
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 
 

(ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, για διευκόλυνση ελέγχου, να τα έχετε έτοιμα με την παρακάτω 
σειρά:) 

1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου να προσκομισθούν τα 
εξής: μετάφραση, αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου). 

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

3. Φωτοαντίγραφο του Α.Φ.Μ. ή Εκτύπωση της πρώτης σελίδας του ΟΠΣΥΔ με τα 
προσωπικά στοιχεία. 

4. Φωτοαντίγραφο εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Κ.Α 

5. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη άσκησης ποινικής δήλωσης  (δίνεται από την υπηρεσία) 

6. Φωτοαντίγραφο εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Α. / Ι.Κ.Α. 

7. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, όπου θα 
αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ (με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια 
εκπαιδευτικό) 

8. Πρωτότυπες ιατρικές γνωματεύσεις - του τελευταίου 3μήνου - από παθολόγο και   
ψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου, στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η 
φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά 
καθήκοντα.* ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 1ης ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. 

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης / Σύμφωνο Συμβίωσης (μόνο για έγγαμους 
ή/και με τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 
ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες 
βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης. 

9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α' (για τους άντρες) 

10.Φωτοαντίγραφα των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας για κάθε σχολικό έτος. Ο/Η 
εκπαιδευτικός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας 
σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε 
σχολικό έτος χωριστά, από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις (και όχι συγκεντρωτικά από το 
ΟΠΣΥΔ). Επισημαίνουμε ότι δε θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών χωρίς 
τις απαιτούμενες βεβαιώσεις. 

11.Όσοι έχουν Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεούνται να 
προσκομίσουν τα εξής: α) Απόφαση πρόσληψης και απόλυσης, β) Βεβαίωση από τον 
φορέα απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, 
η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε 
περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών, γ) 
Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς 
και το αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του 
Ν.4354/2015. Σε διαφορετική περίπτωση η προϋπηρεσία ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ. 

12.Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του διορισμού δεν κατατεθεί κάποιο από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, συμπληρώνετε Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα κατατεθούν 
στην υπηρεσία μας εντός 30 ημερών.   



13.Αναλυτική Κατάσταση Ενσήμων 
 

* Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ στον πίνακα 
κατάταξης (πολύτεκνοι-τρίτεκνοι, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, ομόζυγη 
μεσογειακή αναιμία) προσκομίζει στην υπηρεσία το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (εις διπλούν - 
το 1 αντίγραφο για το ΠΥΣΠΕ). 

 

 

Επιπλέον δικαιολογητικά που μπορείτε να καταθέσετε: 

1. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (Σε περίπτωση 
ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού απαιτούνται τα εξής: η επίσημη 
μετάφραση, η αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ και η αναλυτική βαθμολογία (εις διπλούν - το 1 
αντίγραφο για το ΠΥΣΠΕ). 

2. Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (400 ωρών), αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης 
από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής. 

 
 

Δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για το ΠΥΣΠΕ: 

1. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος για αναγνώριση 
Συνάφειας (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού απαιτούνται τα 
εξής: η επίσημη μετάφραση, η αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ και η αναλυτική βαθμολογία, 
συνοδευόμενα με αίτηση αναγνώρισης από το ΠΥΣΠΕ). 

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης / Σύμφωνο συμβίωσης (οι έγγαμοι) 

3. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ στον πίνακα 
κατάταξης (πολύτεκνοι-τρίτεκνοι, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, ομόζυγη 
μεσογειακή αναιμία) προσκομίζει στην υπηρεσία το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ. 


