
ΕΝΗΜΖΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ 2022-2023 

 

Οι αναπλθρωτζσ-τριεσ Εκπαιδευτικοί και αναπλθρωτζσ-τριεσ μζλθ ΕΕΠ που ζχουν 

προςλθφκεί για το διδακτικό ζτοσ 2022-2023 ςε ΚΕΔΑΤ ι ΔΕΤ αρμοδιότθτάσ μασ, 

οφείλουν να ακολουκιςουν τθν κάτωκι διαδικαςία, όπωσ προβλζπεται από τθν 

κείμενθ νομοκεςία (χετ.: Η αρ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 Τ.Α ΦΕΚ 3344/ΣΕΤΧΟ Β /10-8-

2020 & θ αρ. 100548/ΓΔ5/13-8-2021(ΦΕΚ 3785/τ.Β'/13-8-2021 Τ.Α). 

Όςον αφορά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί και μζλθ ΕΕΠ 

που ζχουν προςλθφκεί ςτα ΚΕΔΑΤ αρμοδιότθτασ μασ παρουςιάηονται και 

αναλαμβάνουν υπθρεςία απευκείασ ςτο οικείο ΚΕΔΑΤ. Οι αναπλθρωτζσ μζλθ ΕΕΠ 

που ζχουν προςλθφκεί ςτα ΔΕΤ αρμοδιότθτασ μασ παρουςιάηονται και 

αναλαμβάνουν υπθρεςία απευκείασ ςτθν ζδρα του χολικοφ Δικτφου Εκπαιδευτικισ 

Τποςτιριξθσ (.Δ.Ε.Τ) τοποκζτθςθσ τουσ. 

Η ανάλθψθ υπθρεςίασ κα γίνει από τθν Δευτζρα 5/9/2022 ζωσ και τθν Σρίτθ 

6/9/2022. 

Κατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ, κα πρζπει να προςκομίηουν όλα τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά πρόςλθψθσ ςε φωτοαντίγραφα (εκτόσ από τισ ιατρικζσ γνωματεφςεισ 

οι οποίεσ πρζπει να είναι πρωτότυπεσ): 

Αφοφ προςκομίςουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και κάνουν πράξθ ανάλθψθσ 

υπθρεςίασ οι αναπλθρωτζσ-τριεσ πρζπει να υπογράψουν τθν ζντυπθ ςφμβαςθ (εισ 

τριπλοφν) που κα ςταλεί από τθν ΠΔΕ ΚΡΗΣΗ.  

τθ ςυγκεκριμζνθ φάςθ του ζργου, οι αναπλθρωτζσ των ΚΕΔΑΤ/ΔΕΤ, δεν κα ζχουν 

πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι ςφναψθσ ψθφιακισ ςφμβαςθσ. 

 

1. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΛΗΨΗ  

 

1. Πτυχίο (ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςου πτυχίου και μετάφραςθ, ΔΟΑΣΑΠ και 

απολυτιριο ελλθνικοφ Λυκείου)  

2. Μεταπτυχιακό ι/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει - ςε περίπτωςθ 

ξενόγλωςςου τίτλου και μετάφραςθ, ΔΟΑΣΑΠ) (εισ διπλοφν για τον ατομικό 

τουσ φάκελο) 

3. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ) 

4. Βεβαίωςθ ιδιότθτασ μζλουσ υλλόγου/Ζνωςθσ του κλάδου (ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ 

ΕΕΠ: ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 ΚΑΙ ΠΕ30) 

5. Βεβαίωςθ Παιδαγωγικισ Επάρκειασ (αν υπάρχει/απαιτείται)  

6. Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ  

7. Αναλυτικόσ Λογαριαςμόσ ενςιμων αςφαλιςμζνου ΙΚΑ 

8. Αντίγραφο Δελτίου Σαυτότθτασ 

9. Σραπεηικόσ Λογαριαςμόσ με πρϊτο δικαιοφχο τον υποψιφιο αναπλθρωτι.  



10. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Τ.  

11. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αρικμοφ Μθτρϊου ΙΚΑ  

12. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ τελευταίου  τριμινου 

(φωτοαντίγραφο) (ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ). ε περίπτωςθ τζκνου 

ςπουδάηοντοσ ι υπθρετοφντοσ τθ ςτρατιωτικι κθτεία απαιτοφνται και οι 

αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ φοίτθςθσ ι υπθρζτθςθσ) ε περίπτωςθ μθ 

προςκόμιςθσ του πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ κα υπάρξει 

δυςχζρεια ςτθ μιςκοδοςία του επτεμβρίου.  

13.  Πρωτότυπεσ Ιατρικζσ Γνωματεφςεισ Ψυχίατρου και Πακολόγου ι Γενικοφ 

Ιατροφ του τελευταίου τριμινου, οι οποίεσ να πιςτοποιοφν τθν υγεία του 

εκπαιδευτικοφ και τθν ικανότθτα να αςκιςει διδακτικά κακικοντα ι του 

μζλουσ ΕΕΠ να αςκιςει υποςτθρικτικά κακικοντα αντίςτοιχα. Γίνονται δεκτζσ 

γνωματεφςεισ από δθμόςια νοςοκομεία κακϊσ επίςθσ και από ιδιϊτεσ 

γιατροφσ.  

(ΠΡΟΟΧΗ: Πιςτοποιθτικά Τγειονομικϊν Επιτροπϊν δεν γίνονται δεκτά, ακόμα 

και αν εξακολουκοφν να είναι ςε ιςχφ). Κάνουμε γνωςτό ότι χωρίσ τισ Ιατρικζσ 

Γνωματεφςεισ οι υποψιφιοι αναπλθρωτζσ δεν μποροφν να αναλάβουν 

υπθρεςία, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

14. Ψθφιακό Πιςτοποιθτικό COVID-19 τθσ Ε.Ε. (ςε ιςχφ) (EU Digital COVID 

Certificate EUDCC) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 14θσ Ιουνίου 2021 και του άρκρου 

πρϊτου τθσ από 30.5.2021 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α' 87), θ οποία 

κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τθν κατάςταςθ του φυςικοφ προςϊπου-κατόχου του όςον αφορά ςτον 

εμβολιαςμό ι ςτθ νόςθςθ από τον κορωνοϊό COVID-19, ι βεβαίωςθ 

εμβολιαςμοφ τθσ παρ. 5 του άρκρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ι 

βεβαίωςθ κετικοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου (βεβαίωςθ νόςθςθσ ςε ιςχφ) τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 5 τθσ υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινισ απόφαςθσ 

των Τπουργϊν Τγείασ και Επικρατείασ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ιςοδφναμο 

πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ τρίτθσ χϊρασ, ι βεβαίωςθ αρνθτικοφ 

εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςθςθσ (rapid test ζωσ 48 ωρϊν ι 

PCR test ζωσ 72 ωρϊν) πριν τθν παρουςίαςθ τουσ, θ οποία εκδίδεται είτε μζςω 

τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από 

τον ιδιωτικό φορζα που επιλζγεται. 

15. Τπεφκυνθ Διλωςθ περί : 

α) Μθ άςκθςθσ ποινικισ δίωξθσ ι καταδίκθσ για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά 

τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ. 

β) μθ φπαρξθσ ςτο πρόςωπό τουσ των κωλυμάτων των άρκρων 8 και  9 του Ν. 

3528/2007. 

γ) Μθ άςκθςθσ εμπορίασ κατ'επάγγελμα. 



