
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΠΤΔΕ 
ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

Η αναγνϊριςθ προχπθρεςιϊν  για μιςκολογικι εξζλιξθ πραγματοποιείται με 

απόφαςθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου και τα οικονομικά αποτελζςματα 

ιςχφουν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ και όλων των 

απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν . 

Δεν κα γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ με θμερομθνία προγενζςτερθ τθσ επίςθμθσ 

θμερομθνία ανάλθψθσ που όριςε το ΤΠΑΙΘ . 

1) Αίτθςθ αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ προσ το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

2) Τα ςχετικά ζνςθμα και φωτοτυπία αυτϊν (τα πρωτότυπα ζνςθμα επιςτρζφονται 

ςτθν/ςτον ενδιαφερόμενθ/νο)  ι  βεβαιϊςεισ  αςφαλιςτικοφ  φορζα  που  

αποδεικνφουν  ότι  για  το  χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο προςφζρκθκε θ 

προχπθρεςία ιταν αςφαλιςμζνοσ/θ.  (Για περίοδο αςφάλιςθσ μζχρι 31/12/2001 

υποβάλλονται τα Ατομικά Δελτία Ειςφορϊν ι βεβαίωςθ του ΙΚΑ όπου αναγράφεται 

θ χρονικι περίοδοσ αςφάλιςθσ, ο ςυνολικόσ αρικμόσ θμερϊν αςφάλιςθσ, το 

ονοματεπϊνυμο του εργοδότθ και θ δραςτθριότθτά του. Για περίοδο αςφάλιςθσ 

από 01/01/2002 και μετά, υποβάλλεται ο Ατομικόσ Λογαριαςμόσ Αςφαλιςμζνου 

που εκδίδεται άμεςα από το ΙΚΑ (δθλαδι μια απλι εκτφπωςθ των ενςιμων από 

01/01/2002 ζωσ ςιμερα).  

3) Υπεφκυνθ  Διλωςθ  ότι  θ  εν  λόγω  προχπθρεςία  δεν ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί 

για τθ χοριγθςθ καμίασ άλλθσ οικονομικισ παροχισ ι αναγνϊριςθσ 

ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ. 

4)Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ:  

Α. Προχπθρεςία  που καταχωρίηεται ςτο Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα 
Διαχείριςθσ Προςωπικοφ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
ΟΠΤΔ. 

Βάςει των διατάξεων του άρκρου 180 του νόμου4823/2021 καταργικθκε θ 

διαδικαςία εκ νζου  προςκόμιςθσ δικαιολογθτικϊν εγγράφων αναφορικά με τον 

χρόνο υπθρεςίασ των προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν, 

κακϊσ και μελϊν Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ 



Προςωπικοφ που καταχωρίηονται ςτο Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό Σφςτθμα 

Διαχείριςθσ Προςωπικοφ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Β. Προχπθρεςία εκτόσ ΟΠΤΔ.  

 Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ για κάκε ζτοσ ξεχωριςτά. 
 

 Τισ αποφάςεισ πρόςλθψθσ και απόλυςθσ. 
 

 Βεβαίωςθ από τον φορζα απαςχόλθςθσ όπου να προκφπτει με απόλυτθ 

ςαφινεια: Η 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.  

 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 (για  

προχπθρεςίεσ  που  ζχουν  προςφερκεί  ςε  ςχολικζσ  μονάδεσ  

Πρωτοβάκμιασ  ι/και Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ,  δεν  απαιτείται  

προςκόμιςθ  τθσ  ανωτζρω  βεβαίωςθσ,  κακϊσ υπάγονται ςτθ περίπτωςθ 

(θ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7 του Ν. 4354/2015). 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ:  

1. Συμβάςεισ που αφοροφν ςε μίςκωςθ ζργου δεν αναγνωρίηονται ςφμφωνα 

με το Ν.4354/2015. 

 
 


