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Α) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας για τη μισθολογική εξέλιξη υποβάλλονται
ιεραρχικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Για τη μισθολογική εξέλιξη υπολογίζονται τα διαστήματα που έχουν διανυθεί πριν
από τις 31/12/2015 και μετά από την 01/01/2018. (Οι προϋπηρεσίες στα
ενδιάμεσα διαστήματα δεν λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τον Ν. 4354/2015 και
την εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ.: 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) ).
Με την πρόσληψή τους όλοι οι αναπληρωτές κατατάσσονται στο εισαγωγικό
μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ1. Για να δικαιούται ο αναπληρωτής χορήγηση επόμενου
μισθολογικού κλιμακίου, πρέπει η προϋπηρεσία που διαθέτει να είναι μεγαλύτερη
από 2 έτη για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και 3 έτη για το Ειδικό Βοηθητικό
Προσωπικό ή το διάστημα αυτό να συμπληρώνεται μαζί με την τυχόν προϋπηρεσία
εντός του τρέχοντος διδακτικού έτους.
Για παράδειγμα σε αναπληρωτή ΕΒΠ που διαθέτει έως 31/12/2015 προϋπηρεσία 2
έτη 10 μήνες και 15 ημέρες, χρειάζεται επιπλέον διάστημα 1 μήνα και 15 ημερών
προκειμένου να συμπληρωθεί διάστημα 3 ετών που απαιτείται για την χορήγηση
του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου ΜΚ2.
Στην περίπτωση που η προϋπηρεσία που διαθέτει ο αναπληρωτής είναι μικρότερη
από 2 έτη για το ΕΕΠ και 3 έτη για το ΕΒΠ και το διάστημα αυτό δεν συμπληρώνεται
ούτε εντός του τρέχοντος διδακτικού έτους, δεν απαιτείται να υποβληθεί αίτηση
αναγνώρισης προϋπηρεσίας διότι ακόμα και να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία δεν
θα μεταβληθεί το μισθολογικό κλιμάκιο του αναπληρωτή.
Β) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
Αναγνώριση του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ως προς τη συνάφεια οφείλουν να
ζητήσουν οι αναπληρωτές απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, οι οποίοι επιθυμούν να τους
προσμετρηθούν μισθολογικά τα πλεονεκτήματα που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ιεραρχικά στην Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, προς το ΠΥΣΕΕΠ.
Ο αναπληρωτής με την αίτηση συνυποβάλλει αντίγραφο του τίτλου σπουδών.
Στους τίτλους πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται και μετάφραση τους και
αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ.

Γ) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι αναπληρωτές που επιθυμούν να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή υποβάλουν
το αίτημά τους ιεραρχικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Η αίτηση και όλα τα προαναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο
Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Πελοποννήσου, πριν την έναρξη του έργου και της εργασίας. Χορήγηση άδειας
με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή.
Η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή χωρίς άδεια αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωμα.
Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να απασχοληθεί σε ιδιωτικό φορέα στον οποίο είναι
ιδιοκτήτης εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά.
Το ιδιωτικό έργο ή εργασία θα πρέπει να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του
υπαλλήλου.