16. Ζντυπθ φμβαςθ (εισ τριπλοφν) 

17. Δελτίο Απογραφισ Αναπλθρωτι (ςτζλνετε ςκαναριςμζνο αυκθμερόν ςτο 

email: anaplirotes-espa@kritis.pde.sch.gr μζχρι τισ 13:00) 

 

Επιπλζον ο αναπλθρωτισ κατακζτει οποιαδιποτε επιπρόςκετα δικαιολογθτικά 

για τα οποία μοριοδοτικθκε για τθν ζνταξθ και κατάταξθ του ςτον πίνακα του 

ΑΕΠ (π.χ. 2ο τίτλοσ ςπουδϊν, πιςτοποιθτικά ξζνων γλωςςϊν και χεριςμoφ Η/Τ, 

Επιμορφϊςεισ κλπ.) 

 

Η υποβολι όλων των δικαιολογθτικϊν είναι υποχρεωτικι. Για όλα τα παραπάνω 

δικαιολογθτικά διενεργείται ζλεγχοσ γνθςιότθτασ.  

 

 Από τα παραπάνω α) θ πράξθ ανάλθψθσ, β) οι αιτιςεισ αναγνϊριςθσ 

προχπθρεςίασ για μιςκολογικι κατάταξθ, γ) οι αιτιςεισ αναγνϊριςθσ 

ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου για μιςκολογικι 

αναγνϊριςθ και δ) οι αιτιςεισ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου ι ζγκριςθσ 

απαςχόλθςθσ ςε Δθμόςιο φορζα με αμοιβι πρωτοκολλοφνται τθν ίδια μζρα 

ςτα ΚΕΔΑΤ ι ςτα κζντρα ςτιριξθσ των ΔΕΤ. 



2.Α. ΑΙΣΗΗ ΣΟ ΠΤΕΕΠ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ-ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ/ 

ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΣΙΣΛΩΝ ΓΙΑ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΕΠ) 

 

ασ ενθμερϊνουμε επίςθσ ότι βάςει του Ν.4354/2015, τθν θμζρα τθσ πρόςλθψισ  

οι αναπλθρωτζσ-τριεσ μζλθ ΕΕΠ, πρζπει να υποβάλουν  α) αίτθςθ προσ το ΠΤΕΕΠ 

για αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ και β) αίτθςθ αναγνϊριςθσ μεταπτυχιακϊν/ 

διδακτορικϊν προκειμζνου να γίνει θ κατάταξι ςασ ςε μιςκολογικό κλιμάκιο.  

 Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ για 
μιςκολογικι εξζλιξθ είναι τα εξισ:  

 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) Τπεφκυνθ 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 ΟΠΤΔ του ΤΠΑΙΘ, 
λαμβάνεται υπόψθ ςτθ μιςκολογικι εξζλιξθ των προςωρινϊν 
αναπλθρωτϊν μελϊν ΕΕΠ και ΕΒΠ, χωρίσ να απαιτείται θ εκ νζου 
προςκόμιςθ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν εγγράφων.(Άρκρο 180 Ν. 
4823/2021 ). Να προςκομίηεται μόνο θ ςυνολικι κατάςταςθ βεβαιϊςεων 
προχπθρεςίασ εκτυπωμζνθ από τον ΟΠΤΔ. 

 ε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο/θ αναπλθρωτισ/τρια ΕΕΠ δεν διακζτει 
προχπθρεςία κα πρζπει να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του (άρκρο 8 
Ν.1599/1986) ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι δεν διακζτει προχπθρεςία 
και δεν επικυμεί μιςκολογικι αναγνϊριςθ. 

Τπογραμμίηεται ότι θ προαναφερκείςα αίτθςθ για τθν αναγνϊριςθ 
προχπθρεςίασ, ςυμπλθρϊνεται προσ το ΠΤΕΕΠ (παρζχεται από τθν 
Τπθρεςία) και τα αποτελζςματα για τθ μιςκολογικι εξζλιξθ των 
αναπλθρωτϊν κα αρχίηουν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
και τθσ ςυμπλιρωςθσ του φακζλου με όλα τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά. 

