.Φ.Κ.Α.) με περιγραφή του είδους της δραστηριότητας που 

    αποδεικνύει ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν 

    ασφαλισμένος/η.                   

ε. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ΦΕΚ 75 Α΄) στην οποία να δηλώνεται υπευθύνως 

    ότι οι προϋπηρεσίες οι οποίες αιτούνται για αναγνώριση δεν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την 

    χορήγηση σύνταξης, αποζημίωση ή άλλου βοηθήματος αντί σύνταξης (σχετικό υπόδειγμα).   



 

   Επισημαίνεται ότι: 1) Από 01-01-2016 έως 31-12-2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες 

διατάξεις (παράγραφοι 1 & 2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015, ΦΕΚ 176 Α΄, και των αριθμ. 

2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016, ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ & 2/1868/ΔΕΠ/8-2-2018,ΑΔΑ:695ΟΗ-ΖΘΜ, Εγκυκλίων 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους-Γ.Λ.Κ.) ισχύει καθεστώς αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης 

όλων των δημοσίων υπαλλήλων (ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας) όχι όμως και για την βαθμολογική τους 

εξέλιξη και 2) Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, τυγχάνουν αποκλειόμενες σε κάθε περίπτωση σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016, ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ, 

Εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους-Γ.Λ.Κ.).  

 

Β. Αιτήματα για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων 

 

1. Σύμφωνα με την διάταξη  της παραγράφου 19, του άρθρου 11 του Π.Δ. 1/2003, (ΦΕΚ 1 Α΄),                             

εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Π.Υ.Σ.Π.Ε. να γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών 

σπουδών, τεκμαίρεται δε και των διδακτορικών τίτλων, με το αντικείμενο της απασχόλησης των μόνιμων 

και προσ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

                       

2. Σύμφωνα με την διάταξη  της παραγράφου 13, του άρθρου 13 του Π.Δ. 1/2003, (ΦΕΚ 1 Α΄),                         

όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.4589/2019, (ΦΕΚ 13 Α΄), εμπίπτει          

στην αρμοδιότητα των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. να γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών 

σπουδών, τεκμαίρεται δε και των διδακτορικών τίτλων, με το αντικείμενο της απασχόλησης των μόνιμων                          

και προσ. αναπληρωτών μελών Ε.Ε.Π. 

 

1.Δικαιολογητικά για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων  

 

α. Αίτηση υποβολής του αιτήματος (σχετικό υπόδειγμα) 

β. Ακριβές και ευκρινές φωτοαντίγραφο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο οποίο 

    να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης. 

γ. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό με την Αναλυτική Βαθμολογία των μαθημάτων παρακολούθησης 

   του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μ.Π.Σ.) στο οποίο θα αναγράφεται και ο τίτλος της 

   διπλωματικής εργασίας. 

δ. Οδηγός Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μ.Π.Σ.), ο οποίος αποστέλλεται 

    μόνο με μήνυμα ηλεκτρ. ταχυδρομείου (e mail) στην δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρομείου του Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

    Αρκαδίας ( pyspe@dipe.ark.sch.gr ). 

 

   Επισημαίνεται ότι: 1) Σε περίπτωση κατοχής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) της 

αλλοδαπής υποβάλλεται υποχρεωτικά ακριβές και ευκρινές φωτοαντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης 

για ισοτιμία και αντιστοιχία προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι., με την αντιστοιχία βαθμού, από τον 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς 

και επικυρωμένη μετάφραση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών & 2) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

ενδέχεται να ζητήσει και επιπρόσθετα στοιχεία προκειμένου να διαμορφώσει ασφαλή κρίση.  

