
Α ΑΙΣΗΗ ΣΟ ΠΤΕΕΠ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ-

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΣΙΣΛΩΝ ΓΙΑ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

 Σασ ενθμερϊνουμε ότι βάςει του Ν.4354/2015 , τθν θμζρα τθσ πρόςλθψισ ςασ 
οι αναπλθρωτζσ -τριεσ μζλθ ΕΕΠ-ΕΒΠ που προςλαμβάνεςτε ςε Διευκφνςεισ 
εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτάσ μασ πρζπει να υποβάλετε  α ) αίτηςη προσ το 
ΠΤΕΕΠ για αναγνϊριςη προχπηρεςίασ και β) αίτηςη αναγνϊριςησ 
μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν τίτλων προκειμζνου να γίνει η κατάταξή 
ςασ ςε μιςθολογικό κλιμάκιο . 

 Σα δικαιολογητικά που απαιτοφνται για αναγνϊριςη προχπηρεςίασ για 
μιςθολογική εξζλιξη είναι τα εξήσ:  

 

 α) Αναλυτικόσ Λογαριαςμόσ ενςιμων αςφαλιςμζνου ΙΚΑ  που αποδεικνφει ότι 
για το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο προςφζρκθκε θ προχπθρεςία, ο 
αναπλθρωτισ-τρια ΕΕΠ ιταν αςφαλιςμζνοσ/θ.  

 

 β) Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι για τθν εν λόγω προχπθρεςία δεν ζλαβε ςφνταξθ, 
αποηθμίωςθ ι άλλο βοικθμα αντί ςφνταξθσ. 

 

 γ) Βεβαίωςθ από τον φορζα απαςχόλθςθσ όπου να προκφπτει με απόλυτθ 
ςαφινεια: Οι αποφάςεισ πρόςλθψθσ και απόλυςθσ, θ ιδιότθτα με τθν οποία 
υπθρζτθςαν, θ ςχζςθ εργαςίασ, το ωράριο εργαςίασ (πλιρεσ ι μειωμζνο), το 
υποχρεωτικό πλιρεσ ωράριο (ςε περίπτωςθ εργαςίασ με μειωμζνο ωράριο), θ 
διάρκεια των προχπθρεςιϊν αυτϊν.  
 

 δ) Βεβαίωςθ του φορζα απαςχόλθςθσ ςτθν οποία κα αναφζρεται θ νομικι 
μορφι του φορζα απαςχόλθςθσ, κακϊσ και εάν υπάγεται ςτο πεδίο 
εφαρμογισ τθσ Παραγράφου 1 του Άρκρου 7 του Ν. 4354/2015. 

 

 O χρόνοσ προχπθρεςίασ που καταχωρίηεται ςτο ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘ ,λαμβάνεται 
υπόψθ ςτθ μιςκολογικι εξζλιξθ των προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και 
ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν ,κακϊσ και των μελϊν ΕΕΠ και ΕΒΠ, χωρίσ να 
απαιτείται θ εκ νζου προςκόμιςθ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν εγγράφων.( 
Άρκρο 180 Ν. 4823/2021 ) 

 

 ε περίπτωςη κατά την οποία ο/η αναπληρωτήσ/τρια ΕΕΠ δεν διαθζτει 
προχπηρεςία θα πρζπει να υποβάλει Τπεφθυνη Δήλωςη του (άρθρο 8 
Ν.1599/1986) ςτην οποία θα αναγράφεται ότι δεν διαθζτει προχπηρεςία και 
δεν επιθυμεί μιςθολογική αναγνϊριςη. 

 

 Σα δικαιολογητικά που απαιτοφνται για αναγνϊριςη 
Μεταπτυχιακοφ/Διδακτορικοφ τίτλου για μιςθολογική εξζλιξη, είναι τα εξήσ: 

 
1. Μεταπτυχιακό ι/και Διδακτορικό Δίπλωμα 

2. Αναλυτικι Βακμολογία  



(ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςου τίτλου, απαιτείται και θ μετάφραςθ αυτϊν  κακϊσ 

επίςθσ και θ Αναγνϊριςθ από το ΔΟΑΤΑΠ) 

 
 
 
 



ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΚΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ή ΕΓΚΡΙΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Ε 

ΔΗΜΟΙΟ ΦΟΡΕΑ 

 
Επιςημαίνουμε ότι όςοι αναπληρωτζσ-τριεσ ΕΕΠ-ΕΒΠ κατά την ημερομηνία 
πρόςληψήσ τουσ αςκοφν ιδιωτικό ζργο ή απαςχολοφνται ςε δημόςιο φορζα, 
οφείλουν να υποβάλλουν αίτηςη προσ το ΠΤΕΕΠ για άδεια άςκηςησ ιδιωτικοφ  
ζργου ή ζγκριςη απαςχόληςησ ςε Δημόςιο φορζα με αμοιβή  την ημζρα ανάληψησ 
υπηρεςίασ τουσ . 
Για τισ περιπτϊςεισ αναπληρωτϊν που πρόκειται μελλοντικά να αςκήςουν ιδιωτικό 
ζργο ή να απαςχοληθοφν ςε δημόςιο φορζα, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηςη ςτο 
ΠΤΕΕΠ Κρήτησ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ.  
 
Για τθ χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ι για τθν ζγκριςθ 

απαςχόλθςθσ ςε Δθμόςιο Φορζα,  απαιτοφνται: 

 Αίτηςη του υπαλλήλου, 

 Βεβαίωςη του φορζα, όπου πρόκειται να απαςχολθκεί ο υπάλλθλοσ ςτθν 

οποία κα αναγράφονται: 

α) το αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ 

β) οι ςυνολικζσ ϊρεσ απαςχόλθςθσ ανά εβδομάδα 

γ) ποιεσ θμζρεσ και ϊρεσ και το χρονικό διάςτθμα ςτο οποίο κα απαςχολείται 

ςτο εν λόγω ζργο ο  υπάλλθλοσ 

 Βεβαίωςη του/τησ Διευθυντή/τριασ  τησ /των χολικήσ /ϊν μονάδασ/ων 

όπου υπθρετεί, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι το ζργο, που κα παρζχει ο 

υπάλλθλοσ, ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ του φορζα δεν παρακωλφει τθν 

εφρυκμθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ. 

 Τπεφθυνη Δήλωςη ηοσ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) για ηην αίηηζη έγκριζης 

απαζτόληζης ζε δημόζιο θορέα με αμοιβή. 

 

 


