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ΘΕΜΑ:  Παροχή οδηγιών σχετικά με την «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός 

δημοσίου τομέα» των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 4452/2017 και τη χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης. 

 
Με τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄127/13-7-2016), δόθηκε η 

δυνατότητα στους υπαλλήλους του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., να αναγνωρίσουν 
προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα. 

Με το παρόν, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του 
Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄ 17/15-2-17)  και την με αριθ. πρωτ. 35527/Ε2/3-3-2017 
εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με 
την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, σας γνωρίζουμε ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί από τους ενταχθέντες στον 
Ε.Φ.Κ.Α. φορείς για θέματα αρμοδιότητας έκδοσης, προϋποθέσεις και τύπο βεβαίωσης, 
με την τροποποίηση αναφοράς των νέων διατάξεων στις χορηγούμενες βεβαιώσεις. 

Μετά τα ανωτέρω ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία 
ασφαλιστέα σε ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, να απευθύνονται στις κατά 
περίπτωση Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης. 
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Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. παρακαλούνται για την έκδοση των σχετικών 

βεβαιώσεων κατά το πρότυπο των οδηγιών εφαρμογής των προγενέστερων διατάξεων 
(Π.Δ. 69/2016) με την προσθήκη των νέων διατάξεων στη χορηγούμενη βεβαίωση. 
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4452 

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού 

Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελ-

λάδας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού 

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το πιστοποιητικό χορηγείται ύστερα από γραπτές 
και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται: α) με έντυ-
πα μέσα τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος ή β) με ηλε-
κτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
6Α του παρόντος. Τα πιστοποιητικά και των δύο τύπων 
εξετάσεων είναι ισότιμα.

Για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας ελέγχονται 
οι επικοινωνιακές ικανότητες που ορίζονται στο Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2740/1999 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Εξετα-
στικής Επιτροπής ορίζονται:

α) οι εξεταστές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παρα-
γωγής προφορικού λόγου,

β) οι βαθμολογητές δοκιμασιών για την αξιολόγηση 
παραγωγής γραπτού λόγου,

γ) οι επιτηρητές της διεξαγωγής των εξετάσεων.».
3. Το άρθρο 4 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθη-

κε με την περίπτωση στ΄ της παρ. 19 του άρθρου 13 του 
ν. 3149/2003 ( Α΄ 141), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Διαδικασία εξετάσεων

1. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και προφορικά. 
Η προφορική εξέταση διενεργείται από έναν (1) εξετα-

στή, που εξετάζει συγχρόνως δύο (2) και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις τρεις (3) υποψηφίους.

2. Η βαθμολόγηση των εντύπων της ενότητας 1 και 3 
(κατανόηση γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού 
λόγου) γίνεται από έναν (1) τουλάχιστον βαθμολογητή, 
ενώ η βαθμολόγηση των γραπτών της ενότητας 2 (πα-
ραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση) από δύο 
(2) βαθμολογητές. Η βαθμολογία προκύπτει από το μέσο 
όρο της βαθμολογίας των δύο (2) βαθμολογητών. Ανα-
βαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.

3. Ο υποψήφιος μπορεί ύστερα από αίτημά του να έχει 
πρόσβαση στο γραπτό του, αυτοπροσώπως ή μέσω αντι-
προσώπου, ενώ χορήγηση αντιγράφων απαγορεύεται. 
Αν ο υποψήφιος επιθυμεί ανάλυση της αξιολόγησης, 
συντάσσεται, ύστερα από αίτησή του, αξιολογική έκθε-
ση από τον επιστημονικό υπεύθυνο της συγκεκριμένης 
γλώσσας ή από τον εκπρόσωπο που εκείνος ορίζει. Για 
την υποβολή της σχετικής αίτησης καταβάλλεται παρά-
βολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

4. Η διεξαγωγή των εξετάσεων για την πιστοποίηση της 
γνώσης μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών προκη-
ρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 
της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής. Στην προκήρυξη 
καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των εξε-
τάσεων, καθώς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των 
υποψηφίων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέ-
ση με την οργάνωση, τη διενέργεια των εξετάσεων, τον 
τρόπο γραπτής και προφορικής εξέτασης, τη διαδικασία 
βαθμολόγησης, την έκδοση αποτελεσμάτων, τη συγκρό-
τηση των οργάνων, καθώς και τον τύπο του πιστοποιη-
τικού που χορηγείται στους επιτυχόντες.».

