
                   ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΟΖΑΝΗ 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ – ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ   
 

 
1. Φωτοαντίγραφο Αςτυνομικισ ταυτότθτασ  

2. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. (Εκτφπωςθ ςελίδασ ΟΠΤΔ ι εκκακαριςτικό - 

αποδεικτικό εφορίασ ι βεβαίωςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ κ.α) 

3. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α.  

4. Αποδεικτικό Α.Μ. Ι.Κ.Α (φωτοτυπία 1θσ ςελίδασ βιβλιαρίου ΙΚΑ ι 

οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο) 

5. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ για γονείσ με ανιλικα τζκνα. 

Σο Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ μπορεί να εκτυπωκεί 

μζςω τθσ Κεντρικισ Διαδικτυακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

«ΕΡΜΗ» http://www.ermis.gov.gr διαφορετικά κα ηθτθκεί 

αυτεπαγγζλτωσ από τθν Τπθρεςία μασ 

6. Βεβαίωςθ φοίτθςθσ ςπουδάηοντοσ τζκνου. Για ςπουδάηοντα τζκνα 

πιςτοποιθτικό 1θσ εγγραφισ ςε ΑΕΙ-ΣΕΙ-ΙΕΚ  

7. Φωτοτυπία 1θσ ςελίδασ  βιβλιαρίου Σραπζηθσ (μόνο ΕΘΝΙΚΗ για 

προςλιψεισ μζςω ΕΠΑ ι Π.Δ.Ε., ενϊ για τουσ Αναπλθρωτζσ και 

Ωρομιςκίουσ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ από οποιαδιποτε   

τράπεηα). Ο Αρικμόσ  Λογαριαςμοφ  και το ΙΒΑΝ να είναι ευκρινείσ. 

     

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Αναγνϊριςθσ Προχπθρεςίασ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ – 
ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ   

 
1. Φωτοαντίγραφα των ετιςιων βεβαιϊςεων προχπθρεςίασ ςε 

ςχολικζσ μονάδεσ του Τ.Παι.Θ. 

2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν  (ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςου τίτλου 
να   προςκομιςκοφν επιπλζον: α. μετάφραςθ, β. αναγνϊριςθ 
ΔΟΑΣΑΠ). 

θμείωςθ. Προςκόμιςθ πράξθσ ςυνάφειασ για μεταπτυχιακό/ 

διδακτορικό 

3. Για φορείσ εκτόσ Τπουργείου Παιδείασ, από Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ να 
προςκομίςουν επιπλζον: 

 α) Απόφαςθ πρόςλθψθσ και απόλυςθσ. β) Βεβαίωςθ από το φορζα 
απαςχόλθςθσ, όπου να προκφπτει θ ιδιότθτα με τθν οποία 
υπθρζτθςαν ι θ ςχζςθ εργαςίασ και το ωράριο (πλιρεσ, ι μειωμζνο) 
και θ διάρκεια των προχπθρεςιϊν. τθν περίπτωςθ μειωμζνου 
ωραρίου να αναγράφεται και το υποχρεωτικό ωράριο πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ. γ) Βεβαίωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται θ νομικι 
μορφι του φορζα απαςχόλθςθσ, κακϊσ και αν υπάγεται ςτο πεδίο 
εφαρμογισ τθσ Παραγράφου 1 του Άρκρου 7 του Ν.4354/2015. Δ) 
Αναλυτικι Κατάςταςθ Ενςιμων (μποροφν να εκτυπωκοφν μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του ΕΦΚΑ). 

# Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά ζωσ και το ςχολικό ζτοσ 2018-2019, 

των τριϊν ανωτζρω παραγράφων, ΔΕΝ κα απαιτθκοφν από τθν 

Δ/νςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν κατατεκεί και βρίςκονται ςτον 

φάκελο τθσ Δνςθσ 

 

4. Κατάκεςθ τελευταίου Α.Δ.Κ.Τ (  Ατομικοφ Δελτίου Κατάταξθσ ) 

5. εμινάριο 400 ωρϊν Ειδικισ Αγωγισ (αν υπάρχει και μόνο ςε 
περίπτωςθ πρόςλθψθσ από τον πίνακα Ειδικισ Αγωγισ) 

 

 

 



Δικαιολογθτικά Πρόςλθψθσ Αναπλθρωτϊν 

 

Φωτοαντίγραφο Πτυχίου (ε περίπτωςθ ξενόγλωςςου τίτλου να 
προςκομιςκοφν επιπλζον: α. μετάφραςθ β. αναγνϊριςθ από ΔΟΑΣΑΠ γ. 
Απολυτιριο Λυκείου) 

