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Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ
Φωτοτυπία αποδεικτικοφ: α) Α.Φ.Μ β) Α.Μ.Κ.Α γ)Α.Μ.ΙΚΑ
Φωτοτυπία Αρικμοφ Λογ. Σράπεηασ με το ΙΒΑΝ , με πρϊτο δικαιοφχο τον /τθν αναπλθρωτι/τρια εκπαιδευτικό.(τθν
περίπτωςθ αναπλθρωτϊν ΕΠΑ& ΠΔΕ, ωσ τράπεηα μιςκοδοςίασ ορίηεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ θ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ)
Πρόςφατεσ ιατρικζσ γνωματεφςεισ(όχι επαναπροςκόμιςθ γνωματεφςεων που χρθςιμοποιικθκαν το προθγοφμενο ςχολικό
ζτοσ):
α)πακολόγου ι γενικοφ ιατροφ και
β)ψυχιάτρου
δθμοςίου είτε ιδιωτϊν ςτισ οποίεσ να πιςτοποιείται θ υγεία και θ φυςικι καταλλθλότθτα των υποψιφιων υπαλλιλων να
αςκιςουν διδακτικά κακικοντα. (όπωσ προβλζπονται από τθ ρφκμιςθ του νόμου 4210/2013 με τθν οποία καταργικθκε θ
πιςτοποίθςθ από τισ αρμόδιεσ υγειονομικζσ αρχζσ)
Πιςτοποιθτικό τρατολογίασ τφπου Α ́(για τουσ άντρεσ)
Φωτοαντίγραφο του πτυχίου όπου αναγράφεται θ θμερομθνία κτιςθσ και θ γενικι αρικμθτικι βακμολογία. Αν δεν υπάρχει
ςτο πτυχίο, προςκομίηεται επιπλζον και βεβαίωςθ
-πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ.
ε περίπτωςθ ξενόγλωςςου πτυχίου, και: •μετάφραςθ, •ΔΟΑΣΑΠ, •απολυτιριο ελλθνικοφ Λυκείου
Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακοφ ι και διδακτορικοφ τίτλου (ςε περίπτωςθ 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.
ε περίπτωςθ ξενόγλωςςου μεταπτυχιακοφ απαιτείται και μετάφραςθ, ΔΟΑΣΑΠ και
απολυτιριο ελλθνικοφ Λυκείου.
Αντίγραφο υνάφειασ μεταπτυχιακοφ ι και διδακτορικοφ τίτλου εάν υπάρχει, που να εκδόκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ
ςχολικισ χρονιάσ 2016-2017
Βεβαίωςθ ΠΕΚ (ςε περίπτωςθ που υπάρχει)
Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ: ο/θ εκπ/κόσ ςυμπλθρϊνει τθ ςχετικι αίτθςθ για αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ / ςυνάφειασ
μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου , ςφμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιϊςεων προχπθρεςίασ που κατακζτει,για κάκε
ζτοσ χωριςτά από τισ αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ (και όχι ςυγκεντρωτικά από το ΟΠΤΔ).
Βεβαιϊςεισ από ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρφματα μποροφν να ςυμπεριλαμβάνουν παραπάνω από ζνα ςχολικό ζτοσ δεδομζνου
ότι ζχουν εκδοκεί από τθν Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία υπάγεται το ιδιωτικό.
Επιςθμαίνουμε ότι δεν κα προβαίνουμε ςτθν αναγνϊριςθ προχπθρεςιϊν για μιςκολογικι κατάταξθ, χωρίσ τθν απαιτοφμενθ
βεβαίωςθ.
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 παραπάνω προχπθρεςία
ιςαςταν αςφαλιςμζνοσ/θ.(το εν λόγω ζγγραφο αποτελεί προχπόκεςθ για τθν προςμζτρθςθ τθσ προχπθρεςίασ ςφμφωνα με το
Ν.4354/2015 , Φ.Ε.Κ.176/τ.Α ́/16-12-2015)
Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ (τελευταίου τριμινου) από το Διμο (για τουσ ζγγαμουσ ι τουσ ζγγαμουσ γονείσ
ενόσ ι περιςςότερων τζκνων). (για επίδομα τζκνων)
τθ περίπτωςθ ςπουδαηόντων τζκνων (άνω των 18 και κάτω των 25 ετϊν)ι υπθρετοφντων τθ ςτρατιωτικι κθτεία , ο /θ
εκπ/κόσ προςκομίηει βεβαίωςθ φοίτθςθσ ι υπθρζτθςθσ.
ε περίπτωςθ που ο/θ αναπλθρωτισ/τρια ανικει ςε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (Ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, μεςογειακι
αναιμία, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ), προςκομίηει ςτθν Τπθρεςία και πιςτοποιθτικό Α/κμιασ Τγειονομικισ Επιτροπισ από ΚΕ.Π.Α)
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΟΤ ΔΙΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΝΑΦΕΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΓΙΑ ΚΑΣΆΣΑΞΗ Ε ΜΚ
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρκρο 8 Ν.1599/1986)
ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΤΣΕΠΑΓΓΕΛΣΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ
Παραθαιούληαη οη εθπαηδεσηηθοί ποσ προζέρτοληαη ζηε Δηεύζσλζή κας, λα προζθοκίδοσλ όια ηα απαραίηεηα
δηθαηοιογεηηθά θαη έγγραθα ζε θφηοαληίγραθα , όπφς αλαγράθοληαη παραπάλφ , θαηά ηελ πρώηε εκέρα ποσ
αλαιακβάλοσλ σπερεζία , προθεηκέλοσ λα ιεηηοσργήζεη οκαιά ε δηαδηθαζία ηφλ προζιήυεφλ θαη ηοποζεηήζεφλ
Σε ζτοιηθές κολάδες.
Η σποβοιή όιφλ ηφλ δηθαηοιογεηηθώλ είλαη απαραίηεηε, θαζώς δηελεργούληαη σποτρεφηηθοί έιεγτοη ηόζο
από ηο ΥΠ.Π.Ε.Θ. & ηελ Ε.Δ.ΕΛ. όζο θαη έιεγτοη γλεζηόηεηας.

