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0EMA: «fvwotortoil}OIJ 61aTci(cwv tOU cip0pou 9 TOU Ktcl>Maiou f ' tOU N.4452/2017 (<l>.E.K.17 t.A'/15-02· 

2017). oXETlKQ µ£ Jla0µ0AOVIK~ avayvWplOIJ n.poCirtl)peola<; twv EIOtQlOEUtlKWV npwtolla0µ1a<; KQl 

Atuttpoj3a0µ1a<; Emal6cuol}<; 1J onola ocv ouv101:a npayµanK~ 6qµ6o1a unqpcola• 

Ia<; yvwpl(ouµE on £K0601JKt o N.4452/2017 (Cl> .E.K.17 tA / 15-02-2017) µc 0tµa cPu0µ1oq 0cµatwv 

tOU KpaTlKOU n101:ortOllJTlKOU O.woooµa0tLac;. tlJ<; E0v1•r\<; B<Jl,l1o0i)•I}<; Tl}<; EAAci6a<; KQl ciAAc<; 61ata(c1<;• 

KQl ouyKEKplµtva µc Tl<; 61atci(tl<; TOU ap0pou 9 TOU KcljlaAaiou r olvnm Vla rtpWtlJ cl>opa 1J 6uvat6t1Jta 

avayvwp101}<; npounqpcola<; tict6<; 6qµoolou toµta via TIJV lla0µ0Aov1•r\ tvta(q twv tKrta16wnKwv 

npwtolla9µ1a<; Km Acuttpollci0µ1a<; EKnal6cuorr<; •a< •a9opl(ovta1 01 6po~ ex npouno0ton<; Ka< rr 

61a61Kaola avayv.;,p1orr<; TIJ<; npounrrpcola<; auTr\<;. 

IuYEJtWc;. rq>0•t1µtvou va npayµatonOllJ0d 0µ016µop+a. 1J Katcita(ri twv unrrpno0vtwv 

t10ta16cut1KWv npwtollci0µ1a<; •a< Acutcpolla0µ1a<; Emal6tuoric;. oa<; 61tuKp1vl(ouµc ncpa1ttpw ta c(ij<;: 

Al OPIIMOI KAI nPo'inOOEI EII 

• H ano6c6nyµtvq npounrrpco(a tKna16cunKwv npwTolla0µ1a<; <m 6tuTtpoll60µ1a<; t<nal6cuori<; 1J 

onola 6£Y ouv1ota npayµat1•~ 6rrµoo1a unrrpcola, ouµcl>wva µc n<; 1axuouoc<; 61ata(c1<; Ka< txc1 

anoictrr0d OTIJV EAAci6a ~ oc ciAAo itpcitcx; - µt>.o<; tlJ<; EupwnaiKI\<; 'Evworrc;. avayvwpl(nm via t1J 

Jla0µoAo~ tvta(ri TOU QVWTEPW EIOtal6CUtlKOU npoowrtlKOU µna TO 61op10µ6 KOi tlJ 

µov1µono[IJor\ tou, uotcpa an6 alTIJOr\ tau. 

• H rtpOUJtl)ptola JtOU avayvwpl(E~Ql ouµcl>wva µ£ tl<; Olatci(El<; TOU ap0pou 9 TOU N.4452/2017 OEV 

µnopEi va uncp1lalvt1 ta tnta (7) ETD yta cpyaotaK~ axtori rt>.()pou<; anaox6Aqoq<;. Ic ncplntwoq 
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αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αφορά σε εργασιακή σχέση μερικής απασχόλησης, ο 

αναγνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται αναλόγως.  

 Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται συνίσταται σε:  

α) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με  έμμισθη εντολή ή/και  

β) εξαρτημένη μισθωτή εργασία. 

 Η προϋπηρεσία πρέπει:  

1. να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής 

βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση 

της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.   Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το  

άρθρο 9 του Ν.4452/2017, προϋπηρεσία υπαλλήλου κατηγορίας  π.χ. ΠΕ κατά το χρόνο της ένταξης, 

η οποία αποκτήθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, δεν δύναται να  αναγνωριστεί.  

2. να είναι συναφής προς τα αντικείμενα, στα οποία το εκπαιδευτικό προσωπικό απασχολείται ή είναι 

δυνατόν να απασχοληθεί,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 Επισημαίνεται ότι, η αναγνώριση της ανωτέρω προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική ένταξη των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του ανωτέρω άρθρου, πραγματοποιείται μετά τη μονιμοποίησή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές 

διατάξεις.  

