ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης
από κορονοϊό (τελευταίου εξαμήνου) ή βεβαίωση αρνητικού
εργαστηριακού τεστ.
2. Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου προσκομίζεται το ξενόγλωσσο, η
επίσημη μετάφραση, η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο
ελληνικού Λυκείου).
3.Μεταπτυχιακό, αν υπάρχει (σε περίπτωση ξενόγλωσσου
μεταπτυχιακού η επίσημη μετάφραση, η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ
και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου).
4. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης
από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)
5. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.
6. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή αντίγραφο οποιουδήποτε δημοσίου
εγγράφου στο οποίο αναγράφεται ο ΑΦΜ.
7. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ.
8. Αριθμό μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου
υγείας).
9. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης ή έγγραφο που
χορηγείται από την τράπεζα και
αναγράφεται ο ΙΒΑΝ (για
αναπληρωτές ΕΣΠΑ και ΠΔΕ μόνο Εθνικής Τράπεζα).
10. Πρόσφατες πρωτότυπες ιατρικές γνωματεύσεις όπου είναι
απαραίτητο να αναγράφεται: η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για την
άσκηση διδακτικού έργου/στήριξη μαθητών σε σχολικές μονάδες της
Β/θμιας Εκπαίδευσης
α) παθολόγου (είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη) σύμφωνα με όσα
προβλέπονται από το νόμο
β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη) ότι η/ο εκπαιδευτικός
εξετάστηκε μέσω της κατάλληλης ψυχομετρικής μεθόδου και δεν
πάσχει από ψυχικό νόσημα που μπορεί να παρεμποδίζει την άσκηση
του διδακτικού της/του έργου και είναι κατάλληλη/ος για διδασκαλία.
11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο εάν είστε
έγγαμος/η ή/και με ανήλικα τέκνα). Δεν γίνονται δεκτά πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί πέραν του τριμήνου.
12. Σε περίπτωση σπουδάζοντος τέκνου απαιτείται πρόσφατη
βεβαίωση σπουδών στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία 1ης
εγγραφής και τα προβλεπόμενα εξάμηνα περάτωσης των σπουδών. Για
τους πρωτοετείς φοιτητές, απαραίτητη είναι υπεύθυνη δήλωση από τον
αναπληρωτή/τρια στην οποία θα δηλώνεται η σχολή εισαγωγής και ότι
θα προσκομιστεί βεβαίωση φοίτησης αμέσως μετά την εγγραφή.

13. Πιστοποιητικό Στρατολογίας.
14. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (για ειδικές κατηγορίες).
15. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονται βάσει του
ν.4354/2015 κατ’ έτος ξεχωριστά και κατά χρονολογική σειρά. (ΟΧΙ τη
συγκεντρωτική βεβαίωση προϋπηρεσίας από το ΟΠΣΥΔ)
16. Ένσημα των αντίστοιχων προϋπηρεσιών (για προϋπηρεσίες στην
δημόσια εκπαίδευση δεν απαιτούνται ένσημα)
17. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται εάν ο/η
αναπληρωτής/τρια είναι παλαιός (με ένσημα πριν το 1993) ή νέος (με
ένσημα μετά το 1993) ασφαλισμένος.
18. Οι παλαιοί ασφαλισμένοι, πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον τα
παρακάτω έγγραφα:
α) Αντίγραφο καρτέλας ενσήμων με επικολλημένα ένσημα, τα οποία
συμπεριλαμβάνουν κλάδο σύνταξης, μέχρι τις 31/12/1992 ή Απόφαση
Ασφαλιστικού Οργανισμού Κύριας Ασφάλισης στην οποία θα
αναφέρεται η έναρξη ασφάλισης του υπαλλήλου σ΄αυτόν μέχρι την
31/12/1992.
Β) Βεβαίωση Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα από την οποία να προκύπτει
ότι ο υπάλληλος είναι παλαιός ασφαλισμένος (βεβαίωση απογραφής).
Τηλέφωνα επικοινωνίας:…………………………………………………….
Δνση κατοικίας: …………………………………………………………………….

