
ΓΠΔ ΑΡΓΟΛΙΓΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΝΔΟΓΙΟΡΙΣΟΤ 

1. Φσηναληίγξαθν επίζεκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.  

2. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη (εάλ ππάξρνπλ) 

3. Τίηινη γισζζνκάζεηαο (εάλ ππάξρνπλ)  

4. Βεβαηψζεηο επηκνξθσηηθψλ εκεξίδσλ - ζεκηλαξίσλ 

5. Πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγίαο ηχπνπ Α (κφλν γηα άλδξεο)  

6. Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο (ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) απφ ην Γήκν (γηα ηνπο 

έγγακνπο θαη/ή γνλείο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ηέθλσλ). Σηε πεξίπησζε χπαξμεο ζπνπδαδφλησλ 

ηέθλσλ (άλσ ησλ 18 θαη έσο 24 εηψλ), πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ζπνπδψλ.  

7. Βεβαίσζε εληνπηφηεηαο (αλ ππάξρεη ΠΓ 50/96 άξζξ.16 παξ.9)  

8. Βεβαίσζε ζπλππεξέηεζεο (αλ ππάξρεη ΠΓ 50/96 άξζξ.16 παξ.5, 

9. Βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο (ΠΓ 50/96 άξζξ.16, παξ.3, 4)  

10. Φσηναληίγξαθν δχν φςεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.  

11. Γήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ππαιιήινπ (έληππε άξζξν 28 λ. 2683/99)  

12. Φσηνηππία 1εο ζειίδαο ηνπ βηβιηάξηνπ ινγαξηαζκνχ Τξαπέδεο κε πξψην φλνκα δηθαηνχρνπ 

απηφ ηεο/ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (φπνπ ζα αλαγξάθεηαη θαζαξά ν αξηζκφο IBAN). 

13. Ταρπδξνκηθή Γ/λζε κνλίκνπ θαηνηθίαο , Τ.Κ. ζηαζεξφ θαη θηλεηφ ηειέθσλν.  

14. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά θαη ζε άιια θιαδηθά ηακεία ( π.ρ. κερα ληθνί , 

ρεκηθνί θ.ι.π.) πξνζθνκίδνπλ ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ Τακείνπ ηνπο .  

15. Α.Φ.Μ. ( λα εκθαλίδεηαη ζε επίζεκν έληππν εθθαζαξηζηηθφ θ.ι.π.)  

16. Αληίγξαθα απνδεηθηηθψλ (1) ΑΜΚΑ, (2) ΑΜΑ.  

17. Δάλ είζηε εξγαδφκελνο πξν ηεο 31εο Γεθ. 1992 ( παιαηφο αζθαιηζκέλνο) πξνζθνκίζηε ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο π.ρ. θσηνηππία θάξηαο ελζήκσλ ηνπ ΗΚΑ θ.ι.π.  

18. Γλσκαηεχζεηο (α) απφ παζνιφγν ή Γεληθφ Ηαηξφ θαη (β) απφ ςπρίαηξν, είηε ηνπ δεκνζίνπ είηε 

ηδησηψλ, πεξί πγείαο θαη θπζηθήο θαηαιιειφηεηαο λα αζθεζνχλ ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

Σασηότρολα κε ηελ αλάιευε σπερεζίας  ζα πρέπεη οη λεοδηορηδόκελοη λα σποβάιιοσλ  

αίηεζε αλαγλώρηζες προϋπερεζίας κε ζσλεκκέλα όια ηα απαραίηεηα δηθαηοιογε ηηθά 

ζε θφηοαληίγραθα.  



Τποβοιή αηηεκάηφλ γηα αλαγλώρηζε προϋπερεζίας θαη ζσλάθεηας κεηαπηστηαθώλ & 

δηδαθηορηθώλ ηίηιφλ 
Γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο αηηεκάησλ αλαγλψξηζεο πξνυπεξεζίαο ή ζπλάθεηαο 

κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ απαηηνχληαη δεζκεπηηθά, γηα ηελ εηζαγσγή ησλ πξνο εμέηαζε αηηεκάησλ ζην αξκφδην 

Υπεξεζηαθφ Σπκβνχιην (ΠΥΣΠΔ Αξγνιίδαο), ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε: 

Α. Αηηήκαηα γηα ηελ αλαγλώρηζε προϋπερεζίας 

1. Γηθαηοιογεηηθά γηα αλαγλώρηζε προϋπερεζίας ζε θορείς ηες δεκόζηας εθπαίδεσζες 

α. Αίηεζε σποβοιής ηοσ αηηήκαηος (ζρεηηθφ ππφδεηγκα). 