 Επίσης, η συγκέντρωση και προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου 

στοιχείου, που αποδεικνύει ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αναγνώριση 

προϋπηρεσίας, αποτελούν ευθύνη του εκπαιδευτικού που υποβάλλει τη σχετική αίτηση. Κατόπιν των 

ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί που ζητούν να τους αναγνωριστεί ορισμένη προϋπηρεσία θα πρέπει να 

καταθέσουν έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος και η ειδικότητα με την οποία απασχολήθηκαν, 

προκειμένου τα υπηρεσιακά συμβούλια να μπορούν να κρίνουν τη συνάφεια. 

 

Β) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1)   Ελεύθερο επάγγελμα ή σχέση έμμισθης εντολής (περ. β, παρ.3, άρθρο 9) 

        Για όσους εκπαιδευτικούς άσκησαν ελευθέριο επάγγελμα και για όσους απασχολήθηκαν με έμμισθη 

εντολή, τα δικαιολογητικά,  είναι κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: 

i. Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η 

ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση 

του επαγγέλματος      ή 

ii. Εφόσον η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική 

για την άσκηση του επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την 

αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου 

επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, 

από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης      ή 

ΑΔΑ: ΩΩΓΩ4653ΠΣ-Ψ13



 3 

iii. Εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η επαγγελματική ταυτότητα ή η έκδοση της βεβαίωσης 

από την αρμόδια διοικητική αρχή δεν προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και 

οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η 

διάρκεια και η συνάφειά της.  

Ως έγγραφα,  που μπορεί να προσκομίσει ο εκπαιδευτικός,  αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών, 

τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, από τα οποία θα προκύπτει το είδος της 

απασχόλησης στο πλαίσιο άσκησης συγκεκριμένου ελευθέριου επαγγέλματος.  

iv. Για τις περιπτώσεις, που για τη βεβαίωση του χρόνου προϋπηρεσίας απαιτείται βεβαίωση του 

ασφαλιστικού φορέα,  θα πρέπει από αυτή να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν 

ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που ζητείται να αναγνωριστεί ως 

προϋπηρεσία. 

2)   Μισθωτή εργασία (περ. γ, παρ.3, άρθρο 9) 

Τα δικαιολογητικά, για όσους παρείχαν μισθωτή υπηρεσία,  είναι τα ακόλουθα: 

i. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι 

νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, 

όπου απαιτούνται, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να 

προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της εργασίας       ή 

ii. Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, απαιτείται 

επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη στον οποίον απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η 

διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του υπαλλήλου. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τη διάταξη 

του άρθρου 678 του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 2 του Ν.2112/1920 η χορήγηση της εν λόγω 

βεβαίωσης αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη    και 

iii. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι 

προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που ζητείται να 

αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία. 

3)   Γενικές παρατηρήσεις επί των δικαιολογητικών: 

1. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών διευκρινίζεται ότι με τον όρο κάλυψη 

ασφαλιστικών εισφορών, κατά τις διατάξεις του Ν.4452/2017,  νοείται και ο εν ισχύ διακανονισμός/ρύθμιση 

των εκκρεμών ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό διάστημα που ζητείται να αναγνωριστεί ως 

προϋπηρεσία. 

2.  Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός δύναται να προσκομίζει κατά την κρίση του, πέραν 

των προβλεπομένων στις διατάξεις του Ν.4452/2017 οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, αλλά και τα αρμόδια 

υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) δύνανται αντιστοίχως να ζητούν περαιτέρω έγγραφα,  προκειμένου 

να στοιχειοθετείται η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον από 

όλα τα προβλεπόμενα καταρχήν δικαιολογητικά, δεν προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία -π.χ. το είδος της 
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παρεχόμενης εργασίας, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει επικουρικά οποιοδήποτε άλλο επίσημο 

έγγραφο προς απόδειξη της προϋπηρεσίας αλλά και της συνάφειας αυτής, όπως ενδεικτικά - όσον αφορά τη 

μισθωτή εργασία - συμβάσεις εργασίας, κάρτα/αναγγελία πρόσληψης, καταστάσεις (πίνακες προσωπικού) 

που τηρούνται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καταγγελία της σύμβασης καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο 

στοιχείο, το οποίο διαθέτει ο ενδιαφερόμενος. 