 

 



 Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για αναγνϊριςθ 
Μεταπτυχιακοφ/Διδακτορικοφ τίτλου για μιςκολογικι εξζλιξθ, είναι τα εξισ: 

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 ΔΟΑΣΑΠ) 

Επιςθμαίνουμε ότι για τθν αναγνϊριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ ι 
διδακτορικοφ τίτλου, ςυμπλθρϊνεται τθν αίτθςθ προσ το ΠΤΕΕΠ 
(παρζχεται από τθν Τπθρεςία) και τα αποτελζςματα για τθ μιςκολογικι 
εξζλιξθ των αναπλθρωτϊν κα αρχίηουν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
τθσ αίτθςθσ και τθσ ςυμπλιρωςθσ του φακζλου με όλα τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά.



ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΚΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ι ΕΓΚΡΙΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Ε 
ΔΗΜΟΙΟ ΦΟΡΕΑ 

Επιςθμαίνουμε ότι όςοι αναπλθρωτζσ-τριεσ ΕΕΠ κατά τθν θμερομθνία πρόςλθψισ 

τουσ αςκοφν ιδιωτικό ζργο ι απαςχολοφνται ςε δθμόςιο φορζα, οφείλουν να 

υποβάλλουν αίτθςθ προσ το ΠΤΕΕΠ για άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ  ζργου ι ζγκριςθ 

απαςχόλθςθσ ςε Δθμόςιο φορζα με αμοιβι, τθν θμζρα ανάλθψθσ υπθρεςίασ τουσ. 

Για τισ περιπτϊςεισ αναπλθρωτϊν που πρόκειται μελλοντικά να αςκιςουν ιδιωτικό 

ζργο ι να απαςχολθκοφν ςε δθμόςιο φορζα, οφείλουν να υποβάλλουν αίτθςθ ςτο 

ΠΤΕΕΠ Κριτθσ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ.  

Για τθ χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ι για τθν ζγκριςθ 

απαςχόλθςθσ ςε Δθμόςιο Φορζα,  απαιτοφνται: 

 Αίτθςθ του υπαλλιλου, 

 Βεβαίωςθ 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 

 Βεβαίωςθ του/τθσ Προϊςταμζνου/νθσ του οικείου ΚΕΔΑΤ ι του διευκυντι-

τριασ τθσ ςχολικισ μονάδασ που αποτελεί το κζντρο ςτιριξθσ του ΔΕΤ και 

των διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων που απαρτίηουν το ΔΕΤ 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. 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ του (άρκρο 8 Ν.1599/1986) για τθν αίτθςθ άδειασ άςκθςθσ 

ιδιωτικοφ ζργου ι ζγκριςθσ απαςχόλθςθσ ςε δθμόςιο φορζα με αμοιβι 

 



2.Β. ΑΙΣΗΗ ΣΟ ΑΠΤΠΕ/ ΑΠΤΔΕ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ-

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΣΙΣΛΩΝ ΓΙΑ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΜΟΝΟ 

ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΩΝ ΚΕΔΑΤ) 

ασ ενθμερϊνουμε επίςθσ ότι βάςει του Ν.4354/2015, τθν θμζρα τθσ πρόςλθψισ  

οι αναπλθρωτζσ-τριεσ Εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, πρζπει να υποβάλουν α)αίτθςθ προσ το ΑΠΤΠΕ/ΑΠΤΔΕ 

αντίςτοιχα  για αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ και β)αίτθςθ αναγνϊριςθσ 

μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν τίτλων προκειμζνου να γίνει θ κατάταξι ςασ 

ςε μιςκολογικό κλιμάκιο.  

 Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ για 

μιςκολογικι εξζλιξθ είναι τα εξισ:  

 α) Αναλυτικόσ Λογαριαςμόσ ενςιμων αςφαλιςμζνου ΙΚΑ  που αποδεικνφει 

ότι για το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο προςφζρκθκε θ προχπθρεςία, 

ο/θ αναπλθρωτισ-τρια Εκπαιδευτικόσ ιταν αςφαλιςμζνοσ/θ.  