Οι διατάξεις του παρούσας παραγράφου εφαρμόζο-
νται από 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Άρθρο 2

Σύστημα ηλεκτρονικών εξετάσεων

Μετά το άρθρο 6 του ν. 2740/1999 προστίθεται άρθρο 
6Α, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

15 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17
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3. Οι υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως αντι-
καταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4407/
2016 (Α΄ 134), αντικαθίστανται ως εξής:

«ββ. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019 
και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των 
σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον 
προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που 
καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

γγ. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του 
προσωπικού της προηγούμενης υποπερίπτωσης, για το 
διδακτικό έτος 2018-2019 και εφεξής, εγγράφεται ειδική 
πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, η οποία κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού 
κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους.».

Άρθρο 9

Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας

1. Η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκπαιδευτικών πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και 
η προϋπηρεσία του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού, η οποία δεν συνιστά πραγμα-
τική δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-
τάξεις και η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται 
για τη βαθμολογική ένταξη του ανωτέρω προσωπικού 
μετά το διορισμό και τη μονιμοποίησή του ύστερα από 
αίτησή του, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4.

2.α) Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης. 
Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αφορά 
σε εργασιακή σχέση μερικής απασχόλησης, ο αναγνω-
ριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται αναλόγως.

Το προσωπικό, στο οποίο αναγνωρίζεται προϋπηρε-
σία σύμφωνα με την παραγράφο 1, εντάσσεται μετά τη 
μονιμοποίησή του μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο 
του καταληκτικού βαθμό. Μετά την ένταξη, ο επιπλέον 
χρόνος της προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονά-
ζων στο βαθμό στον οποίο εντάσσεται ο εκπαιδευτικός. 
Σε αυτούς που κατέχουν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος τον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους, 
η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται συνυπολογίζεται ως 
πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό.

β) Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που συνίσταται σε: 
αα) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με 
έμμισθη εντολή ή/και ββ) εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

γ) Η προϋπηρεσία πρέπει:
αα) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βα-

σικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής 
βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί το προσωπικό της πα-
ραγράφου 1 κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την 
απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή 
απαιτείται,

ββ) να είναι συναφής με τα αντικείμενα, στα οποία 
το προσωπικό της παραγράφου 1 απασχολείται ή είναι 
δυνατόν να απασχοληθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

δ) Η αίτηση για αναγνώριση της προϋπηρεσίας μπορεί 
να υποβληθεί και σε περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο 
ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή δεν έχει 
ήδη αναγνωρισθεί. Οι έννομες συνέπειες που απορρέουν 
από την αναγνώριση της προϋπηρεσίας δεν αίρονται σε 
περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής του αιτούντος.

3. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται 
απόφαση του αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη 
οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου πε-
ριφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η βαθμολογική 
ένταξη ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του υπηρεσιακού 
συμβουλίου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η 
ακόλουθη:

α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Διεύ-
θυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στην οποία ανήκουν οργανικά. Η αίτηση, προκειμένου να 
εξετασθεί, πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα 
στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις 
αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσια-
κό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους στην 
αρμόδια Διεύθυνση.

β) Τα δικαιολογητικά για τους ασκούντες ελευθέριο 
επάγγελμα και όσους απασχολούνται με έμμισθη εντολή 
είναι τα ακόλουθα:

αα) βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο 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,

ββ) 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 επαγ-
γελματική ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η 
διάρκεια της ασφάλισης,

γγ) εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η 
επαγγελματική ταυτότητα ή η έκδοση βεβαίωσης της 
υποπερίπτωσης ββ΄ δεν προβλέπονται, προσκομίζεται 
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την 
οποία πρέπει να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης, 
καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία, από 
τα οποία πρέπει να προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋ-
πηρεσία, η διάρκεια και η συνάφειά της σύμφωνα με την 
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2. Στοιχεία που μπορεί 
να προσκομίσει ο αιτών είναι ιδίως: συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης 
παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, πε-
ριοδικές δηλώσεις ΦΠΑ,

δδ) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από 
την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς 
αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του αιτούντος για το χρο-
νικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωρισθεί ως προ-
ϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.

γ) Τα δικαιολογητικά για τους παρέχοντες εξαρτημένη 
μισθωτή εργασία είναι τα ακόλουθα:

αα) άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από 
την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες 
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προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγ-
γέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτείται, 
καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, 
από την οποία πρέπει να προκύπτει η διάρκεια της ασφά-
λισης και το είδος της εργασίας,

ββ) εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρ-
κεια και το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον 
βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε ο 
αιτών, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος 
της απασχόλησής του,

γγ) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από 
την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι 
προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του αιτούντος για 
το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωρισθεί 
ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.

δ) Το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εξε-
τάζει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ και 
αποφαίνεται εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή 
σε αυτό του σχετικού ερωτήματος. Το αρμόδιο όργανο 
εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημε-
ρών από τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης του υπηρε-
σιακού συμβουλίου. Με την απόφαση αναγνώρισης του 
χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται και η κατάτα-
ξη σε βαθμό ή ο συνυπολογισμός της ως πλεονάζοντος 
χρόνου στο βαθμό που ήδη κατέχει ο ενδιαφερόμενος.