3. Στις περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός αιτείται την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα που 

έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, τα 

οποία θα πρέπει να αποδεικνύουν αρμοδίως τόσο τη διάρκεια της αιτούμενης προς αναγνώριση 

προϋπηρεσίας όσο και τη συνάφεια αυτής, θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική 

Γλώσσα και επικυρωμένα, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (περ.α και δ, παρ.3, άρθρο 9) 

  Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία κατά το άρθρο 9 του Ν.4452/2017, ο εκπαιδευτικός  

υποβάλλει αίτηση στην  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκει οργανικά. 

  Η αίτηση, προκειμένου να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η 

συγκέντρωση και προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου,  που 

αποδεικνύει ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες για την αναγνώριση προϋπηρεσίας προϋποθέσεις,  αποτελούν 

ευθύνη του εκπαιδευτικού που υποβάλλει τη σχετική αίτηση.  (Υπενθυμίζουμε ότι σε ό,τι αφορά τον έλεγχο 

γνησιότητας δικαιολογητικών, διενεργείται μόνο στα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τον 

ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και όχι στα δικαιολογητικά που αποστέλλονται κατευθείαν από τους 

αρμόδιους φορείς )  

  Η  υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης δεν αποτελεί κατά νόμο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με την απόδειξη 

της ειδικότητας του απασχολούμενου σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν υφίσταται πλέον. Περαιτέρω τα 

φωτοαντίγραφα των καρτελών ενσήμων δεν υποκαθιστούν τις απαραίτητες προβλεπόμενες βεβαιώσεις 

των οικείων ασφαλιστικών φορέων. 

  Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ),  εντός 

μηνός από την υποβολή τους,  στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η 

οποία, εντός της ανωτέρω προθεσμίας και προ της παραπομπής στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, 

εξετάζει την καταρχήν πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις οδηγίες που 

παρέχονται με την παρούσα εγκύκλιο, ενημερώνοντας σχετικά τους αιτούντες εκπαιδευτικούς για τυχόν  

ανάγκη προσκόμισης επιπρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων. 

  Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα 

από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

α) Το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει στην εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και 

γνωμοδοτεί επί της αιτήσεως εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε αυτό του σχετικού ερωτήματος. 

β) Στη συνέχεια ο Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 
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γ) Με την απόφαση αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό ή ο 

συνυπολογισμός της ως πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό που ήδη κατέχει ο εκπαιδευτικός,  σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στην παράγραφο Δ΄ της παρούσας. 

  Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο 

ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή δεν έχει ήδη αναγνωριστεί. 

 

Δ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους αναγνωρίζεται προϋπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4452/2017, 

εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. Μετά 

την ένταξη, ο επιπλέον χρόνος της προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονάζων στο βαθμό,  που 

εντάσσεται ο εκπαιδευτικός.  

  Στους εκπαιδευτικούς,  που κατέχουν ήδη κατά τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου τον 

καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό (παρ. 2 α). 

  Η βαθμολογική ένταξη ανατρέχει στον χρόνο γνωμοδότησης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

(παράγραφος  3). 

 

Σημείωση: Προς το παρόν, και μέχρι την έκδοση νέου νομοθετικού πλαισίου για τη βαθμολογική κατάταξη 

των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ισχύει η αριθμ.107693/Ε2/01-07-

2016 (ΑΔΑ: ΩΣΕ64653ΠΣ-8ΩΖ) εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με την επισήμανση ότι στην ενότητα για τη 

βαθμολογική κατάταξη η αναφορά  «θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία που είχε αναγνωριστεί για 

βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 μέχρι τις 31-12-

2015» σημειώθηκε εκ παραδρομής και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

                                                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
                                                                                       ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ 

 
 
 

 
Εσωτερική διανομή: 
1) Γραφείο Υπουργού 
2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
3) Γενική Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. 
4) Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε., Τμήμα Β’ 
5) Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε., Τμήμα Β’ 
6) Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης 
7) Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 
8) Αυτοτελής Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε. και Μ.Σ. 
 

ΑΔΑ: ΩΩΓΩ4653ΠΣ-Ψ13
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