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Δικαιολογητικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ (Ν. 4354/2015) 
 

 
 
 

 
Προσοχή ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ! Σε περίπτωση που ο φορέας απασχόλησης είναι Δημοσία Επιχείρηση και Οργανισμός 

τότε στη βεβαίωση προϋπηρεσίας που επισυνάπτεται θα πρέπει να υπάρχει ρητή διατύπωση που θα 
ξεκαθαρίζει ότι ο φορέας στον οποίο έχει προσφερθεί η εργασία που πρόκειται να αναγνωριστεί:  
 

«υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 (Α΄314).» 
 
 
 
 
Επεξήγηση για την αναγκαιότητα της παραπάνω διατύπωσης: 
Στην εφαρμοστική εγκύκλιο 2/31029/ΔΕΠ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) η οποία παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του ν.4354/2015 αναφέρεται στην διευκρίνιση επί του άρθρου 7: 
 

«ζ) των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ανώνυμων Εταιρειών (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 (Α΄314).» 
 

Επομένως:  
ΔΕΝ αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Ανώνυμες 
Εταιρείες (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται (κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4354/2015) στο πεδίο εφαρμογής 

των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν.3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
  

Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε δημόσιο φορέα σύμφωνα με το ν.4354/2015 πραγματοποιείται με απόφαση του 
ΠΥΣΔΕ μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού στη ΔΔΕ Ηρακλείου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: 
 

1. προσκόμιση ενσήμων και  
2. δικαιολογητικών ή βεβαιώσεων που να αποδεικνύουν τα εξής: 

 Απόφαση πρόσληψης και απόλυσης. 

 Ιδιότητα με την οποία υπηρέτησε (πχ  Γεωπόνος, Γυμναστής, Διοικητικός, Τεχνικός Δικτύων κ.ο.κ.) 

 Η σχέση εργασίας (πχ ΙΔΟΧ κ.λπ.) 

 Ωράριο εργασίας (να αποδεικνύεται ότι είναι πλήρες ή μειωμένο) 

 Διάρκεια προϋπηρεσίας (βεβαίωση συνολικού χρόνου εργασίας κατά την απόλυση) 
 
Σχετική εφαρμοστική εγκύκλιος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΜ (minfin.gr) (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ, άρθρο 11 σελ. 9-10) 

https://www.minfin.gr/documents/31511/83704/E%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82+N.+4354.2015%2C+2.31029.%CE%94%CE%95%CE%A0.6.5.2016+%28%CE%91%CE%94%CE%91+%CE%A9%CE%9B9%CE%A3%CE%97-0%CE%9D%CE%9C%29.pdf/b6e926db-1145-4386-b52f-4cf651f96c8a
https://www.minfin.gr/documents/31511/83704/E%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82+N.+4354.2015%2C+2.31029.%CE%94%CE%95%CE%A0.6.5.2016+%28%CE%91%CE%94%CE%91+%CE%A9%CE%9B9%CE%A3%CE%97-0%CE%9D%CE%9C%29.pdf/b6e926db-1145-4386-b52f-4cf651f96c8a
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Πώς γίνεται ο διαχωρισμός εκείνων των δημόσιων επιχειρήσεων και Δ.Ε.Κ.Ο. που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής 

των διατάξεων των κεφαλαίων Α’ και Β’ του ν.3429/2005 (Α΄314); 
 
Ο καθορισμός αυτών των Δ.Ε.Κ.Ο, Ανωνύμων Εταιρειών και Οργανισμών γίνεται παρακάτω στον 
ν.3429/2005. Συγκεκριμένα: 
 

Στο ν.3429/2005 άρθρο1, παράγραφος 4 αναφέρεται: «Το Κεφάλαιο Α΄ του νόμου αυτού εφαρμόζεται σε 

όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες για τις οποίες εφαρμόζεται το 

Κεφάλαιο Β΄» 

Στην επόμενη παράγραφο 5 αναφέρεται: «Το Κεφάλαιο Β΄ του νόμου αυτού εφαρμόζεται: 

α) στις ανώνυμες εταιρείες των οποίων μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά 

(χρηματιστήριο), εφόσον το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να 

συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, 

β) στις ανώνυμες εταιρείες που είναι συνδεδεμένες με τις εισηγμένες εταιρείες της προηγούμενης περίπτωσης, 
κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, 

γ) στις ανώνυμες εταιρείες ως προς τις οποίες έχει αποφασιστεί η έναρξη διαδικασιών αποκρατικοποίησης δια 

της εισαγωγής μετοχών τους σε οργανωμένη αγορά, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής 

Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α΄). 

δ) στις ανώνυμες εταιρίες των οποίων το δικαίωμα διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου ή των οργάνων της διοίκησης ή το δικαίωμα άσκησης της διαχείρισης της επιχείρησης έχει 
μεταβιβασθεί εν όλω ή εν μέρει από το Δημόσιο σε τρίτους που δεν αποτελούν πρόσωπα της παραγράφου 2 

του παρόντος άρθρου, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 

212 Α`) εφόσον το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να 

συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής.» 

 
ΕΠΟΜΕΝΩΣ στη βεβαίωση προϋπηρεσίας που επισυνάπτεται θα πρέπει να υπάρχει διατύπωση που θα 

ξεκαθαρίζει ότι ο φορέας στον οποίο έχει προσφερθεί η εργασία που αναγνωρίζεται: «υπάγεται στο 
πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 (Α΄314)» ώστε να 
προχωρήσει η αναγνώριση της προϋπηρεσίας. 