1. Πρωτότυπη γνωμάτευςη (του τελευταίου τρίμθνου) Πακολόγου ι γενικοφ 
ιατροφ Δθμόςιου νοςοκομείου ι ιδιϊτθ (να πιςτοποιείται θ υγεία και φυςικι 
καταλλθλότθτα του υποψθφίου υπαλλιλου να αςκιςει διδακτικά κακικοντα. 
Η προςκόμιςθ είναι Τποχρεωτικι, με τθν πρόςλθψθ, για τθν καταβολι τθσ 1θσ 
μιςκοδοςίασ. 

2. Πρωτότυπη γνωμάτευςη (του τελευταίου τρίμθνου) Ψυχιάτρου Δθμόςιου 
νοςοκομείου ι ιδιϊτθ γιατροφ  (να πιςτοποιείται θ ψυχικι υγεία και φυςικι 
καταλλθλότθτα του υποψθφίου υπαλλιλου να αςκιςει διδακτικά κακικοντα). 
Η προςκόμιςθ είναι Τποχρεωτικι, με τθν πρόςλθψθ, για τθν καταβολι τθσ 
1θσ μιςκοδοςίασ. 

3. Πιςτοποιητικό Στρατολογίασ τφπου Α (Αναηθτείται αυτεπάγγελτα. Εάν 
υπάρχει ιδθ παρακαλοφμε να προςκομιςτεί για διευκόλυνςθ τθσ υπθρεςίασ 
μασ) 

4. Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ (μπορεί να εκτυπωκεί μζςω τθσ  Κεντρικισ 
 Διαδικτυακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ «ΕΡΜΗ» ςτθν ιςτοςελίδα 
http://www.ermis.gov.gr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



τθν υπθρεςία μασ κα ςυμπλθρϊςετε 

1. Αναφορά Ανάλθψθσ Τπθρεςίασ ςτθν Δ/νςθ (παρζχεται από τθν υπθρεςία) 

2. Αίτθςθ αναγνϊριςθσ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ όταν δεν είναι απαραίτθτο 
προςόν διοριςμοφ.  (Παρζχεται από τθν υπθρεςία ) 

Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτο εξισ: Η προςμζτρθςθ του μεταπτυχιακοφ για 
μιςκολογικι εξζλιξθ, κα αρχίςει αυςτθρά και απαρζγκλιτα από τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςασ.  

3. Αίτθςθ αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ (παρζχεται από τθν υπθρεςία) 

4. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι για τθν εν λόγω προχπθρεςία δεν ζλαβα ςφνταξθ, 
αποηθμίωςθ ι άλλο βοικθμα αντί ςφνταξθσ, δεν αςκϊ εμπορία κατϋ 
επάγγελμα και δεν αςκείται ποινικι δίωξθ ςε βάροσ μου (παρζχεται από τθν 
υπθρεςία) 

Σονίηουμε ότι θ προςκόμιςθ ΟΛΩΝ των δικαιολογθτικϊν είναι ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ. 
Σζλοσ,  εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ, κακϊσ χωρίσ όλα τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά δεν μπορείτε να αναλάβετε υπθρεςία ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. 

Παρακαλοφμε να φροντίςετε για τθν ζγκαιρθ ςυλλογι των απαραίτθτων, 
δικαιολογθτικϊν προκειμζνου να λειτουργιςει ομαλά θ διαδικαςία των 
προςλιψεων και των τοποκετιςεων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: 

Όςοι εκπαιδευτικοί ανικουν ςε ειδικι κατθγορία ςτον πίνακα κατάταξθσ 
(πολυτεκνοι/τρίτεκνοι πάςχοντεσ από ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ, ομόηυγθ 
μεςογειακι αναιμία, αναπθρία ςε ποςοςτό 67% και άνω, οφείλουν να 
κατακζςουν τα αντίςτοιχα αποδεικτικά ζγγραφα. 

Η υποβολι των παραπάνω δικαιολογθτικϊν είναι υποχρεωτικι και 

διενεργείται ζλεγχοσ γνθςιότθτασ   

Με εκτίμθςθ  
 
αλεπτςισ Νικόλαοσ  
γραφ.μιςκ. Δ.Δ.Ε Κοηάνθσ 
τθλ. 2461 351 233  
φαξ.24610 47239 
e-mail :  michan@dide.koz.sch.gr 


