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Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν ιδθ εργαςτεί ωσ αναπλθρωτζσ ςτθν Δ.Δ.Ε. ερρϊν 
προςκομίηουν μόνο τα ζγγραφα που  δεν υπάρχουν ιδθ ςτον Ατομικό τουσ Φάκελο. 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ- ΩΡΟΜΙΘΙΟΤ 
 

1.Σίτλοι ςπουδϊν  
Φωτοαντίγραφο πρωτότυπου τίτλου ςπουδϊν 

 για όλουσ τουσ τίτλουσ από πανεπιςτιμια εξωτερικοφ απαιτείται και  επικυρωμζνθ μετάφραςθ 

κακϊσ και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ. 
 Για τουσ εκπαιδευτικοφσ  κλ. ΤΕ, ΔΕ και για πτυχιοφχουσ ιδρυμάτων εξωτερικοφ εκτόσ του τίτλου 

ςπουδϊν απαιτείται και το Απολυτιριο Λυκείου. 
 Πιςτοποιθτικά Παιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ για τουσ κλάδουσ που απαιτείται. 
 Για τουσ εκπαιδευτικοφσ Ειδικισ αγωγισ ότι ζχει μοριοδοτθκεί για κατάταξθ ςτον πίνακα 

αναπλθρωτϊν: διδακτορικόσ  τίτλοσ (με τθν περίλθψθ του περιεχομζνου τθσ διδακτορικισ 
διατριβισ) ι μεταπτυχιακόσ τίτλοσ (με τθν αναλυτικι βακμολογία) ςτθν ΕΑΕ ι ςτθ ςχολικι 
ψυχολογία, πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ ετιςιου ςεμιναρίου 400 ωρϊν ςτθν ΕΑΕ, 
πιςτοποιθτικά επάρκειασ γνϊςθσ τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ (ΕΝΓ) και τθσ Ελλθνικισ 
γραφισ Braille κτλ. 

2.Φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

3.Οποιοδιποτε πιςτοποιθτικό ζγγραφο, ςτο οποίο να αναγράφεται ο προςωπικόσ Αρικμόσ 
Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 
4.Φωτοαντίγραφο 1θσ 

 ςελίδασ βιβλιαρίου ΙΚΑ (Να φαίνονται Α.Μ. και Α.Μ.Κ.Α.) 
5.Φωτοαντίγραφο 1θσ

 ςελίδασ βιβλιαρίου Σραπ. Λογ/ςμοφ  Εκνικισ Σραπζηθσ (Να φαίνονται 
Ονοματεπϊνυμο και IBAN και να είναι ο αναπλθρωτισ πρϊτοσ δικαιοφχοσ)  
6.Βεβαίωςθ πουδϊν ςε περίπτωςθ που κάποιο από τα τζκνα του εκπαιδευτικοφ ςπουδάηει:  
    α)ςε ΑΕΙ-ΣΕΙ-ΙΕΚ (από 18 ετϊν μζχρι και 24ετϊν) και 
    β)ςε Β/ΘΜΙΑ (από 18 ετϊν μζχρι και 19 ετϊν) 
7.Προτότυπεσ γνωματεφςεισ από: α)πακολόγο ι γενικό γιατρό & β) ψυχίατρο (που να 
πιςτοποιοφν ότι ο εκπ/κόσ είναι ικανόσ να αςκιςει διδακτικά κακικοντα). Σφμφωνα με το αρικμ. 
194411/Ε1/30-11-2015 ζγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. οι ιατρικζσ γνωματεφςεισ προςκομίηονται κάκε 
φορά που αναλαμβάνει υπθρεςία ζνασ προςωρινόσ αναπλθρωτισ/ωρομίςκιοσ εκπαιδευτικόσ και 
απαραιτιτωσ  πριν τθ καταβολι τθσ 1θσ

 μιςκοδοςίασ.  
8.Πιςτοποιθτικά υγείασ των εκπαιδευτικϊν που ανικουν ςε ειδικι κατθγορία (ΚΕΠΑ) 
9.Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ / ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, πρόςφατο-τριμινου (μόνο 
για ζγγαμουσ ι/και με τζκνα). 
10. Φωτοαντίγραφο Πιςτοποιθτικοφ τρατολογίασ τφπου Α 

