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

                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  
                                 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
                  Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
                           ΤΜΗΜΑ  Α΄  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
                                              --------- 
 
                Ταχ. Δ/νση:                  28ης Οκτωβρίου 29 (3ος όροφος)                                                           
                Τ.Κ. - Πόλη:                  22131-Τρίπολη 
                Ιστότοπος:                    http://dipe.ark.sch.gr 
                Ηλεκτρ. ταχυδρομείο:   mail@dipe.ark.sch.gr 
                Πληροφορίες:               Γεροθανάση Μαρδίτσα 
                Τηλέφωνο:                   2710-239986, 2710-222029  
                                                     & 2710-222596 

                 

Αποστολή μόνο με μήνυμα ηλεκτρ. 
ταχυδρομείου (e mail) 

 
Βαθμός Ασφαλείας      
Να διατηρηθεί μέχρι      

 

 
Τρίπολη,     30-08-2021 
 
Αρ. πρωτ.    Φ.16 / 4051   
 
 Βαθμός  Προτερ.   

 

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

 
Θέμα: «Οδηγίες και άμεσες ενέργειες προσλαμβανόμενων προσ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
             (Ι.Δ.Ο.Χ.) Α.Π.Ω. & Α.Μ.Ω. καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 
             & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) διδ. έτους 2021-2022»                                                
ΣΧΕΤ.   Η με ημερομηνία 27-08-2021 «Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών» 
             του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes) 
      
 

  Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και συμπληρωματικά όσον αφορά την ανάληψη υπηρεσίας                              

και εμφάνιση των διορισθέντων προσ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Ι.Δ.Ο.Χ.) Α.Π.Ω. & Α.Μ.Ω. καθώς                   

και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)                        

διδ. έτους 2021-2022 σε Σχολικές Μονάδες (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης                           

& Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναμένεται η πραγματοποίηση                 

των παρακάτω ενεργειών ευθύς αμέσως με τη γνωστοποίηση της τοποθέτησής τους: 

 

1) Εμφάνιση για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στις Σχολικές Μονάδες (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά 

Σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης & Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τοποθέτησης ή στη Σχολική Μονάδα  τοποθέτησης                       

η οποία έχει οριστεί ως έδρα του Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης-Σ.Δ.Ε.Υ.                                    

(αφορά Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ 23 και ΠΕ 30) εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης 

(1 έως 3 Σεπτεμβρίου τ.έ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κατά την εμφάνιση κατατίθεται στον/στην Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της Σχολικής Μονάδας: 

 

α. Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας  (Α.Δ.Τ.) 

β. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. 

γ. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. 

δ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα όλων των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον αξιολογικό 

    πίνακα διορισμού του Α.Σ.Ε.Π. 

ε. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί 

    την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.- 

    Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα και Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου 

    είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά 

    καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα,  

στ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα  

     κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, μη ύπαρξης  

     στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν.3528/2007, μη άσκησης εμπορίας 

     κατ΄ επάγγελμα κ.λ.π. (Υπόδειγμα 1). 

ζ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

    με πρώτο δικαιούχο τον/την ενδιαφερόμενο/η. 

η. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού 

    (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 

    και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία 

    κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

    του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό 

    COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), 

    ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 

    της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως 

    εκάστοτε ισχύει ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,  ή βεβαίωση αρνητικού 

    εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την 

    παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

    (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται. 

 

2) Οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες των Σχολικών Μονάδων (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία 

της Γενικής Εκπαίδευσης & Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) επιβεβαιώνουν την ανάληψη υπηρεσίας στο Ενιαίο 

Πληροφοριακό Σύστημα Σχολικών Μονάδων «ΜySchool» του οικείου Υπουργείου 

(https://myschool.sch.gr/). 

 

   Σε περίπτωση που απαιτηθεί η αρωγή από την Υπηρεσία απευθύνονται στον Υπεύθυνο                                         

Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 2710 222596 εσωτερικό 62 ή στη δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρομείου (e mail): 

plinet@dipe.ark.sch.gr. 

 

 

 

 

 

 

https://myschool.sch.gr/
mailto:plinet@dipe.ark.sch.gr


3) Οι διορισθέντες προσ. αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (Ι.Δ.Ο.Χ.) Α.Π.Ω. & Α.Μ.Ω. καθώς και μέλη                         

του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) με τη χρήση 

των ατομικών τους κωδικών στο σύστημα taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων, εισέρχονται  στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. anaplirotes.gov.gr, της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης                                    

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να συνάψουν την ψηφιακή τους σύμβαση                     

(για την οποία απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή). 

     
   Εντός 48 ωρών θα υπάρξει ενημέρωση με μήνυμα sms, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου                         

της σύμβασής τους το οποίο και θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr περιέχοντας 

ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του οικείου Υπουργείου. 