β. Αθρηβές/ή θαη εσθρηλές/ή θφηοαληίγραθο/α ηες/ηφλ βεβαίφζες/βεβαηώζεφλ προϋπερεζηώλ. 

γ. Τπεύζσλε Γήιφζε (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, ΦΔΚ 75 Α') ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ππεπζχλσο φηη νη πξνυπεξεζίεο νη νπνίεο 

αηηνχληαη γηα αλαγλψξηζε δελ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ρνξήγεζε ζχληαμεο, απνδεκίσζεο ή άιινπ βνεζήκαηνο αληί 

ζχληαμεο (ζρεηηθφ ππφδεηγκα). 

δ. Αθρηβές/ή θαη εσθρηλές/ή θφηοαληίγραθο/α ηφλ ελζήκφλ αζθάιηζες ή Βεβαίφζες ηοσ Αζθαιηζηηθού Φορέα (πξψελ Η.Κ.Α.-

Δ.Τ.Α.Μ. λπλ Δ.Φ.Κ.Α.) κε πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απνδεηθλχεη φηη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν 

πξνζθέξζεθε ε πξνυπεξεζία ήηαλ αζθαιηζκέλνο/ε ν/ε ελδηαθεξφκελνο/ε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ 01-01-2016 έσο 31-12-2017, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο (παξάγξαθνη 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4354/2015, ΦΔΚ 

176 Α', θαη ησλ αξηζκ. 2/31029/ΓΔΠ/06-05-2016, ΑΓΑ: ΩΛ9ΣΖ-0ΝΜ & 2/1868/ΓΔΠ/8-2-2018,ΑΓΑ:695ΟΖ-ΕΘΜ, Δγθπθιίσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ 

Κξάηνπο-Γ.Λ.Κ.) ηζρχεη θαζεζηψο αλαζηνιήο ηεο κηζζνινγηθήο εμέιημεο φισλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (αλεμαξηήησο ζρέζεο εξγαζίαο) φρη φκσο θαη γηα ηελ 

βαζκνινγηθή ηνπο εμέιημε. 

2. Γηθαηοιογεηηθά γηα αλαγλώρηζε προϋπερεζίας ζε θορείς ηοσ ηδηφηηθού ηοκέα 

α. Αίηεζε σποβοιής ηοσ αηηήκαηος (ζρεηηθφ ππφδεηγκα) 

β. Αθρηβές/ή θαη εσθρηλές/ή θφηοαληίγραθο/α ηης/ηφλ βεβαίφζες/βεβαηώζεφλ προϋπερεζηώλ από ηολ/ηοσς θορέα/θορείς 

απαζτόιεζες, από ηελ/ηης οποία/οποίες λα προθύπηεη κε απόισηε ζαθήλεηα: α) ε λοκηθή κορθή ηοσ θορέα θαη εάλ θαηά ην 

θξίζηκν πξνο αλαγλψξηζε ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο επίζεο θαη απφ 01-012016 (εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Ν.4354/2015) 

ππάγεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4354/2015, ΦΔΚ 176 Α', β) ε ζρέζε εξγαζίαο θαη ε ηδηφηεηα σο 

ππαιιήινπ, γ) νη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιχζεο απηήο, δ) νη απνθάζεηο πξφζιεςεο θαη απφιπζεο & ε) ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 

ππεξεζίαο ζηνλ θνξέα απαζρφιεζεο. 

Σε πεξίπησζε δε κεξηθήο απαζρφιεζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ην αθξηβέο σξάξην πιήξνπο απαζρφιεζεο ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν ζηνλ θνξέα απαζρφιεζεο. 

γ. Αθρηβές/ή θαη εσθρηλές/ή θφηοαληίγραθο/α ηες/ηφλ ζύκβαζες/ζσκβάζεφλ εργαζίας. 

δ. Αθρηβές/ή θαη εσθρηλές/ή θφηοαληίγραθο/α ηφλ ελζήκφλ αζθάιηζες ή Βεβαίφζες ηοσ Αζθαιηζηηθού Φορέα (πξψελ Η.Κ.Α.-

Δ.Τ.Α.Μ. λπλ Δ.Φ.Κ.Α.) κε πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απνδεηθλχεη φηη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν 

πξνζθέξζεθε ε πξνυπεξεζία ήηαλ αζθαιηζκέλνο/ε ν/ε ελδηαθεξφκελνο/ε. 