11.Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ πρόςφατο-τριμινου (εφόςον επικυμείτε τθν τοποκζτθςι ςασ ςε 
Διμο εντοπιότθτασ. 
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ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ 

       Για τθν χοριγθςθ Μιςκολογικοφ Κλιμακίου διευκρινίηουμε ότι ωσ προχπθρεςία αναγνωριηόμενθ από 
το νζο μιςκολόγιο (Ν.4354/2015 (176/Αϋ) λογίηεται θ παραςχεκείςα ςτουσ ακόλουκουσ φορείσ :  Δθμόςιο, 
ΟΣΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Αϋτου ν. 3429/2005 με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ δθμοςίου ι και 
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου –αποκλειομζνων ςε κάκε περίπτωςθ των ςυμβάςεων 

μίςκωςθσ ζργου. 

       Επιπρόςκετα, οι κάτοχοι μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν προωκοφνται κατά δφο (2) Μ.Κ. ενϊ οι 
κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ κατά ζξι (6) Μ.Κ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν κατάταξθ ςτα 
προωκθμζνα Μ.Κ. είναι θ ςυνάφεια του περιεχομζνου των μεταπτυχιακϊν τίτλων με το αντικείμενο 
απαςχόλθςθσ του υπαλλιλου. 
Σφμφωνα με τον παραπάνω νόμο το χρονικό διάςτθμα από 01-01-2016 ζωσ 31-12-2017 δεν λαμβάνεται 
υπόψθ για μιςκολογικι εξζλιξθ. 

 

Απαραίτθτα δικαιολογθτικά για αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ και χοριγθςθ ΜΚ: 
 

1)Φωτοαντίγραφα βεβαιϊςεων προχπθρεςίασ όπου να αναφζρονται : 
 οι αποφάςεισ πρόςλθψθσ και απόλυςθσ 

 θ ιδιότθτα με τθν οποία υπθρζτθςαν 

 θ  ςχζςθ εργαςίασ 

 το ωράριο εργαςίασ (πλιρεσ ι μειωμζνο). Για υπθρεςίεσ που παρζχονται με μειωμζνο ωράριο 
εργαςίασ είναι απαραίτθτο ςτθν βεβαίωςθ προχπθρεςίασ να αναγράφεται και το υποχρεωτικό 
εβδομαδιαίο ωράριο που ιςχφει για τον αντίςτοιχο κλάδο. 

 θ διάρκεια των προχπθρεςιϊν αυτϊν. 
 

Σε περίπτωςθ προχπθρεςίασ ςε ςχολικζσ μονάδεσ επιςθμαίνουμε ότι ςφμφωνα με το αρικμ. 135646/Δ2/09-11-2009 ζγγραφο του 
Υπουργείου δεν γίνονται δεκτζσ βεβαιϊςεισ και ςτοιχεία προερχόμενα από το ΟΠΤΔ. 

 

2)χετικά ζνςθμα και φωτοτυπία αυτϊν για προχπθρεςίεσ πριν το 2002 (τα πρωτότυπα ζνςθμα κα 
επιςτραφοφν) – πρωτότυπεσ βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικοφ φορζα για προχπθρεςίεσ μετά το 2002.  

 

 

 Σε περίπτωςθ προχπθρεςίασ ςε άλλουσ φορείσ (εκτόσ των ςχολικϊν μονάδων) πρζπει 
επιπροςκζτωσ να προςκομίηεται : 

 Τπθρεςιακι 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. 

 

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακϊν –διδακτορικϊν τίτλων  
 Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακοφ τίτλου (αναλυτικι βακμολογία) 
 Φωτοαντίγραφο διδακτορικοφ  τίτλου (με τθν περίλθψθ του περιεχομζνου τθσ διδακτορικισ  

διατριβισ)  
 

Για όλουσ τουσ τίτλουσ από πανεπιςτιμια εξωτερικοφ απαιτείται και  επικυρωμζνθ μετάφραςθ
κακϊσ και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ.


