
Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στη Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας θα 

πρέπει κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους να προσκομίσουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοτυπία Ταυτότητας. 

2. Αντίγραφο Πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ 

και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου). 

3. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού (σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και 

μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου). 

4. Αίτηση αναγνώρισης Μεταπτυχιακού Τίτλου  για μισθολογική εξέλιξη (παρέχεται 

από την υπηρεσία και μόνο στην περίπτωση που αυτό αποτέλεσε προσόν 

διορισμού) 

5. Αντίγραφο βεβαίωσης Σεμιναρίου Ειδικής Αγωγής 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο 

σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής). 

6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο αν είναι έγγαμος ή με 

ανήλικα τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος την 

στρατιωτική του θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή 

υπηρέτησης). 

7. Πιστοποιητικό Στρατολογίας. 

8. Πρόσφατες Ιατρικές Γνωματεύσεις από Παθολόγο/Γενικό Γιατρό και Ψυχίατρο σε 

εφαρμογή του αρ. 7 του Ν.4210/2013 (πρότυπο παραπεμπτικό έγγραφο που πρέπει 

να έχουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προκειμένου να παραλάβουν και στη 

συνέχεια να προσκομίσουν τις  ιατρικές βεβαιώσεις θα παραλάβουν από την 

υπηρεσία μας). 

9. Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου (π.χ. Εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας)  στο 

οποίο να φαίνεται ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. του εκπαιδευτικού. 

10. Φωτοτυπία πρώτης Σελίδας Βιβλιαρίου ΙΚΑ στην οποία θα φαίνεται ο αριθμός 

Μητρώου ΙΚΑ ασφαλισμένου. 

11. Έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ του αναπληρωτή. 

12. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου θα αναγράφεται καθαρά το 

ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι πρώτος δικαιούχος (για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ 

και ΠΔΕ δεκτός μόνο λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας). 

13. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (για κάθε έτος ξεχωριστά από τις αντίστοιχες 

Διευθύνσεις & όχι συγκεντρωτικά από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα). 

14. Αίτηση αναγνώρισης Προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη (Παρέχεται από την 

υπηρεσία) 

15. Πιστοποιητικό εντοπιότητας (αν ο εκπαιδευτικός μένει στην περιοχή πρόσληψης 

πρόσφατο & εφόσον υπάρχει). 

16. Βεβαίωση συνυπηρέτησης (εφόσον υπάρχει). 

17. Πιστοποιητικό πολυτέκνων (εφόσον υπάρχει). 

18. Πιστοποιητικό αναπηρίας (εφόσον υπάρχει). 

 


