
Οδηγίεσ/δικαιολογητικά για τη Διαδικαςία Πρόςληψησ Αναπληρωτή/τριϊν 

ςε Σχολικζσ Μονάδεσ μζςω τησ Τοπικήσ Πρόςκληςησ 

Ο/Οι αναπλθρωτισ/τριεσ, αφοφ ετοιμάςουν τισ αιτιςεισ με τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται 

παρακάτω, ακολουκοφν τα εξισ βιματα ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία πρόςλθψισ τουσ. 

1ο Βήμα: 

Προςζλευςθ ςτθ χολικι Μονάδα τοποκζτθςθσ  για ανάλθψθ υπθρεςίασ από 31-01-2022 ζωσ και 

02-02-2022: 

Ο/Οι υποψιφιοσ/εσ προςζρχεται/ονται ςτθ χολικι Μονάδα τοποκζτθςθσ  και κατακζτει/ουν προσ 

ζλεγχο από τουσ Προϊςταμζνουσ/Διευθυντζσ των Σχολικϊν Μονάδων: 

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

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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 

Τπουργϊν Τγείασ 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. 

 

2. Δελτίο απογραφισ αναπλθρωτι (υπάρχει ςτα επιςυναπτόμενα ζγγραφα) 

 

3. Πιςτοποιθτικά ταυτοποίθςθσ ωσ εξισ: 

 Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

 ΙΒΑΝ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ  (φωτοτυπία πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου με τον 

αναπλθρωτι ωσ πρϊτο όνομα) 

 Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Τ. 

 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ 

 Αρικμό Μθτρϊου ΕΦΚΑ (πρϊθν ΙΚΑ) 

 

4. Αντίγραφα των δικαιολογητικϊν των τυπικϊν προςόντων ζνταξησ ςτον κλάδο: α) Πτυχίο 

Νοςθλευτικισ ΑΕΙ/ΣΕΙ β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Νοςθλευτι ι Βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ 

τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ και γ) Σαυτότθτα μζλουσ τθσ 

Ζνωςθσ Νοςθλευτϊν Ελλάδοσ (ΕΝΕ), θ οποία να είναι ςε ιςχφ ι άλλθ ςχετικι βεβαίωςθ.  
 

5. Γνωμάτευςθ πακολόγου ι γενικοφ ιατροφ, είτε του δθμοςίου είτε ιδιϊτθ, θ οποία να πιςτοποιεί 

τθν υγεία του εκπαιδευτικοφ και τθν ικανότθτα να αςκιςει υποςτθρικτικά κακικοντα του 

μζλουσ Ε.Ε.Π.  

 



6. Γνωμάτευςθ ψυχιάτρου, είτε του δθμοςίου είτε ιδιϊτθ, θ οποία να πιςτοποιεί τθν υγεία του 

εκπαιδευτικοφ και τθν ικανότθτα να αςκιςει υποςτθρικτικά κακικοντα του μζλουσ Ε.Ε.Π.  

 

7. Τπεφκυνθ διλωςθ(υπάρχει ςτα επιςυναπτόμενα ζγγραφα). 

 

8. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ, ΠΡΟΦΑΣΟ (μόνο για ζγγαμουσ ι/και με ανιλικα 

τζκνα) μόνο ςε περίπτωςη που αιτοφνται τη χορήγηςη οικογενειακοφ επιδόματοσ. (ε 

περίπτωςθ που είναι γονείσ τζκνου που ςπουδάηει ι υπθρετεί τθ ςτρατιωτικι του κθτεία 

απαιτοφνται και οι αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ φοίτθςθσ ι υπθρζτθςθσ). 

Κατόπιν υπογράφουν:  Την πράξη ανάληψησ υπηρεςίασ (για την Πρωτοβάθμια υπάρχει ςτα 

επιςυναπτόμενα ζγγραφα ενϊ για τη Δευτεροβάθμια υπογράφουν ςτο Βιβλίο Πράξεων του 

υλλόγου Διδαςκόντων και ο Διευκυντισ ςυμπλθρϊνει τθ Βεβαίωςθ Πράξθσ Ανάλθψθσ Τπθρεςίασ 

που υπάρχει ςτα επιςυναπτόμενα ζγγραφα). 

θμειϊςεισ: 

Πριν τθν υπογραφι των ςυμβάςεων κα κλθκοφν να επιβεβαιϊςουν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία. 

(Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Τ., Α.Δ.Σ., Διεφκυνςθ). 

2ο Βήμα: 

Επιπλζον ςτθ χολικι Μονάδα τοποκζτθςθσ κατακζτουν, όςοι υποψιφιοι/εσ κζλουν, αίτθςθ 

χοριγθςθσ οικογενειακοφ επιδόματοσ, αίτθςθ αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ ι/και αίτθςθ 

αναγνϊριςθσ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ/διδακτορικοφ τίτλου για μιςκολογικι κατάταξθ. (υπάρχουν 

ςτα επιςυναπτόμενα ζγγραφα) 

θμειϊνεται πωσ οι αιτιςεισ αυτζσ (χοριγθςθσ οικογενειακοφ επιδόματοσ - αναγνϊριςθσ 

προχπθρεςίασ – αναγνϊριςθσ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ/διδακτορικοφ τίτλου) είναι ξεχωριςτζσ. 

