
 

Προςκόμιςθ επιπρόςκετων δικαιολογθτικών  Αναπλθρωτών Εκπαιδευτικών 

 
Παρακαλοφμε να προςκομίςετε ςτο ςχολείο, κατά τθν θμζρα που κα αναλάβετε υπθρεςία, 

επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο Β των οδθγιών του ΥΠΑΙΘ, τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά ςε ευανάγνωςτεσ φωτοτυπίεσ, μζςα ςε φάκελο με λάςτιχο: 

 

 Πιςτοποιθτικά Ταυτοποίθςθσ 

 Αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν των τυπικϊν προςόντων ζνταξθσ ςτον κλάδο 

 Πιςτοποιθτικό ζγγραφο για το Α.Φ.Μ. και τθ Δ.Ο.Υ. (Βεβαίωςθ απόδοςθσ Α.Φ.Μ. από 

τθν εφαρμογι myaade – Στθν επιλογι Μθτρϊο & Επικοινωνία (κωδικοί taxinet) 

ςτοιχεία φυςικοφ προςϊπου εκτφπωςθ. 

 Πλιρεισ Βεβαιώςεισ προχπθρεςίασ ςτο Δθμόςιο, ςε ΝΠΔΔ, ςε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ ι ςε 

ιδιωτικά ςχολεία (που να αναγράφουν απόφαςθ πρόςλθψθσ-απόλυςθσ, ιδιότθτα που 

υπθρζτθςαν, ςχζςθ εργαςίασ, ωράριο εργαςίασ και διάρκεια εργαςίασ) για μιςκολογικι 

εξζλιξθ. Βεβαίωςθ του Φορζα Απαςχόλθςθσ 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.) 

(παρζχεται ςχετικι αίτθςθ αναγνϊριςθσ από τθν υπθρεςία). Δεν απαιτοφνται 

Βεβαιώςεισ Προχπθρεςίασ, οι οποίεσ ζχουν καταχωρθκεί ςτο ΟΠΣΥΔ, παρά μόνο θ 

τελευταία Βεβαίωςθ του ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022.  

 Αναλυτικι κατάςταςθ ενςιμων ΕΦΚΑ ΙΚΑ (Μζςω των θλεκτρονικών υπθρεςιών e-

efka/Ατομικόσ Λογαριαςμόσ Αςφάλιςθσ)  

 Φωτοαντίγραφο εισ διπλοφν τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου τράπεηασ όπου κα 

αναγράφεται κακαρά το IBAN και ο αναπλθρωτισ κα είναι ο πρϊτοσ δικαιοφχοσ 

 Αρικμό Μθτρϊου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ (Βεβαίωςθ απογραφισ άμεςα αςφαλιςμζνου από 

ΕΦΚΑ-ΙΚΑ ι φωτοαντίγραφο ςελίδασ του Βιβλιαρίου αςκενείασ) 

 Πρωτότυπο Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ ι ςφμφωνο ςυμβίωςθσ (για τουσ 

ζχοντεσ τζκνα) 

 Πρόςφατθ 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)  

 Δελτίο Απογραφισ Αναπλθρωτι (Διαφορετικό ανά ζργο) 

https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki
https://www.efka.gov.gr/el/atomikos-logariasmos-asphalises
https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes
https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes
https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-esoterikon/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases
https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-esoterikon/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases


 Ψθφιακό Πιςτοποιθτικό COVID-19 τθσ Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 14θσ 

Ιουνίου 2021 και του άρκρου πρϊτου τθσ από 30.5.2021 Πράξθσ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου (Α' 87), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ του φυςικοφ προςϊπου-κατόχου του όςον 

αφορά ςτον εμβολιαςμό ι ςτθ νόςθςθ από τον κορωνοϊό COVID-19, ι βεβαίωςθ 

εμβολιαςμοφ τθσ παρ. 5 του άρκρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ι βεβαίωςθ κετικοφ 

διαγνωςτικοφ ελζγχου (βεβαίωςθ νόςθςθσ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 τθσ υπ' αρ. 

2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Υγείασ και Επικρατείασ, όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ τρίτθσ χϊρασ, ι βεβαίωςθ 

αρνθτικοφ εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςθςθσ (rapid test ι PCR test), ζωσ 

72 ϊρεσ πριν τθν παρουςίαςθ τουσ, θ οποία εκδίδεται είτε μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 

Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορζα που 

επιλζγεται. 

 

 

Το Πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ τφπου Αϋ και το Αντίγραφο ποινικοφ Μθτρϊου  

κα ηθτθκοφν αυτεπάγγελτα από τθν Υπθρεςία μασ. 


