
 

Προςκόμιςθ Δικαιολογθτικϊν  Αναπλθρωτϊν-Ωρομιςκίων Εκπαιδευτικϊν 

 
      Παρακαλοφμε να προςκομίςετε ςτο ςχολείο που κα τοποκετθκείτε προςωρινά, κατά την 
πρώτη ημζρα που θα αναλάβετε υπηρεςία, τα παρακάτω δικαιολογθτικά ςε ευανάγνωςτεσ 
φωτοτυπίεσ, (μζςα ςε φάκελο με λάςτιχο): 
 

 
 

 Αντίγραφο τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ που υποβάλλατε ςτο ΑΣΕΠ για τθν κατάταξι 
ςασ ςτουσ πίνακεσ και αντίγραφα όλων των προςόντων που μοριοδοτικθκαν από 
το ΑΣΕΠ. 

 Φωτοαντίγραφο Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ  

 Πιςτοποιθτικό ζγγραφο για το Α.Φ.Μ. και τθ Δ.Ο.Υ. (φωτοαντίγραφο 
εκκακαριςτικοφ ι Βεβαίωςθσ απόδοςθσ Α.Φ.Μ.) 

 Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδϊν (Πτυχίο ςπουδϊν ςτο οποίο να αναφζρεται ο 
βακμόσ πτυχίου και πιςτοποιθτικό παιδαγωγικισ επάρκειασ εάν υπάρχει). Σε 
περίπτωςθ ξενόγλωςςου πτυχίου απαιτείται το πτυχίο, θ επίςθμθ μετάφραςι του, 
Πράξθ αναγνϊριςθσ ΔΟΑΤΑΠ και απολυτιριο Λυκείου. 

 Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακοφ τίτλου με αναλυτικι βακμολογία. Σε περίπτωςθ 
ξενόγλωςςου μεταπτυχιακοφ απαιτείται το μεταπτυχιακό, θ μετάφραςι του με 
αναλυτικι βακμολογία και Πράξθ αναγνϊριςθσ ΔΟΑΤΑΠ (παρζχεται ςχετικι αίτθςθ 
αναγνϊριςθσ ςυνάφειασ από τθν υπθρεςία μασ) 

 Πλήρεισ Βεβαιώςεισ προχπηρεςίασ για κάκε ζτοσ ξεχωριςτά από τισ Διευκφνςεισ 
Εκπαίδευςθσ ι άλλουσ φορείσ Δθμοςίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και ΔΕΚΟ κεφ. Αϋ του Ν. 
3429/2005 (που να αναγράφουν απόφαςθ πρόςλθψθσ-απόλυςθσ, ιδιότθτα που 
υπθρζτθςαν, ςχζςθ εργαςίασ, ωράριο εργαςίασ και διάρκεια εργαςίασ) για 
μιςκολογικι εξζλιξθ. Βεβαίωςη του Φορζα Απαςχόληςησ ςτθν οποία κα 
αναφζρεται θ νομικι  μορφι του Φορζα Απαςχόλθςθσ, κακϊσ και αν υπάγεται ςτο 
πεδίο εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του αρκρ. 7 του Ν. 4354/2015 (όχι για προχπθρεςίεσ 
ςε ςχολεία του Υ.ΠΑΙ.Θ.) Αναλυτική κατάςταςη ενςήμων ΕΦΚΑ (παρζχεται ςχετικι 
αίτθςθ αναγνϊριςθσ από τθν υπθρεςία μασ). Επιςημαίνουμε ότι δεν θα 
προβαίνουμε ςτην αναγνώριςη προχπηρεςίασ εάν τα υποβληθζντα 
δικαιολογητικά που αφοροφν τη μιςθολογική κατάταξη δεν είναι πλήρη  

 Αρικμό λογαριαςμοφ οποιαςδιποτε Τράπεηασ (φωτοαντίγραφο εισ διπλοφν τθσ 
πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου τράπεηασ όπου κα αναγράφεται κακαρά ο IBAN και 
ο αναπλθρωτισ κα είναι ο πρϊτοσ δικαιοφχοσ) 

 Αρικμό Μθτρϊου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο ςελίδασ του Βιβλιαρίου 
αςκενείασ) 

 Πρόςφατεσ Γνωματεφςεισ: α) Πακολόγου ι Γενικοφ Ιατροφ και β) Ψυχιάτρου, είτε 
του Δθμοςίου είτε ιδιωτϊν, οι οποίεσ να πιςτοποιοφν τθν υγεία και τθ φυςικι και 
ψυχικι καταλλθλότθτα των εκπαιδευτικϊν (υποχρεωτικά για την καταβολή τησ 
1ησ μιςθοδοςίασ) 

 Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ ι ςφμφωνο ςυμβίωςθσ (για τουσ 
ζγγαμουσ με τζκνα) 

 Βεβαίωςθ φοίτθςθσ ςε περίπτωςθ τζκνου, άνω των 18 ετϊν και κάτω των 25, που 
ςπουδάηει ι βεβαίωςθ υπθρζτθςθσ εάν  υπθρετεί τθ ςτρατιωτικι του κθτεία κατά 
τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ 

 Πιςτοποιθτικό αναπθρίασ (εάν υπάρχει)  

 Πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ τφπου Αϋ (αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ από 
τθν Υπθρεςία μασ) 
 



 Αντίγραφο ποινικοφ Μθτρϊου (αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ από τθν Υπθρεςία) 

 Διλωςθ τοποκζτθςθσ και Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ (βλ. ςυνθμμζνα ζντυπα κατά 
περίπτωςθ). 
 
 

 
 
 


