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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 2022 

 

Οι αναπλθρωτζσ/τριεσ προςζρχονται ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ για ανάλθψθ υπθρεςίασ, αφοφ 

πρϊτα διαβάςουν προςεκτικά τισ οδθγίεσ ςτο www.minedu.gov.gr/anaplirotes, με φάκελο Α4 

ΜΕ ΛΑΣΙΧΑ, ο οποίοσ περιζχει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

•  Πρόςφατεσ (τελευταίου τριμινου) πρωτότυπεσ ιατρικζσ γνωματεφςεισ: 

Α) Γνωμάτευςθ πακολόγου ι γενικοφ ιατροφ, είτε του δθμοςίου είτε ιδιϊτθ, θ οποία να 

πιςτοποιεί τθν υγεία του εκπαιδευτικοφ και τθν ικανότθτα να αςκιςει διδακτικά κακικοντα, ι 

του μζλουσ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να αςκιςει υποςτθρικτικά κακικοντα αντίςτοιχα. 

Β) Γνωμάτευςθ ψυχιάτρου, είτε του δθμοςίου είτε ιδιϊτθ, θ οποία να πιςτοποιεί τθν υγεία του 

εκπαιδευτικοφ και τθν ικανότθτα να αςκιςει διδακτικά κακικοντα, ι του μζλουσ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. 

να αςκιςει υποςτθρικτικά κακικοντα αντίςτοιχα. 

Η προςκόμιςθ ιατρικϊν γνωματεφςεων αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάλθψθσ υπθρεςίασ και για τθν ζνταξθ των αναπλθρωτϊν ςτο 

ςφςτθμα μιςκοδοςίασ. 

•  ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΑ (βλ. ςυνημμζνα ζγγραφα . ΠΡΟΟΧΗ : ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΔΤΟ ΑΝΑΛΗΨΕΙ 

ΔΙΟΣΙ  ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  <ΔΙΧΡΟΝΗ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠ/Η> ΚΑΙ  <ΕΝΙΑΙΟ 

ΣΤΠΟ>  ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ . 

•  Ψθφιακό Πιςτοποιθτικό COVID-19 τθσ Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 14θσ 

Ιουνίου 2021 και του άρκρου πρϊτου τθσ από 30.5.2021 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 

(Α' 87), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τθν κατάςταςθ του φυςικοφ προςϊπου-κατόχου του όςον αφορά ςτον εμβολιαςμό ι ςτθ 

νόςθςθ από τον κορωνοϊό COVID-19, ι βεβαίωςθ εμβολιαςμοφ τθσ παρ. 5 του άρκρου 55 του 

ν. 4764/2020 (Α' 256), ι βεβαίωςθ κετικοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου (βεβαίωςθ νόςθςθσ) τθσ παρ. 

1 του άρκρου 5 τθσ υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Υγείασ 

και Επικρατείασ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ τρίτθσ χϊρασ, ι 

βεβαίωςθ αρνθτικοφ εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςθςθσ (rapid test ι PCR test), 

ζωσ 72 ϊρεσ πριν τθν παρουςίαςθ τουσ, θ οποία εκδίδεται είτε μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 

Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορζα που επιλζγεται. 

• ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΔΕΛΣΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ (βλ. ςυνημμζνα ζγγραφα), με ςυμπλθρωμζνα όλα τα 

πεδία. 

•  Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

•  Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. ε περίπτωςη ξενόγλωςςου πτυχίου απαιτείται και η 

μετάφραςη, η ςχετική πράξη ΔΟΑΣΑΠ καθώσ και το απολυτήριο ελληνικοφ Λυκείου. 

•  Τπεφκυνθ διλωςθ (ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΤ Ηϋ ΔΤΟ ΓΙΑ ΕΕΠ & ΕΒΠ) (βλ. ςυνημμζνα 

ζγγραφα) 
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•  Bεβαίωςθ απογραφισ ΕΦΚΑ, από τθν οποία να προκφπτει (α) ο ΑΦΜ, (β) ο ΑΜΚΑ, (γ) ο ΑΜ 

ΕΦΚΑ, (δ) εάν πρόκειται για παλαιό ι νζο επικουρικό (εκδίδεται μζςω του ςυνδζςμου: 

https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes). 

• Φωτοτυπία Αρικμοφ Λογ. Σράπεηασ με το ΙΒΑΝ, με πρϊτο δικαιοφχο τον/τθν 

αναπλθρωτι/τρια. (Στθν περίπτωςθ αναπλθρωτϊν ΕΠΑ & ΠΔΕ, ωσ τράπεηα μιςκοδοςίασ 

ορίηεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ θ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ). 

•  Πιςτοποιθτικό τρατολογίασ τφπου Αϋ (για τουσ άντρεσ). 

•  Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ (τελευταίου τριμινου) από το Διμο (μόνο για 

τουσ ζχοντεσ τζκνα). Στθν περίπτωςθ ςπουδαηόντων τζκνων (άνω των 18 και κάτω των 24 

ετϊν), ο/θ αναπλθρωτισ/τρια προςκομίηει πρόςφατθ βεβαίωςθ φοίτθςθσ . 

