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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

1. Εκτφπωςθ τθσ Αίτθςθσ - Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (θλεκτρονικι)  με τα προςόντα / κριτιρια κατάταξθσ που 

ζχει μοριοδοτθκεί και υποβλικθκε ςτο ΑΣΕΠ. 

2. Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν. Σε περίπτωςθ ξενόγλωςςου πτυχίου χρειάηεται πιςτοποιθτικό 

αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ κακϊσ και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ 

κλίμακασ αυτϊν με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν, όπου αυτι προβλζπεται. Για τουσ 

κατόχουσ ξενόγλωςςου πτυχίου υποβάλλεται και απολυτιριο Ελλθνικοφ Λυκείου ωσ αποδεικτικό 

ελλθνομάκειασ. 

3. Αντίγραφο μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου (εφόςον υπάρχει), όπου αναγράφεται θ 

θμερομθνία κτιςθσ. Για τουσ μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ ςπουδϊν  προςκομίηεται επιπλζον και αναλυτικι 

βακμολογία. Οι τίτλοι ξζνων πανεπιςτθμίων υποβάλλονται με επίςθμθ μετάφραςθ και με τθ βεβαίωςθ 

αναγνϊριςθσ από το ΔΟΑΤΑΠ. Ειδικότερα, για τθν υποβολι διδακτορικοφ τίτλου, παρακαλοφνται οι 

εκπαιδευτικοί να κατακζτουν ςυνθμμζνα περίλθψθ και τίτλο τθσ διδακτορικισ διατριβισ. Για τθν 

αναγνϊριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου, ςυμπλθρϊνεται αίτθςθ. Η 

προςμζτρθςθ του μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ για μιςκολογικι εξζλιξθ κα αρχίςει από τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 

4. Φωτοτυπίεσ Βεβαιϊςεων Προχπθρεςίασ (εκπαιδευτικϊν και μθ) με τα αντίςτοιχα ζνςθμα, από τισ 

οποίεσ να προκφπτει θ ιδιότθτα με τθν οποία παραςχζκθκε θ εργαςία, θ ςχζςθ εργαςίασ, το ωράριο 

(πλιρεσ ι μειωμζνο) και θ διάρκεια των προχπθρεςιϊν, ι φωτοτυπία των Συμβάςεων. Συμβάςεισ που 

αφοροφν μίςκωςθ ζργου δεν αναγνωρίηονται ςφμφωνα με το Ν.4354/2015. Σε περίπτωςθ 

προχπθρεςίασ ςε άλλουσ φορείσ (εκτόσ των ςχολικϊν μονάδων) πρζπει επιπροςκζτωσ να 

προςκομίηεται:  βεβαίωςθ από τον φορζα απαςχόλθςθσ από τθν οποία να προκφπτει θ νομικι μορφι 

του φορζα και αν υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7 του ν. 4354/2015. 

Τα ζνςθμα μποροφν να εκτυπωκοφν μζςω τθσ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του ΕΦΚΑ. Η αναγνϊριςθ 

προχπθρεςίασ γίνεται μετά από αίτθςθ.  

5. Τπεφκυνθ διλωςθ ςχετικά με τθν χριςθ τθσ αιτοφμενθσ προχπθρεςίασ για τθν καταβολι τυχόν άλλθσ 

οικονομικισ παροχισ κτλ. (χορθγείται από τθν υπθρεςία) 

6. Αντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

7. Aποδεικτικό ΑΦΜ. Φωτοτυπία εκκακαριςτικoφ εφορίασ ι βεβαίωςθ απόδοςθσ ΑΦΜ. 

8. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ. Φωτοτυπία οποιουδιποτε εντφπου ςτο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ. 

9. Αποδεικτικό Αρικμοφ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ φωτοτυπία πρϊτθσ ςελίδασ του 

Βιβλιαρίου Υγείασ ι οποιουδιποτε εντφπου ςτο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Α. 
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10. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ (τελευταίου τριμινου) από το Διμο, για τουσ/τισ 

ζγγαμουσ/εσ και γονείσ ενόσ ι περιςςότερων τζκνων. Στθ περίπτωςθ φπαρξθσ ςπουδαηόντων τζκνων 

(άνω των 18 και ζωσ 24 ετϊν),  προςκομίηεται βεβαίωςθ ςπουδϊν. 

