
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τα  απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη
αναπληρωτή εκπαιδευτικού. Αρκούν απλές φωτοτυπίες για όλα εκτός από τις ιατρικές
βεβαιώσεις, οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες.

1.     Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου : μετάφραση , ΔΟΑΤΑΠ και το απολυτήριο 
Λυκείου)
2.     Μεταπτυχιακό (εάν υπάρχει), σε περίπτωση ξενόγλωσσου : μετάφραση,  
ΔΟΑΤΑΠ)

3.     Φωτοτυπία ταυτότητας

4.      Εκτύπωση σελίδας από το  ΟΠΣΥΔ  στην οποία αναγράφεται το  Α.Φ.Μ.

5.     Φωτοτυπία αποδεικτικού  Α.Μ.Κ.Α.

6.     Φωτοτυπία αποδεικτικού  Α.Μ.  Ι.Κ.Α.

7.     Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης για το Ι.Β.Α.Ν (για αναπληρωτές 
ΕΣΠΑ &  ΠΔΕ βιβλιάριο μόνο Εθνικής Τράπεζας με πρωτο δικαιούχο τον αναπληρωτή)

8.    Πρόσφατες ιατρικές γνωματεύσεις ( τελευταίου τριμήνου ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
  α) παθολόγου ή γενικού γιατρού και   β) ψυχίατρου δημοσίου είτε ιδιωτών 
(πρωτότυπες, όχι φωτοτυπίες) – σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,   χωρίς πρόσφατες   
ιατρικές γνωματεύσεις δεν μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία.

9.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με 
ανήλικα τέκνα).
 Βεβαίωση φοίτησης σπουδάζοντος ή βεβαίωση υπηρετούντος στρατιωτική θητεία  

10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσιών και ενσήμων     
α) Φωτοαντίγραφα από όλες τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας  παρελθόντων ετών 
ξεχωριστά για κάθε χρόνο ( ΟΧΙ συγκεντρωτική από τον ΟΠΣΥΔ).
β) αναγνωρίζεται και η ιδιωτική προϋπηρεσία με προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στην
επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
γ) όταν η προϋπηρεσία αφορά άλλο φορέα (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. κλπ), θα 
προσκομίζεται\ επιπλέον : 1. απόφαση πρόσληψης  & απόλυσης
                                           2. βεβαίωση από τον φορέα που να λέει  την ιδιότητα με την 



οποία υπηρέτησαν , την σχέση εργασίας  το ωράριο εργασίας και την διάρκεια 
προϋπηρεσίας .
  

                                         3. βεβαίωση για την νομική μορφή του φορέα

12. Αναλυτική κατάσταση ενσήμων  ( εκτύπωση από την ιστοσελίδα του ΕΚΦΑ)         

13. Ειδική κατηγορία: Βεβαίωση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από ΚΕΠΑ στην
οποία να εκτίθεται το ιστορικό της ασθένειας).

14. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες) ΤΥΠΟΥ  Α ( αν 
υπάρχει )
15. Όσες αναπληρώτριες έχουν γεννήσει το τελευταίο 15μηνο, να προσκομίσουν το 
έντυπο «Επιδόματα μητρότητας» από το ΙΚΑ.


