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Δικαιολογητικά αναγνώρισης Υπηρεσίας, η οποία  
δεν συνιστά πραγματική δημόσια Υπηρεσία (άρθρο 9 Ν.4452/2017) 

 
 Προσοχή! Αφορά σε βαθμολογική - όχι σε μισθολογική αναγνώριση. 

(επομένως δεν χρησιμοποιείται για Μισθολογική Προαγωγή - ΜΚ) 

 Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται μόνο ΩΣ ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ στον κατεχόμενο βαθμό. 
(επομένως δεν χρησιμοποιείται για βαθμολογική προαγωγή) 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση είναι η μονιμοποίηση του υπαλλήλου. 
(δεν αφορά όσους ακόμα υπηρετούν ως δόκιμοι εκπαιδευτικοί) 
 

Η αναγνώριση μη δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το ν.4452/2017 πραγματοποιείται με απόφαση του ΠΥΣΔΕ 
μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού στη ΔΔΕ Ηρακλείου. 

 
Για τη διαδικασία μελετήστε Ν.4452/2017, άρθρο 9. 

 
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
1) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτή εντολή, δείτε: περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 9. 
2) Εξαρτημένη μισθωτή εργασία, δείτε: περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 9. 
 
Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα της ύπαρξης βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την 
οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. 

 

Δικαιολογητικά για τους ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Η περίπτωση Β της παραγράφου 3 του άρθρου 9, Ν.4452/2017 

Β) Τα δικαιολογητικά για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και όσους απασχολούνται με έμμισθη 

εντολή είναι τα ακόλουθα:  

αα) 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,  

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 επαγγελματική 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 προϋπηρεσία, η διάρκεια και η 

συνάφειά της σύμφωνα με την περίπτωση ν' 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, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ,  
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δδ) 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. 

 

 

Δικαιολογητικά για ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η περίπτωση Γ της παραγράφου 3 του άρθρου 9, Ν.4452/2017 

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 προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου 

απαιτείται, καθώς ΚΑΙ βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία πρέπει να προκύπτει 

η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της εργασίας 

ββ) εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια 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. 