•  Ο/Η αναπλθρωτισ/τρια ςυμπλθρϊνει τθ ςχετικι αίτθςθ για αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ / 

ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου (βλ. ςυνθμμζνα ζγγραφα). Για 

προχπθρεςίεσ ιδθ καταχωρθμζνεσ ςτο ΟΠΤΔ δεν απαιτείται κατάκεςθ βεβαίωςθσ 

προχπθρεςίασ, ΕΚΣΟ του 2021-2022, θ οποία προςκομίηεται.  

Απαιτείται βεβαίωςθ για προχπθρεςία  

Α)  ςτθν ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η και  

Β)  ςε φορείσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7 του Ν.4354/2015 (Δθμόςιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ 

και ΔΕΚΟ), ςτθν οποία κα αναφζρεται θ νομικι μορφι του φορζα και αν αυτόσ υπάγεται ςτο 

πεδίο εφαρμογισ τθσ ανωτζρω παραγράφου. 

Προκειμζνου να αναγνωριςτοφν οι βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ του φορζα απαςχόλθςθσ για 

μιςκολογικι εξζλιξθ, κα πρζπει ςε αυτζσ να αναγράφονται: 

- οι αποφάςεισ πρόςλθψθσ και απόλυςθσ  

- θ ιδιότθτα με τθν οποία υπθρετιςατε  

- θ ςχζςθ εργαςίασ (είδοσ ςφμβαςθσ, πχ. Σφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου) 

- το ωράριο εργαςίασ (πλιρεσ ι μειωμζνο) και το υποχρεωτικό πλιρεσ ωράριο (ςε περίπτωςθ 

εργαςίασ με μειωμζνο ωράριο) 

- θ διάρκεια των προχπθρεςιϊν αυτϊν (π.χ. 9 μινεσ και 15 θμζρεσ). 

•  Φωτοτυπία των ςχετικϊν ενςιμων ι βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικοφ φορζα που αποδεικνφουν 

ότι για το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο προςφζρκθκε θ παραπάνω προχπθρεςία ιςαςταν 

αςφαλιςμζνοσ/θ. (Σο εν λόγω έγγραφο αποτελεί προϋπόθεςη για την προςμέτρηςη τησ 

προϋπηρεςίασ ςύμφωνα με το Ν.4354/2015, Φ.Ε.Κ.176/τ.Αϋ/16-12-2015). 

•  Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακοφ ι και διδακτορικοφ τίτλου (ςε περίπτωςη που 

υπάρχει), όπου αναγράφεται θ θμερομθνία κτιςθσ και θ γενικι αρικμθτικι βακμολογία. (Αν 

δεν υπάρχει αρικμθτικι βακμολογία ςτον τίτλο ςπουδϊν, προςκομίηεται επιπλζον και 

βεβαίωςθ-πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ). Επίςθσ, φωτοαντίγραφο του 

προγράμματοσ ςπουδϊν. 

https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes
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ε περίπτωςη ξενόγλωςςου μεταπτυχιακοφ απαιτείται και επίςημη μετάφραςη του τίτλου από 

την αρμόδια υπηρεςία του Τπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο, καθώσ 

και αντίγραφο Πράξησ αναγνώριςησ από τον Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ή το Ι.Σ.Ε. 

 

Επιςθμαίνεται θ ςθμαςία: 

1) τθσ ορκισ τιρθςθσ τθσ διαδικαςίασ ανάλθψθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

(www.minedu.gov.gr/anaplirotes),   

2) τθσ ορκισ τιρθςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ψθφιακισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ (www.minedu.gov.gr/anaplirotes),  

3) τθσ ςυμπλιρωςθσ όλων των πεδίων των εντφπων (ιδίωσ του δελτίου απογραφισ),  

4) τθσ άμεςθσ κατάκεςθσ όλων των, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικϊν (εντόσ δφο, 2, 

εργάςιμων θμερϊν από τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ) ςε φάκελο αρχειοκζτθςθσ Α4 με 

λάςτιχα, ο οποίοσ κα υποβλθκεί ςτθν Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αϋ 

Ακινασ (Χίου 16-18, Ακινα, β’ όροφοσ, Γραφείο Αναπλθρωτϊν) και ςτο εξωτερικό μζροσ 

του οποίου κα αναγράφονται ευκρινϊσ: το ονοματεπϊνυμο, το πατρϊνυμο, ο ΑΦΜ και 

θ πράξθ ΕΣΠΑ (π.χ. Ενιαίοσ Τφποσ Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου) του/τθσ 

αναπλθρωτι/τριασ,  

5) τθσ ευκρίνειασ των περιεχομζνων των υποβαλλόμενων εγγράφων, ιδίωσ εάν πρόκειται 

για φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων, 

προκειμζνου για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι πλθρωμι και αςφάλιςθ των αναπλθρωτϊν/τριϊν, 

καταπϊσ δικαιοφνται. 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Αϋ ΑΘΗΝΑΣ 

http://www.minedu.gov.gr/anaplirotes
http://www.minedu.gov.gr/anaplirotes