 

2.Αιτήματα για την αναγνώριση συνάφειας διδακτορικών τίτλων  

 

α. Αίτηση υποβολής του αιτήματος (σχετικό υπόδειγμα) 

β. Ακριβές και ευκρινές φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού Διπλώματος 

γ. Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής 

δ. Τα ονόματα και η επιστημονική ιδιότητα των μελών της τριμελούς επιτροπής 

 

 

mailto:pyspe@dipe.ark.sch.gr


   Επισημαίνεται ότι: 1) Σε περίπτωση κατοχής Διδακτορικού Διπλώματος της αλλοδαπής υποβάλλεται 

υποχρεωτικά ακριβές και ευκρινές φωτοαντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης για ισοτιμία και 

αντιστοιχία προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι., από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και επικυρωμένη μετάφραση όλων των 

ανωτέρω δικαιολογητικών & 2) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ενδέχεται να ζητήσει και επιπρόσθετα 

στοιχεία προκειμένου να διαμορφώσει ασφαλή κρίση όπως την υποβολή ειδικού σημειώματος όσον 

αφορά το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής σε συνάρτηση με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες 

της θέσης απασχόλησης. 

 

    Εφίσταται ιδιαιτέρως η προσοχή όσον αφορά: α) την υποχρεωτικότητα για ιεραρχική υποβολή όλων 

των προβλεπόμενων δικαιολογητικών του/της ενδιαφερόμενου/νης μόνιμου ή προσ. αναπληρωτή/τριας 

εκπαιδευτικού καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) με την χρήση (όπου απαιτείται) της αντίστοιχης σήμανσης (λογότυπα 

Ε.Σ.Π.Α.) & β) της αναγκαιότητας για την άσκηση προληπτικού διοικητικού ελέγχου αυτών από μέρους 

της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

   Για την άμεση διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών δύναται όπως αυτή να πραγματοποιείται                  

μέσω υπηρεσιακής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e mail) με την χρήση ψηφιακής υπογραφής                      

(digital signature) καθώς επίσης και των διαδικασιών της Gov.gr (διαδικτυακής πύλης                           

του ελληνικού κράτους). 

 

   Τυχόν μη τήρηση των ανωτέρω οδηγιών θα έχει σαν συνέπεια τη μη εισαγωγή προς συζήτηση της 

σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών αυτής στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Περιφερειακό 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας ή Περιφερειακό Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού-Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Πελοποννήσου) και την αμελλητί 

επιστροφή τους στον/στην ενδιαφερόμενο/η εκπαιδευτικό μέσω της της οικείας Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

   Ως αφετηρία υπολογισμού, που στοιχειοθετείται το δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας                               

ή  συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, για την παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων 

κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, θεωρείται η ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης                  

από το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπηρεσιακό Συμβούλιο.  

 

 

 

 
                                                                                         Ο  Διευθυντής Εκπαίδευσης  
                                                                                                       της Δ/νσης  Π.Ε. Αρκαδίας 

 
 
 
 
 
                                                                                             Φώτιος Σοφ. Γκέσουρας  (Μ.Ρ.Α.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

       ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 

1) Υπόδειγμα αίτησης για την αναγνώριση προϋπηρεσίας  
(Μονίμων & προσ. αναπληρωτών Εκπ/κών-Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., Τακτικού Προϋπολογισμού, Π.Δ.Ε., 
Ε.Σ.Π.Α. & Ε.Σ.Π.Α.-Π.Ε.Π. Πελ/σος) 
 

      2)   Υπόδειγμα αίτησης για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου 
(Μονίμων & προσ. αναπληρωτών Εκπ/κών-Ε.Ε.Π., Τακτικού Προϋπολογισμού, Π.Δ.Ε., Ε.Σ.Π.Α.) 

 
3) Υπόδειγμα αίτησης για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου 

(Μονίμων & προσ. αναπληρωτών Εκπ/κών-Ε.Ε.Π., Τακτικού Προϋπολογισμού, Π.Δ.Ε., Ε.Σ.Π.Α.) 
 

4) Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ΦΕΚ 75 Α΄ 
(Μονίμων & προσ. αναπληρωτών Εκπ/κών-Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., Τακτικού Προϋπολογισμού, Π.Δ.Ε., 
Ε.Σ.Π.Α.,Ε.Σ.Π.Α.-Π.Ε.Π. Πελ/σος) 
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