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Δικαιολογητικά νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών 

1. Εκτύπωση της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης (ηλεκτρονική) με τα προσόντα ή κριτήρια κατάταξης που έχει 

μοριοδοτηθεί και υποβλήθηκε στον ΑΣΕΠ 

2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου χρειάζεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από 

τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί 

ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα 

των ημεδαπών, όπου αυτή προβλέπεται. Για τους κατόχους ξενόγλωσσου πτυχίου υποβάλλεται και απολυτήριο 

ελληνικού λυκείου ως αποδεικτικό ελληνομάθειας. 

3. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία 

κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι 

ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Ειδικότερα, για την υποβολή διδακτορικού τίτλου, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να καταθέτουν συνημμένα 

περίληψη και τίτλο της διδακτορικής διατριβής. Για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

τίτλου, συμπληρώνεται η αίτηση Αναγνώρισης Συνάφειας Μεταπτυχιακού-Διδακτορικού (επισυνάπτεται) Η 

προσμέτρηση του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού για μισθολογική εξέλιξη θα αρχίσει από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης. 

4. Φωτοτυπίες Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας (εκπαιδευτικών και μη) με τα αντίστοιχα ένσημα, από τις οποίες να 

προκύπτει η ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε η εργασία, ή σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) 

και η διάρκεια των προϋπηρεσιών, ή φωτοτυπία των συμβάσεων. Συμβάσεις που αφορούν μίσθωση έργου δεν 

αναγνωρίζονται σύμφωνα με τον Ν.4354/2015. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς (εκτός των 

σχολικών μονάδων) πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίζεται: βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης από την 

οποία να προκύπτει η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του 

άρθρου 7 του Ν.4354/2015. Τα ένσημα μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του e-

ΕΦΚΑ. Για την αναγνώριση συμπληρώνεται η αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας (επισυνάπτεται) 

5. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη χρήση της αιτούμενης προϋπηρεσίας για την καταβολή τυχόν άλλης 

οικονομικής παροχής κτλ. (επισυνάπτεται) 

6. Αντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

7. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. 

8. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Κ.Α. 

9. Αποδεικτικό αριθμού μητρώου ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου 

μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ η Φωτοτυπία πρώτης σελίδας του 

βιβλιαρίου υγείας στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Α. 

10. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το gov.gr ή από το Δήμο, για τους/τις 

εγγάμους/ες και γονείς ενός ή περισσοτέρων τέκνων. Στη περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 

18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών. 

https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-asphalises
https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-asphalises
https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes
https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases
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11. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α΄ (για τους άνδρες) από το gov.gr ή συμπλήρωση αίτησης (επισυνάπτεται) για 

αυτεπάγγελτη αναζήτηση στην οποία πρέπει να αναφέρεται το στρατολογικό γραφείο και ο αριθμός 

στρατολογικού μητρώου (Α.Σ.Μ.) 

12. φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό της/του 

εκπαιδευτικού, όπου να φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ. 

13. Έντυπο Μισθοδοσίας (επισυνάπτεται) 

14. Γνωματεύσεις (α) από Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό, που να πιστοποιεί την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα 

του εκπαιδευτικού και του επιτρέπει να ασκεί διδακτικά καθήκοντα και (β) από Ψυχίατρο, Ειδικότερα στη 

βεβαίωση του ψυχιάτρου θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ότι : «ο/η εκπαιδευτικός έχει την ψυχική 

υγεία και κρίνεται κατάλληλος/η για την άσκηση διδακτικού έργου σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013)». είτε του 

δημοσίου είτε ιδιωτών. (Επισυνάπτονται σχετικά παραπεμπτικά για παθολόγο και για ψυχίατρο) 

15. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο εντός αποκλειστικής προθεσμίας (90) 

ημερών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Έντυπα Α, Β, Γ και Υπεύθυνη Δήλωση. (επισυνάπτεται) 

16. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν 

συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (επισυνάπτεται) 

17. Πιστοποιητικό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του/της υποψηφίου/ας ή του/της συζύγου ή τέκνου 

από ΚΕΠΑ. 

18. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας από το gov.gr για όσους εκπαιδευτικούς είναι δημότες από διετίας τουλάχιστον σε 

δήμο που ανήκει στην περιοχή διορισμού. 

19. Βεβαίωση Συνυπηρέτησης για όσους/ες εκπαιδευτικούς έχουν σύζυγο δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο ΝΠΔΔ ή 

ΟΤΑ Υπάλληλο του υπόλοιπου δημόσιου τομέα, που υπηρετεί οργανικά εντός ορίων δήμου που ανήκει στην 

περιοχή διορισμού, ή σε περίπτωση συζύγου που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι ελεύθερος/η 

επαγγελματίας, βεβαίωση του ασφαλιστικού του/της φορέα ότι εργάζεται τουλάχιστον τα δύο τελευταία 

χρόνια εντός ορίων δήμου που ανήκει στην περιοχή διορισμού (επισυνάπτεται σχετική αίτηση). 

 

Επίσης εφόσον έχουν δηλωθεί στην αίτηση για διορισμό και έχουν μοριοδοτηθεί από το ΑΣΕΠ και τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

20. Απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας.(Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, με πιστοποιητικά αντίστοιχου 

επιπέδου πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων 

(πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι 

από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας κτλ). Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

21. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου εκτός του κλάδου ΠΕ 86. 

https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-ethnikes-amunas/ethnikes-amunas/pistopoietiko-stratologikes-katastases
https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-entopiotetas
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22. Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα 

του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας 

τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. 

23. Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) 

ωρών. 

24. Πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ή/και της Ελληνικής γραφής 

Braille (ΕΓΒ). 

25. Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Για τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε κλάδους 

στους οποίους απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια. 

 

Παρακαλούμε τα φωτοαντίγραφα να είναι ευκρινή. 

Το σύνολο των ως άνω δικαιολογητικών θα κατατεθεί στην έδρα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χίου αυτοπροσώπως. 