4. Για το προσωπικό της παραγράφου 1 που υπηρετεί 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ισχύουν οι προθε-
σμίες του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄, καθώς 
και της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3.

Άρθρο 10

Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης

εκπαιδευτικού προσωπικού

1. Η παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) 
δεν εφαρμόζεται στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 16 του άρθρου 8 του 
ν. 3194/2003 (Α΄ 267) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο 
μέγιστος αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας απασχό-
λησης και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας των ιδιωτών, 
στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία αντικειμένων/
μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.».

3. Η περιπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 329 του 
ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Ο παιδικός σταθμός στελεχώνεται από μόνιμους 
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών που δια-
τίθενται ή αποσπώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-
ξεις. Στον παιδικό σταθμό μπορεί επίσης να απασχολού-
νται και μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ Ψυχολόγων, 
ΠΕ Βρεφονηπιοκόμων ή ΤΕ Παιδοκόμων-Βρεφοκόμων, 
οι οποίοι διατίθενται ή αποσπώνται σύμφωνα με την 
περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 
(Α΄ 186). Ως προϊστάμενος του παιδικού σταθμού επι-
λέγεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών.».

4. Μετά την περίπτωση θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 329 
του ν. 4072/2012 προστίθεται περίπτωση ι΄, ως εξής:

«ι. Στον παιδικό σταθμό μπορεί να πραγματοποιούν 
την πρακτική τους άσκηση φοιτητές των ΤΕΙ ή σπουδα-
στές των Ι.Ε.Κ.».

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του 
οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι δυ-
νατή η μερική διάθεση για συμπλήρωση του διδακτικού 
τους ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυ-
σικής Αγωγής σε Εθνικά ή Δημοτικά Κολυμβητήρια και 
στα Γυμναστήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ι.Φωκιανός» και 
«Δ.Π.Π.Γ. Καισαριανής» που υλοποιούν αθλητικά εκπαι-
δευτικά προγράμματα υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον: α) οι εκ-
παιδευτικοί αυτοί αποδεδειγμένα πλεονάζουν τόσο στη 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης που υπηρετούν (Πρωτοβάθμια 
ή Δευτεροβάθμια) όσο και στην αντίστοιχη της άλλης 
βαθμίδας (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια) και β) ο οι-
κείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης βεβαιώνει 
εγγράφως ότι έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά εκπαιδευ-
τικών του κλάδου αυτού στις οικείες σχολικές μονάδες 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, είναι δυνατή η απόσπαση μόνιμων εκπαι-
δευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής σε Εθνικά ή 
Δημοτικά Κολυμβητήρια που υλοποιούν αθλητικά εκπαι-
δευτικά προγράμματα υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη διαδικασία, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του προηγούμενου 
εδαφίου.

6. Το άρθρο 2 του π.δ. 111/2016 (Α΄ 193) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 

2017-2018.».
7. Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2016-2017 οι αι-

τήσεις μετάθεσης: α) των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υποβληθούν εντός 
του μηνός Φεβρουαρίου 2017 και β) του Ειδικού Εκπαι-
δευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού θα υποβληθούν 
εντός του μηνός Μαρτίου 2017.

8. Το ένατο (προτελευταίο) εδάφιο της υποπερίπτω-
σης α΄ της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του 
ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως αντικαταστάθηκε με την πε-
ρίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2013 
(Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται: α) με ευθύνη 
του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζει και 
τον Πρόεδρο αυτής, και β) υποχρεωτικά εντός του πρώ-
του δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού 
έτους, και επιπλέον οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από 
τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή ή οποτεδήποτε 
υποβληθεί σχετική αίτηση και από τους δύο (2) Διευθυ-
ντές Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) 
της ίδιας περιοχής μετάθεσης.».

9.α) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
ν. 3966/2011 (Α΄118) αντικαθίσταται ως εξής:
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ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-

2017), σχετικά με βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία» 

 

         Σας  γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε ο Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-2017) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων 

του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» 

και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα 

αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για την βαθμολογική ένταξη των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής. 

 Συνεπώς, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ομοιόμορφα η κατάταξη των υπηρετούντων 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας διευκρινίζουμε περαιτέρω τα εξής: 

 

Α) ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η 

οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έχει 

αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για τη 

βαθμολογική ένταξη του ανωτέρω εκπαιδευτικού προσωπικού μετά το διορισμό και τη 

μονιμοποίησή του, ύστερα από αίτησή του. 

  Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4452/2017 δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση 
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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 
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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. 
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