
ΓΠΔ ΑΡΓΟΛΙΓΑ  

 

Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους 

1 Αληίγξαθν πηπρίνπ, όπνπ αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θηήζεο θαη ε γεληθή αξηζκεηηθή βαζκνινγία. Αλ δελ ππάξρεη ζην πηπρίν , 

πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη βεβαίσζε –πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο. Οη ηίηινη μέλσλ παλεπηζηεκίσλ ππνβάιινληαη κε 

επίζεκε κεηάθξαζε θαη κε ηε βεβαίσζε αλαγλώξηζεο από ην ΓΟΑΣΑΠ. 

2 Αληίγξαθα δύν όςεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

2 Αληίγξαθα απνδεηθηηθώλ (1)ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ. 

2 έληππα Πηζηνπνηεηηθνύ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο (ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) από ην Γήκν (γηα ηνπο έγγακνπο θαη/ή γνλείο ελόο ή 

πεξηζζόηεξσλ ηέθλσλ). ηε πεξίπησζε ύπαξμεο ζπνπδαδόλησλ ηέθλσλ (άλσ ησλ 18 θαη έσο 24 εηώλ),  πξνζθνκίδνληαη 2 

βεβαηώζεηο ζπνπδώλ. 

Πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνύ ηύπνπ Α’ ( γηα ηνπο άλδξεο) ή αίηεζε γηα απηεπάγγειηε αλαδήηεζή ηνπ (επηζπλάπηεηαη) ή βεβαίσζε λόκηκεο 

απαιιαγήο από ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεώζεηο . 

ε πεξίπησζε πνπ ν/ε λενδηόξηζηνο/ε αλήθεη ζε ΔΙΓΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ πξνζθνκίδεη ζηελ ππεξεζία θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

(πηζηνπνίεζε αλαπεξίαο ΚΔΠΑ.) 

Γήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο πνπ θαηαηίζεηαη ζε θιεηζηό θάθειν (επηζπλάπηεηαη) ζύκθσλα κε ην αξ.28 λ.3528/2007. 

2 Φσηνηππίεο ηεο 1εο ζειίδαο ηνπ βηβιηάξηνπ ηξαπέδεο κε πξώην όλνκα δηθαηνύρνπ απηό ηεο/ηνπ  εθπαηδεπηηθνύ (όπνπ ζα 

αλαγξάθεηαη θαζαξά ν αξηζκόο IBAN). 

Πξσηόηππεο Γλσκαηεύζεηο (α) από παζνιόγν ή Γεληθό Ιαηξό θαη (β) από ςπρίαηξν, είηε ηνπ  δεκνζίνπ είηε ηδησηώλ, πεξί πγείαο θαη 

θπζηθήο θαηαιιειόηεηαο λα αζθήζνπλ ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα ζε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

2 Αληίγξαθα κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ (εθόζνλ ππάξρεη), όπνπ αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θηήζεο θαη ε γεληθή 

αξηζκεηηθή βαζκνινγία. Γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνύο ηίηινπο ζπνπδώλ  πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη αλαιπηηθή βαζκνινγία. Οη ηίηινη 

μέλσλ παλεπηζηεκίσλ ππνβάιινληαη κε επίζεκε κεηάθξαζε θαη κε ηε βεβαίσζε αλαγλώξηζεο από ην ΓΟΑΣΑΠ. 

Αίηεζε αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ (επηζπλάπηεηαη).  

 Βεβαηώζεηο πξνϋπεξεζίαο (θσηνηππεκέλεο εηο δηπινύλ) . 

Έλζεκα ΙΚΑ (εθηππσκέλα από ην internet) ή βεβαίσζε από ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα. 

Αίηεζε αλαγλώξηζεο πξνϋπεξεζίαο(επηζπλάπηεηαη), ζπκπιεξώλνληαο ηνλ αξηζκό  ησλ εληύπσλ πνπ πξνζθνκίδεη θη επηζπλάπηεη κηα 

ππεύζπλε δήισζε (ζπλεκκέλε) όηη ε πξνϋπεξεζία δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε άιιεο νηθνλνκηθήο παξνρήο (θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο) ή αλαγλώξηζεο ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο. . 

Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη δελ είλαη θπγόπνηλνη ή θπγόδηθνη, όηη δελ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί από άιιε ζέζε, όηη 

δελ θαηέρνπλ άιιε ζέζε ηνπ δεκνζίνπ θηι. (επηζπλάπηεηαη) 

Καξηέια εθπαηδεπηηθνύ κε ηα αηνκηθά ηνπ ζηνηρεία (επηζπλάπηεηαη). 

Γύν (2) αλνηρηόρξσκνπο θαθέινπο  Α4 κε απηηά θαη ιάζηηρν   

 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Σαπηόγξνλα κε ηελ αλάιεπε ππεξεζία€ ζα πξέπεη νη λενδηνξηδόκελνη λα ππνβάιινπλ αίηεζε 

αλαγλώξηζεο πξνϋπεξεζίαο κε ζπλεκκέλα όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε 

θσηναληίγξαθα. 



