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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  Ν.ΕΒΡΟΤ 
Σμιμα: Γϋ Προςωπικοφ-Γραφείο Αναπλθρωτϊν & ωρομιςκίων 

Σθλ.25513 55383 & 25513 55384 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ 
 

1. Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ. 
2. Aποδεικτικό ΑΦΜ. Φωτοτυπία εκκακαριςτικoφ εφορίασ ι βεβαίωςθ απόδοςθσ ΑΦΜ. 
3. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ.Φωτοτυπία οποιουδιποτε εντφπου ςτο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ. 
4. Αποδεικτικό Αρικμοφ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου(Α.Μ.Α.) ΙΚΑ φωτοτυπία πρϊτθσ ςελίδασ του 

Βιβλιαρίου Τγείασ ι οποιουδιποτε εντφπου ςτο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Α. 
5. Φωτοτυπία I.B.A.N.: τθσ πρϊτθσ ςελίδασ με πρϊτο δικαιοφχο τον ενδιαφερόμενο/θ, (εάν είναι 

πρόγραμμα του ΕΠΑ ι Π.Δ.Ε. ο λογαριαςμόσ πρζπει να είναι μόνο τθσ Εκνικισ Σράπεηασ), οι 
αναπλθρωτζσ/ωρομίςκιοι που προςλαμβάνονται μζςω του Σακτικοφ Προγράμματοσ μποροφν 
να μασ προςκομίςουν φωτοτυπία IBAN οποιαδιποτε τράπεηασ επικυμοφν.   

6. Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν. Φωτοτυπία όπου αναγράφεται θ θμερομθνία κτιςθσ. ε περίπτωςθ 
ξενόγλωςςου πτυχίου χρειάηεται μετάφραςθ, αναγνϊριςθ ιςοτιμίασ από 
Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. και απολυτιριο Ελλθνικοφ Λυκείου ωσ αποδεικτικό Ελλθνομάκειασ. 

7. Μεταπτυχιακό ι Διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν (φωτοτυπία).τθν περίπτωςθ κατοχισ τίτλου 
από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικοφ ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να προςκομίςει μετάφραςθ 
και τθν αναγνϊριςθ ιςοτιμίασ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. Η αναγνϊριςθ ςυνάφειασ 
μεταπτυχιακοφ /διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν, γίνεται μετά από αίτθςθ του αναπλθρωτι που 
χορθγείται από τθν υπθρεςία. Η αναγνϊριςθ ςυνάφειασ δεν αφορά αναπλθρωτζσ που θ 
κατοχι του τίτλου είναι προχπόκεςθ για τθν πρόςλθψθ. 

8. Βεβαιϊςεισ Προχπθρεςίασ. Φωτοτυπία για κάκε ζτοσ ξεχωριςτά από τισ αντίςτοιχεσ 
Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, όπου να προκφπτει θ ιδιότθτα με τθν οποία υπθρζτθςαν, θ ςχζςθ 
εργαςίασ, το ωράριο (πλιρεσ ι μειωμζνο) και θ διάρκεια των προχπθρεςιϊν ι φωτοτυπία των 
υμβάςεων (οι οποίεσ εάν αφοροφν μίςκωςθ ζργου δεν αναγνωρίηονται ςφμφωνα με το 
Ν.4354/2015 και δεν χρειάηεται να προςκομίηονται οι εν λόγω προχπθρεςίεσ). Για υπθρεςίεσ 
που παρζχονται με μειωμζνο ωράριο εργαςίασ είναι απαραίτθτο ςτθν 
βεβαίωςθπροχπθρεςίασνα αναγράφεται και το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο που ιςχφει 
για τον αντίςτοιχο κλάδο.ε 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.Η αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ γίνεται μετά 
από αίτθςθ του αναπλθρωτι που χορθγείται από τθν υπθρεςία. 

9. Φωτοτυπία τα ζνςθμα από το ΙΚΑ,για τισ προχπθρεςίεσ που προςκομίηετε αντίςτοιχα  
(μποροφν να εκτυπωκοφν μζςω τθσ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του ΕΦΚΑ). 

10. Ιατρικζσ Γνωματεφςεισ Πακολόγου και Ψυχιάτρου(πρωτότυπεσ),από Δθμόςιεσ δομζσ Τγείασ 
(Νοςοκομείο-Κζντρο Τγείασ) είτε από Ιδιϊτθ Γιατρό, όπου να πιςτοποιείται θ υγεία και φυςικι 
καταλλθλότθτα του αναπλθρωτι εκπαιδευτικοφ προκειμζνου να αςκιςει τα διδακτικά 
κακικοντα. Δε γίνονται δεκτζσ γνωματεφςεισ που χρθςιμοποιικθκαν το προθγοφμενο ςχολικό 
ζτοσ. Οι αναπλθρωτζσ  είναι υποχρεωμζνοι να τισ προςκομίςουν κατά τθν θμζρα πρόςλθψθσ 
τουσ. ε περίπτωςθ που δεν προςκομίςουν τισ ανωτζρω γνωματεφςεισ δε κα πραγματοποιθκεί 
θ μιςκοδοςία τουσ. 

11. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ / ςφμφωνο ςυμβίωςθσ. Μπορεί να εκτυπωκεί 
μζςω τθσ κεντρικισ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ «ΕΡΜΗ» 
http://www.ermis.gov.gr). 

12. Πιςτοποιθτικό τρατολογίασ τφπου Αϋ για άνδρεσ. 

http://www.ermis.gov.gr/
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13. Βεβαιϊςεισ φοίτθςθσ  τζκνου ςπουδάηοντοσ (άνω των 18 ετϊν και 24 ετϊν) ςε Α.Ε.Ι.-
Σ.Ε.Ι(εςωτερικοφ, εξωτερικοφ) και Ι.Ε.Κ (Δθμόςια & ιδιωτικά), για τθν χοριγθςθ επιδόματοσ 
τζκνου. 

14. Πιςτοποιθτικό Α/κμιασ Τγειονομικισ Επιτροπισ από ΚΕ.Π.Αςε περίπτωςθ που ο 
εκπαιδευτικόσ ανικει ςε ειδικι κατθγορία ( ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, μεςογειακι 
αναιμία, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ). 

15. Πιςτοποιθτικό πολυτεκνικισ ιδιότθτασ για πολφτεκνο εκπαιδευτικό και για τρίτεκνο 
πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ ι οποιοδιποτε άλλο αποδεικτικό ζγγραφο. 
 
Επίςθσ οι εκπαιδευτικοί να ενθμερϊνουν το τμιμα αναπλθρωτϊν κατά τθ διαδικαςία 
ανάλθψθσ υπθρεςίασ: 

 Εάν ζχουν παιδί θλικίασ ζωσ δφο (2) ετϊν κακϊσ μποροφν: α) να αιτθκοφν τθ χριςθ 
μειωμζνου διδακτικοφ ωραρίου κατά δφο ϊρεσ τθν εβδομάδα από το υποχρεωτικό διδακτικό 
ωράριο (με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχει γίνει χριςθ τθσ άδειασ ανατροφισ τζκνου του 
αρκρ.26 του ν. 4599/2019) 

 Εάν ζχουν προςλθφκεί και άλλθ ςχολικι χρονιά ςτθ ΔΙΔΕ Ζβρου 

 Εάν ζχουν μειωμζνο ωράριο για οποιαδιποτε λόγω π.χ. λόγω προχπθρεςίασ, πικανισ 
αναπθρίασ κλπ 

ε περίπτωςθ μθ αποδοχισ τθσ πρόςλθψθσ, να μασ αποςτείλετε Τ.Δ. του Ν.1599/1986 ςτο 
mail:mail@dide.evr.sch.gr 

τα ςχολείο πρζπει να ζχουν ςυμπλθρωμζνα κατά τθν άφιξι τουσ οι 
αναπλθρωτζσ τα παρακάτω ζγγραφα: (παρζχονται από τθν υπθρεςία και είναι 

αναρτθμζνα ςτο site τθσ υπθρεςίασ μασ http://dide.evr.sch.gr) 
 

Ι. Αίτθςθ κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν ανάλθψθσ υπθρεςίασ. 
ΙΙ.Αίτθςθ αναγνϊριςθσ ςυνάφειασ μεταπτυχιακό ι διδακτορικοφ (που δεν είναι απαραίτθτο 

προςόν διοριςμοφ). Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτο εξισ: Η προςμζτρθςθ του μεταπτυχιακοφ 
για μιςκολογικι εξζλιξθ κα αρχίςει από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςασ. 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 εκπαιδευτικοφ.  

ΙΙΙ.Αίτθςθ αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ. φμφωνα με τον Ν.4354/2015 (176/Αϋ) το χρονικό 
διάςτθμα από 01-01-2016 ζωσ 31-12-2017 δεν λαμβάνεται υπόψθ για μιςκολογικι εξζλιξθ. 

ΙV. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 ότι δεν ζχει αςκθκεί εισ βάροσ μου ποινικι δίωξθ και δεν 
ζχω καταδικαςτεί για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ, δεν εμπίπτω ςτα 
κωλφματα του άρκρου 8 «Ποινικι καταδίκθ, ςτερθτικι ι επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ» 
του Ν. 3528/2007 κλπ. 

V. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 ότι δεν υπθρετϊ ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ, δεν 
απολφκθκα από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ, δεν διϊκομαι ωσ φυγόδικοσ ι φυγόποινοσ κλπ. 

VI.Δελτίο  απογραφισ αναπλθρωτι.  
VII.Αίτθςθ-Διλωςθ προτίμθςθσ ςε ςχολικι μονάδα. 

mailto:mail@dide.evr.sch.gr
http://dide.evr.sch.gr/