ε. Τπεύζσλε Γήιφζε (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, ΦΔΚ 75 Α') ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ππεπζχλσο φηη νη πξνυπεξεζίεο νη νπνίεο 

αηηνχληαη γηα αλαγλψξηζε δελ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ρνξήγεζε ζχληαμεο, απνδεκίσζεο ή άιινπ βνεζήκαηνο αληί 

ζχληαμεο (ζρεηηθφ ππφδεηγκα). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 1) Απφ 01-01-2016 έσο 31-12-2017, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο (παξάγξαθνη 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4354/2015, 

ΦΔΚ 176 Α', θαη ησλ αξηζκ. 2/31029/ΓΔΠ/06-05-2016, ΑΓΑ: ΩΛ9ΣΖ-0ΝΜ & 2/1868/ΓΔΠ/8-2-2018,ΑΓΑ:6950Ζ-ΕΘΜ, Δγθπθιίσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ 

ηνπ Κξάηνπο-Γ.Λ.Κ.) ηζρχεη θαζεζηψο αλαζηνιήο ηεο κηζζνινγηθήο εμέιημεο φισλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (αλεμαξηήησο ζρέζεο εξγαζίαο) φρη φκσο θαη γηα 

ηελ βαζκνινγηθή ηνπο εμέιημε θαη 2) Οη Σπκβάζεηο Μίζζσζεο Δξγνπ, ηπγράλνπλ απνθιεηφκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία (αξηζκ. 2/31029/ΓΔΠ/06-05-2016, ΑΓΑ: ΩΛ9ΣΖ-0ΝΜ, Δγθχθιηνο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο-Γ.Λ.Κ.).  



Β. Αηηήκαηα ληα ηελ αλαγλώρηζε ζσλάθεηας κεηαπηστηαθώλ θαη δηδαθηορηθώλ ηίηιφλ 

Ι.Γηθαηοιολεηηθά ληα ηελ αλαγλώρηζε ζσλάθεηας κεηαπηστηαθώλ ηίηιφλ  

α. Αίηεζε σποβοιής ηοσ αηηήκαηος (ζτεηηθό σπόδεηγκα) 

β. Αθρηβές θαη εσθρηλές θφηοαληίγραθο ηοσ Μεηαπηστηαθού Γηπιώκαηος Δηδίθεσζες (Μ.Γ.Δ.) ζην νπνίν λα αλα 

γξάθεηαη ν βαζκφο θαη ε εκεξνκελία θηήζεο. 

γ. Βεβαίφζε ή Πηζηοποηεηηθό κε ηελ Αλαισηηθή Βαζκοιογία ησλ καζεκάησλ παξαθνινχζεζεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Προγράκκαηος 

ποσδώλ (Μ.Π..) ζηο οποίο ζα αλαγράθεηαη θαη ο ηίηιος ηες δηπιφκαηηθής εργαζίας. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: ζε πεξίπησζε θαηνρήο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ηεο αιινδαπήο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά 

αθξηβέο θαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο Πξάμεο Αλαγλψξηζεο γηα ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία πξνο ηα ειιεληθά Α.Δ.Η./Α.Τ.Δ.Η. κε ηελ 

αληηζηνηρία βαζκνχ, απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

θαζψο θαη επηθπξσκέλε κεηάθξαζε φισλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

2.Αηηήκαηα γηα ηελ αλαγλώρηζε ζσλάθεηας δηδαθηορηθώλ ηίηιφλ 

α. Αίηεζε σποβοιής ηοσ αηηήκαηος (ζρεηηθφ ππφδεηγκα) 

β. Αθρηβές θαη εσθρηλές θφηοαληίγραθο ηοσ Γηδαθηορηθού Γηπιώκαηος 

γ. Περίιευε ηοσ περηετοκέλοσ ηες δηδαθηορηθής δηαηρηβής 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: ζε πεξίπησζε θαηνρήο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ηεο αιινδαπήο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά αθξηβέο θαη επθξηλέο 

θσηναληίγξαθν ηεο Πξάμεο Αλαγλψξηζεο γηα ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία πξνο ηα ειιεληθά Α.Δ.Η./Α.Τ.Δ.Η. απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ 

Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) θαζψο θαη επηθπξσκέλε κεηάθξαζε φισλ ησλ 

αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ  

1) Υπφδεηγκα αίηεζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο 

2) Υπφδεηγκα αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

3) Υπφδεηγκα αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε ζπλάθεηαο δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ 

4) Υπφδεηγκα Υπεχζπλεο Γήισζεο (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, ΦΔΚ 75 Α') 