 

Τπνβνιή αηηεκάησλ γηα αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο θαη ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ & δηδαθηνξηθώλ 

ηίηισλ 

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 

(ΠΥΣΠΕ Αξγνιίδαο), ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε: 

Α. Αηηήκαηα γηα ηελ αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο 

1. Γηθαηνινγεηηθά γηα αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο ζε θνξείο ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο 

α. Αίηεζε ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο (ζρεηηθό ππόδεηγκα). 

β. Αθξηβέο/ή θαη επθξηλέο/ή θσηναληίγξαθν/α ηεο/ησλ βεβαίσζεο/βεβαηώζεσλ πξνϋπεξεζηώλ. 

γ. Τπεύζπλε Γήισζε (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, ΦΕΚ 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. Αθξηβέο/ή θαη επθξηλέο/ή θσηναληίγξαθν/α ησλ ελζήκσλ αζθάιηζεο ή Βεβαίσζεο ηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα (πξψελ Θ.Κ.Α.- 

Ε.Τ.Α.Μ. λπλ Ε.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. 

Επηζεκαίλεηαη 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, ΦΕΚ 176 Α', 

θαη ησλ αξηζκ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016, ΑΛΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ & 2/1868/ΔΕΠ/8-2-2018,ΑΔΑ:6950Η-ΖΘΜ, Εγθπθιίσλ 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. Γηθαηνινγεηηθά γηα αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο ζε θνξείο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα 

α. Αίηεζε ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο (ζρεηηθό ππόδεηγκα) 

β. Αθξηβέο/ή θαη επθξηλέο/ή θσηναληίγξαθν/α ηηο/ησλ βεβαίσζεο/βεβαηώζεσλ πξνϋπεξεζηώλ από ηνλ/ηνπο θνξέα/θνξείο απαζρόιεζεο, 

από ηελ/ηηο νπνία/νπνίεο λα πξνθύπηεη κε απόιπηε ζαθήλεηα: α) ε λνκηθή κνξθή ηνπ θνξέα θαη εάλ θαηά ην θξίζηκν πξνο αλαγλψξηζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο επίζεο θαη απφ 01-01-2016 (εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Ν.4354/2015) ππάγεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4354/2015, ΦΕΚ 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. Αθξηβέο/ή θαη επθξηλέο/ή θσηναληίγξαθν/α ηεο/ησλ ζύκβαζεο/ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. 

δ. Αθξηβέο/ή θαη επθξηλέο/ή θσηναληίγξαθν/α ησλ ελζήκσλ αζθάιηζεο ή Βεβαίσζεο ηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα (πξψελ Θ.Κ.Α.- 

Ε.Τ.Α.Μ. λπλ Ε.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. Τπεύζπλε Γήισζε (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, ΦΕΚ 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). 

Επηζεκαίλεηαη 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, ΦΕΚ 176 

Α', θαη ησλ αξηζκ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016, ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ & 2/1868/ΔΕΠ/8-2-2018,ΑΔΑ:6950Η-ΖΘΜ, Εγθπθιίσλ 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 Εξγνπ, ηπγράλνπλ απνθιεηφκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία (αξηζκ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016, 

ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ, Εγθχθιηνο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο-Γ.Λ.Κ.). 

 

 



Β. Αηηήκαηα ληα ηελ αλαγλώξηζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ ηίηισλ 

Ι. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αλαγλώξηζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ 

α. Αίηεζε ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο (ζρεηηθό ππόδεηγκα) 

β. Αθξηβέο θαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν βαζκόο θαη 

ε εκεξνκελία θηήζεο. 

γ. Βεβαίσζε ή Πηζηνπνηεηηθό κε ηελ Αλαιπηηθή Βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ παξαθνινύζεζεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδώλ (Μ.Π..) ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη θαη ν ηίηινο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Επηζεκαίλεηαη φηη: ζε πεξίπησζε θαηνρήο Μεηαπηπρηαθνχ Δηπιψκαηνο Εηδίθεπζεο (Μ.Δ.Ε.) ηεο αιινδαπήο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά αθξηβέο 

θαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο Πξάμεο Αλαγλψξηζεο γηα ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία πξνο ηα ειιεληθά Α.Ε.Θ./Α.Τ.Ε.Θ. κε ηελ αληηζηνηρία 

βαζκνχ, απφ ηνλ Δηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) θαζψο θαη επηθπξσκέλε 

κεηάθξαζε φισλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

2.Αηηήκαηα γηα ηελ αλαγλώξηζε ζπλάθεηαο δηδαθηνξηθώλ ηίηισλ 

α. Αίηεζε ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο (ζρεηηθό ππόδεηγκα) 

β. Αθξηβέο θαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο 

γ. Πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

Επηζεκαίλεηαη φηη: ζε πεξίπησζε θαηνρήο Δηδαθηνξηθνχ Δηπιψκαηνο ηεο αιινδαπήο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά αθξηβέο θαη επθξηλέο 

θσηναληίγξαθν ηεο Πξάμεο Αλαγλψξηζεο γηα ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία πξνο ηα ειιεληθά Α.Ε.Θ./Α.Τ.Ε.Θ. απφ ηνλ Δηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ 

Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Δ.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 Δήισζεο (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, ΦΕΚ 75 Α') 


