
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

 (κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα) 

1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο 
2. Απογραφικό Δελτίο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (συνημμένο έντυπο) 
3. Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο (πτυχίο, απόφαση 

ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο λυκείου-εφόσον είναι ξενόγλωσσο, άδεια άσκησης επαγγέλματος και 
βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης, όπου αυτή απαιτείται. 

4. Πρωτότυπη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να 
πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του 
μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα. 

5. Πρωτότυπη γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την 
υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-
Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα 

6. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) 
7. Αποδεικτικά έγγραφα για ΑΦΜ  και Δ.Ο.Υ. 
8. Βεβαίωση Απογραφής ( εκτυπωμένη από το e-EΦΚΑ με τους κωδικούς taxisnet ακολουθώντας το 

σύνδεσμο https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes ) 
9. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με πρώτο/η δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια, 

στην οποία να διακρίνεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού τους. 
10. Πρόσφατο (τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για όσους/ες 

δικαιούνται οικογενειακό επίδομα). Σε περίπτωση γονέα τέκνου που σπουδάζει ή υπηρετεί τη 
στρατιωτική του θητεία απαιτούνται και βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης αντίστοιχα. 

11. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του 
άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού 
προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, 
ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), 
ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' 
αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως 
εκάστοτε ισχύει, 
ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, 
ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 
72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται. 

12. Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική κατάταξη (συνημμένα οδηγίες) 
13. Αίτηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων για μισθολογική κατάταξη(συνημμένα 

οδηγίες) 

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης αναζητείται 
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. 

Στην περίπτωση που ασκείται ή προτίθεστε να ασκήσετε ιδιωτικό έργο με αμοιβή, οφείλετε να 
ζητήσετε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου πριν την έναρξη του έργου από το αρμόδιο κατά 
περίπτωση υπηρεσιακό συμβούλιο (ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ για τους εκπαιδευτικούς των ΚΕΔΑΣΥ, 
ΠΥΣΕΕΠ για τα μέλη ΕΕΠ ). (Οδηγίες και έντυπο αίτησης μπορείτε να αναζητήσετε στην 
ιστοσελίδα μας.) 

 

 

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