11. Πιςτοποιθτικό ςτρατοφ τφπου Α’ (για τουσ άνδρεσ) ι Αίτθςθ για αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ ςτθν οποία 

πρζπει να αναφζρεται το Στρατολογικό Γραφείο και ο Αρικμόσ Στρατολογικοφ Μθτρϊου (ΑΣΜ). 

12. Φωτοτυπία τθσ 1θσ ςελίδασ του βιβλιάριου τραπζηθσ με πρϊτο όνομα δικαιοφχου αυτό τθσ/του  

εκπαιδευτικοφ, όπου να φαίνεται ευκρινϊσ ο αρικμόσ IBAN. 

13. Ζντυπο Μιςκοδοςίασ  (παρζχεται από τθν υπθρεςία) 

14. Γνωματεφςεισ (α) από πακολόγο ι Γενικό Ιατρό που να πιςτοποιεί τθν υγεία και τθν φυςικι 

καταλλθλότθτα του εκπαιδευτικοφ που του επιτρζπει να αςκεί διδακτικά κακικοντα και (β) από 

ψυχίατρο, που να πιςτοποιεί τθν ψυχικι υγεία και καταλλθλότθτα του εκπαιδευτικοφ που του 

επιτρζπει να αςκεί διδακτικά κακικοντα είτε του  δθμοςίου είτε ιδιωτϊν. 

15. Διλωςθ περιουςιακισ κατάςταςθσ που κατατίκεται ςε κλειςτό φάκελο εντόσ αποκλειςτικισ 

προκεςμίασ ενενιντα (90) θμερϊν από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ υπθρεςίασ. (παρζχεται από τθν 

υπθρεςία, Ζντυπα Α, Β, Γ και Υπεφκυνθ Διλωςθ) 

16. Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ι φυγόδικοι, ότι δεν ζχουν 

ςυνταξιοδοτθκεί από άλλθ κζςθ, ότι δεν κατζχουν άλλθ κζςθ του δθμοςίου κτλ. (παρζχεται από τθν 

υπθρεςία). 

17. Πιςτοποιθτικό αναπθρίασ πενιντα τοισ εκατό (50%) και άνω του/τθσ υποψθφίου/ασ ι του/τθσ 

ςυηφγου ι τζκνου από ΚΕΠΑ. 

18. Πιςτοποιθτικό Εντοπιότθτασ για όςουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ είναι δθμότεσ από διετίασ τουλάχιςτον ςε 

διμο που ανικει ςτθν περιοχι διοριςμοφ. 

19. Βεβαίωςθ υνυπθρζτθςθσ για όςουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ ζχουν ςφηυγο δθμόςιο υπάλλθλο ι υπάλλθλο 

ΝΠΔΔ ι ΟΤΑ ι υπάλλθλο του υπόλοιπου δθμόςιου τομζα, που υπθρετεί οργανικά εντόσ ορίων διμου 

που ανικει ςτθν περιοχι διοριςμοφ, ι, ςε περίπτωςθ ςυηφγου που εργάηεται ςτον ιδιωτικό τομζα ι 

είναι ελεφκεροσ/θ επαγγελματίασ, βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ του/τθσ φορζα ότι εργάηεται 

τουλάχιςτον τα δφο τελευταία χρόνια εντόσ ορίων διμου που ανικει ςτθν περιοχι διοριςμοφ. 

 

Σο ςφνολο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν κα κατατεκεί ςτθν ζδρα τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Χίου 

αυτοπροςϊπωσ. 

Η ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτθ Δ/νςθ Δ.Ε. Χίου πρζπει να πραγματοποιθκεί εντόσ πζντε  εργάςιμων θμερϊν 

από τθ δθμοςίευςθ του ΦΕΚ. 