 β) Τπεφκυνθ 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 ΟΠΤΔ του ΤΠΑΙΘ, 

λαμβάνεται υπόψθ ςτθ μιςκολογικι εξζλιξθ των προςωρινϊν 

αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν, χωρίσ να απαιτείται θ εκ 

νζου προςκόμιςθ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν εγγράφων. (Άρκρο 180 Ν. 

4823/2021 ). Να προςκομίηεται μόνο θ ςυνολικι κατάςταςθ βεβαιϊςεων 

προχπθρεςίασ εκτυπωμζνθ από τον ΟΠΤΔ. 

 ε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο/θ αναπλθρωτισ/τρια εκπαιδευτικόσ δεν 

διακζτει προχπθρεςία κα πρζπει να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) ςτθν οποία κα αναγράφει ότι δεν διακζτει 

προχπθρεςία και δεν επικυμεί μιςκολογικι αναγνϊριςθ. 



Τπογραμμίηεται ότι θ προαναφερκείςα αίτθςθ για τθν αναγνϊριςθ 
προχπθρεςίασ, ςυμπλθρϊνεται προσ το ΑΠΤΠΕ/ ΑΠΤΔΕ (παρζχεται από 
τθν Τπθρεςία) και τα αποτελζςματα για τθ μιςκολογικι εξζλιξθ των 
αναπλθρωτϊν κα αρχίηουν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
και τθσ ςυμπλιρωςθσ του φακζλου με όλα τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά. 

 

 Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για αναγνϊριςθ 

Μεταπτυχιακοφ/Διδακτορικοφ τίτλου για μιςκολογικι εξζλιξθ, είναι τα εξισ: 

1. Μεταπτυχιακό ι/και Διδακτορικό Δίπλωμα 

2. Αναλυτικι Βακμολογία  

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

επίςθσ και θ Αναγνϊριςθ από το ΔΟΑΣΑΠ) 

Επιςθμαίνουμε ότι για τθν αναγνϊριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ ι 

διδακτορικοφ τίτλου, ςυμπλθρϊνεται τθν αίτθςθ προσ το ΑΠΤΠΕ/ 

ΑΠΤΔΕ (παρζχεται από τθν Τπθρεςία) και τα αποτελζςματα για τθ 

μιςκολογικι εξζλιξθ των αναπλθρωτϊν κα αρχίηουν από τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και τθσ ςυμπλιρωςθσ του φακζλου 

με όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 
 
 



ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΚΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ι ΕΓΚΡΙΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Ε 

ΔΗΜΟΙΟ ΦΟΡΕΑ 

Επιςθμαίνουμε ότι όςοι αναπλθρωτζσ-τριεσ Εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ ι 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ κατά τθν θμερομθνία πρόςλθψισ τουσ αςκοφν 

ιδιωτικό ζργο ι απαςχολοφνται ςε δθμόςιο φορζα, οφείλουν να υποβάλλουν 

αίτθςθ προσ  το ΑΠΤΠΕ/ΑΠΤΔΕ αντίςτοιχα  για άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ  ζργου ι 

ζγκριςθ απαςχόλθςθσ ςε Δθμόςιο φορζα με αμοιβι, τθν θμζρα ανάλθψθσ 

υπθρεςίασ τουσ. 

Για τισ περιπτϊςεισ αναπλθρωτϊν που πρόκειται μελλοντικά να αςκιςουν ιδιωτικό 

ζργο ι να απαςχολθκοφν ςε δθμόςιο φορζα, οφείλουν να υποβάλλουν αίτθςθ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ.  

Για τθ χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ι για τθν ζγκριςθ 

απαςχόλθςθσ ςε Δθμόςιο Φορζα,  απαιτοφνται: 

 Αίτθςθ του υπαλλιλου, 

 Βεβαίωςθ 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 

 Βεβαίωςθ του/τθσ Προϊςταμζνου/νθσ του οικείου ΚΕΔΑΤ, 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. 

 