 

 

4) Οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες των Σχολικών Μονάδων (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία 

της Γενικής Εκπαίδευσης & Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) προβαίνουν στην σύνταξη ή/και στην συμπλήρωση: 

 

α. Πράξης Ανάληψης Υπηρεσίας (σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα της αντίστοιχης Πράξης 

    απασχόλησης του Ε.Σ.Π.Α.) 

β. Δελτίου Απογραφής Αναπληρωτή (σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα της αντίστοιχης Πράξης 

    απασχόλησης του Ε.Σ.Π.Α.) 

 

  Όλοι οι Οδηγοί Υλοποίησης των Πράξεων Ε.Σ.Π.Α. για το σχολικό έτος 2021-2022 στις οποίες 

εμπλέκεται οι Διεύθυνσή μας είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (https://dipe.ark.sch.gr/) στη διαδρομή: Διεύθυνση Π.Ε. Αρκαδίας → Πράξεις προγραμμάτων 

ΕΣΠΑ → Σχ. Έτος 2021-2022 

 
   Επισημαίνεται γενικώς η υποχρεωτικότητα χρήσης του ορθού λογότυπου Ε.Σ.Π.Α. κατά την υποβολή 

των πάσης φύσεως εγγράφων. Υποβοηθητικά γνωστοποιείται ότι ΜΟΝΟ το λογότυπο της Πράξης 

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ THN ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

‘Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022)», με κωδικό ΟΠΣ 5129680, 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2Α                                        

«Ανάπτυξη,  αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική 

ενσωμάτωση», διαφοροποιείται και το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού 

Προσωπικού (Ε.Β.Π.)  τα οποία τοποθετούνται σε Σχολικές Μονάδες (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία 

Γενικής Εκπαίδευσης) με καθήκοντα υποστήριξης νηπίων ή μαθητών/τριών.  

 

5) Με μέριμνα και ευθύνη των Διευθυντών/ντριών ή Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων 

(Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Γενικής Εκπαίδευσης & Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), αποστέλλονται αρχικά 

άμεσα (και στη συνέχεια και με υπηρεσιακή αλληλογραφία) με υπηρεσιακό μήνυμα ηλεκτρ. 

ταχυδρομείου (e mail) στη δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρομείου (e mail) της Προϊσταμένης του Τμήματος Α΄                   

της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (tda@dipe.ark.sch.gr) τα ανωτέρω στοιχεία:                       

1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε, 1στ, 1ζ, 4α, 4β καθώς και η ψηφιακή σύμβαση (όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη                        

από το Υ.ΠΑΙ.Θ.). 

 

 

 

 

 

 

https://dipe.ark.sch.gr/
mailto:tda@dipe.ark.sch.gr


6) Αυθημερόν με την εμφάνισή τους στη Σχολική Μονάδα τοποθέτησης οι διορισθέντες                                         

προσ. αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (Ι.Δ.Ο.Χ.) Α.Π.Ω. & Α.Μ.Ω. καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) αφού πραγματοποιήσουν όλες τις 

ανωτέρω ενέργειες υποβάλλουν: Α. Αίτηση για την αναγνώριση προϋπηρεσιών τους στη δημόσια 

εκπαίδευση ή σε φορείς που επιθυμούν την αναγνώρισή τους, Β. Αίτηση αναγνώρισης της συνάφειας 

κατοχής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) για την 

μισθολογική τους εξέλιξη και Γ. Αίτηση για την χορήγηση μηνιαίας οικογενειακής παροχής (οικογενειακού 

επιδόματος). 

 

Για την αναγνώριση προϋπηρεσιών στη δημόσια εκπαίδευση 

 

   Από το τρέχον διδακτικό έτος κ.ε. δεν απαιτείται η συνυποβολή των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσιών από 

την υπηρέτησή τους σε δημόσιες Σχολικές Μονάδες (σχετικό το άρθρο 180 του Ν.4823/2021,                            

ΦΕΚ 136 Α΄). Τα όποια στοιχεία απαιτηθούν (Βεβαιώσεις Προϋπηρεσιών) θα ανακτηθούν αυτεπάγγελτα 

από την Υπηρεσία μας από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Απαιτείται όμως η υποβολή της σχετικής αίτησης (Υπόδειγμα 2) και Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 

του Ν.1599/1986, ΦΕΚ 75 Α΄) (Υπόδειγμα 3) οι οποίες υποβάλλονται υπηρεσιακώς: α) ταχυδρομικά, ή β) 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) και με συνυποβολή της προβλεπόμενη Υπεύθυνης 

Δήλωσης (του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ΦΕΚ 75 Α΄) από την πλατφόρμα Gov.gr για επιβεβαίωση της 

ταυτότητας. 