Αυτό ςθμαίνει ότι ςε κάκε αίτθςθ πρζπει να αρικμοφνται και να επιςυνάπτονται όλα τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά (αςχζτωσ αν ζχουν κατατεκεί ςε άλλθ αίτθςθ), κακϊσ κάκε αίτθςθ λαμβάνει 

διαφορετικό αρικμό πρωτοκόλλου. 

 Α. Δικαιολογητικά για αναγνϊριςη προχπηρεςίασ για μιςθολογική εξζλιξη 

 φμφωνα με το αρικμ. πρωτ. 169228/Ε2/12-10-1016  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ 13-10-

2016(ΑΔΑ: 67NΓ4653Π-9ΗΣ) ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. Επιτελικι Δομι ΕΠΑ /Σομζασ Παιδείασ με 

κζμα: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν εφαρμογι του ν.4354/20015 ςτουσ αναπλθρωτζσ 

εκπαιδευτικοφσ» για τθν αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ  στον ευρφτερο δημόσιο τομζα ο/θ 

ενδιαφερόμενοσ/θ κα πρζπει να προςκομίςει: 

α) Σα ςχετικά ζνςθμα και φωτοτυπία αυτϊν (τα πρωτότυπα ζνςθμα επιςτρζφονται ςτθν/ςτον 

ενδιαφερόμενθ/νο) ι βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικοφ φορζα που αποδεικνφουν ότι για το χρονικό 

διάςτθμα κατά το οποίο προςφζρκθκε θ προχπθρεςία ιταν αςφαλιςμζνοσ/θ. 

β) Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι για τθν εν λόγω προχπθρεςία δεν ζλαβε ςφνταξθ, αποηθμίωςθ ι άλλο 

βοικθμα αντί ςφνταξθσ. (Τπάρχει ςτα επιςυναπτόμενα ζγραφα) 

γ) Βεβαίωςθ από τον φορζα απαςχόλθςθσ όπου κα αναφζρονται οι αποφάςεισ πρόςλθψθσ και 

απόλυςθσ, θ ιδιότθτα με τθν οποία υπθρζτθςαν, θ ςχζςθ εργαςίασ, το ωράριο εργαςίασ (πλιρεσ ι 



μειωμζνο), το υποχρεωτικό πλιρεσ ωράριο (ςε περίπτωςθ εργαςίασ με μειωμζνο ωράριο), θ 

διάρκεια των προχπθρεςιϊν αυτϊν. 

δ) Βεβαίωςθ του φορζα απαςχόλθςθσ ςτθν οποία κα αναφζρεται θ νομικι μορφι του φορζα 

απαςχόλθςθσ, κακϊσ και εάν υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ Παραγράφου 1 του Άρκρου 7 του 

Ν. 4354/2015. 

ΠΡΟΟΧΗ: Για προχπθρεςίεσ που ζχουν προςφερκεί ςε ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ ι/και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, δεν απαιτείται προςκόμιςθ των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν  κακϊσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 180 του ν.4823/2021 καταργικθκε θ διαδικαςία εκ νζου προςκόμιςθσ 

δικαιολογθτικϊν εγγράφων αναφορικά με το χρόνο υπθρεςίασ των προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και 

των μελϊν ΕΕΠ-ΕΒΠ που καταχωρίηονται ςτο ΟΠΤΔ. 

Β. Δικαιολογητικά για αναγνϊριςη ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ τίτλου 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευςθσ ι/και Διδακτορικό Δίπλωμα (ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςου τίτλου 

 απαιτείται πράξθ αναγνϊριςθσ του ΔΟΑΣΑΠ). ε περίπτωςθ κατάκεςθσ πιςτοποιθτικοφ 

ολοκλιρωςθσ ςπουδϊν, προκειμζνου να αναγνωριςτεί απαιτείται να εμφανίηει το βακμό πτυχίου, 

τθν αναλυτικι βακμολογία των μακθμάτων του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι και να είναι υπογεγραμμζνο 

από τον κακθγθτι του προγράμματοσ των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν (128433/Ε3/27-07-2018 ΑΔΑ: 

ΩΔ9Ν4653Π-Χ43 ζγγραφο Τ.ΠΑΙ.Θ.). 

Οι παραπάνω αιτιςεισ υπάρχουν ςτα επιςυναπτόμενα αρχεία. 

Όλα τα δικαιολογθτικά κατατίκενται ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα (εκτόσ από τισ γνωματεφςεισ 

ιδιωτϊν ιατρϊν οι οποίεσ πρζπει να είναι πρωτότυπεσ). 

 

ΠΔΕ Πελοποννιςου  ΣΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 