 

Για την αναγνώριση προϋπηρεσιών πέραν της δημόσιας εκπαίδευσης 

 

    Απαιτείται η υποβολή της σχετικής αίτησης (Υπόδειγμα 4) η οποία υποβάλλεται υπηρεσιακώς:                     

α) ταχυδρομικά, ή β) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) και με συνυποβολή                           

της προβλεπόμενη Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ΦΕΚ 75 Α΄) από την 

πλατφόρμα Gov.gr για επιβεβαίωση της ταυτότητας. 

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

α. 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 τη συγκεκριμένη 

    χρονική περίοδο στον φορέα απασχόλησης. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

γ. 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.                   

δ. 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 (Υπόδειγμα 3).  

 

Αίτηση αναγνώρισης της συνάφειας κατοχής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)                                 

για μισθολογική εξέλιξη 

 

   Απαιτείται η υποβολή της σχετικής αίτησης (Υπόδειγμα 5) η οποία υποβάλλεται υπηρεσιακώς:                     

α) ταχυδρομικά, ή β) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) και με συνυποβολή                           

της προβλεπόμενη Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ΦΕΚ 75 Α΄) από την 

πλατφόρμα Gov.gr για επιβεβαίωση της ταυτότητας. 

 

Η αίτηση αναγνώρισης της συνάφειας κατοχής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)                            

θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

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

    να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης. 
β. 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. 

γ. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αίτηση αναγνώρισης της συνάφειας κατοχής Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.)                                  

για μισθολογική εξέλιξη 

 

Απαιτείται η υποβολή της σχετικής αίτησης (Υπόδειγμα 6) η οποία υποβάλλεται υπηρεσιακώς:                     

α) ταχυδρομικά, ή β) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) και με συνυποβολή                           

της προβλεπόμενη Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ΦΕΚ 75 Α΄) από την 

πλατφόρμα Gov.gr για επιβεβαίωση της ταυτότητας.. 

 

Η αίτηση αναγνώρισης της συνάφειας κατοχής Διδακτορικού Διπλώματος θα πρέπει να συνοδεύεται 

υποχρεωτικά και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

α. Ακριβές και ευκρινές φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) 

β. Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής 
γ. Τα ονόματα και η επιστημονική ιδιότητα των μελών της τριμελoύς επιτροπής 

 

   Επισημαίνεται ότι: 1) Σε περίπτωση κατοχής Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) 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. 

 

   Υπενθυμίζεται 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.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Αίτηση για την χορήγηση μηνιαίας οικογενειακής παροχής (οικογενειακού επιδόματος) 

 

   Απαιτείται η υποβολή της σχετικής αίτησης (Υπόδειγμα 7) η οποία υποβάλλεται υπηρεσιακώς:                     

α) ταχυδρομικά, ή β) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) και με συνυποβολή                           

της προβλεπόμενη Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ΦΕΚ 75 Α΄) από την 

πλατφόρμα Gov.gr για επιβεβαίωση της ταυτότητας. 

 

   Η αίτηση χορήγησης της μηνιαίας οικογενειακής παροχής (οικογενειακού επιδόματος) θα πρέπει                              

να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

α. Πρόσφατο (τριμήνου) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

β. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Φοίτησης τέκνου/ων σε Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ. με αναγραφή 

    των υποχρεωτικών εξαμήνων φοίτησης 

 

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

προβλεπόμενων δικαιολογητικών του/της ενδιαφερόμενου/νης προσ. αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού 

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

(Ε.Β.Π.).  

 

   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 οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικά για τους/τις προσ. αναπληρωτές/τριες μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)                                
& Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που προσλαμβάνονται από την Πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131678                                             
και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, 
του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020,       
την οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας 
Εκπ/σης Πελοποννήσου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα υποδείγματα αιτήσεων  τα οποία 
υποδεικνύονται στην ιστοσελίδα της (https://pelop.pde.sch.gr/?p=5619), τα οποία και θα 
υποβληθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης 
Πελοποννήσου. 

https://pelop.pde.sch.gr/?p=5619


   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) α. Υπεύθυνη Δήλωση εμφάνισης προσ. αναπληρωτή/τριας εκπ/κού ΕΣΠΑ 
     β. Υπεύθυνη Δήλωση εμφάνισης προσ. αναπληρωτή/τριας εκπ/κού ΕΣΠΑ-ΠΕΠ-Πελοπόννησος 
2) Αίτηση για την αναγνώριση προϋπηρεσιών στη δημόσια εκπαίδευση 

3) Υπεύθυνη Δήλωση για αναγνώριση προϋπηρεσιών 
4) Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσιών πέραν της δημόσιας εκπαίδευσης 

5) Αίτηση αναγνώρισης της συνάφειας κατοχής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 

    για μισθολογική εξέλιξη 

6) Αίτηση αναγνώρισης της συνάφειας κατοχής Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) για μισθολογική εξέλιξη 

7) Αίτηση για την χορήγηση μηνιαίας οικογενειακής παροχής (οικογενειακού επιδόματος) 
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