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Εν όψει τθσ ζναρξθσ του νζου ςχολικοφ ζτουσ και ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 Τ.Α. 

(ΦΕΚ 3344/Βϋ/10-08-2020)ςασ γνωρίηουμε τα εξισ : 

Βάςει του νζου νομικοφ πλαιςίου, θ ανάλθψθ υπθρεςίασ των αναπλθρωτϊν κα γίνεται απευθείασ ςτη ςχολική 

μονάδα τοποθζτηςήσ τουσ, και από τθν ίδια θμζρα κα ιςχφει θ ςφμβαςθ εργαςίασ.  

 

υγκεκριμζνα για τθν αϋφάςθ προςλιψεων, ςφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ.,  

η ανάληψη υπηρεςίασ θα γίνει από 01-02 επτεμβρίου 2020 (Σρίτη ζωσ Σετάρτη).  

 

Σα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που κα πρζπει να υποβάλουν κατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ, ϊςτε να 

ολοκλθρωκεί το προςωπικό τουσ μθτρϊο, είναι τα εξισ:  

1. Φφλλο Ατομικϊν τοιχείων Αναπλθρωτι (βλ. ανθρτθμζνο αρχείο excel  & οδθγίεσ ςυμπλιρωςισ του 

παρακάτω) 

2. Δελτίο Απογραφισ Αναπλθρωτι ςφμφωνα με την Πράξη ΕΠΑ μζςω τησ οποίασ γίνεται η πρόςληψη (κα 

δοκεί ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ) 

3. Αντίγραφο Πτυχίου (και με Πράξθ Αναγνϊριςθσ από τον ΔΟΑΣΑΠ ςε περίπτωςθ Πανεπιςτθμίου χϊρασ του 

εξωτερικοφ) 

4. Πρόςφατθ (να ζχει εκδοκεί μετά το τζλοσ του περςινοφ διδακτικοφ ζτουσ) πρωτότυπη Ιατρικι Γνωμάτευςθ 

Παθολόγου ή Γενικοφ Ιατροφ που να βεβαιϊνει για τθν δυνατότθτα άςκθςθσ των κακθκόντων του κλάδου 

του αναπλθρωτι - ΟΧΙ ΦΩΣΟΣΤΠΙΑ 

5. Πρόςφατθ (να ζχει εκδοκεί μετά το τζλοσ του περςινοφ διδακτικοφ ζτουσ) πρωτότυπη Ιατρικι Γνωμάτευςθ 

Ψυχιάτρου που να βεβαιϊνει για τθν δυνατότθτα άςκθςθσ των κακθκόντων του κλάδου του αναπλθρωτι - 

ΟΧΙ ΦΩΣΟΣΤΠΙΑ 

6. Τπεφκυνθ Διλωςθ (βλ. ανθρτθμζνο αρχείο) 

7. Επίςθμο ζγγραφο όπου να αναγράφονται  Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Τ., ΑΜΚΑ και ΑΜΑ ΕΦΚΑ 

8. Αντίγραφο δφο όψεων του Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ 

9. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο πρϊτθσ ςελίδασ βιβλιαρίου τράπεηασ ι εκτφπωςθ ςτοιχείων τραπεηικοφ 

λογαριαςμοφ ςτον οποίο να είναι ο αναπλθρωτισ πρϊτοσ δικαιοφχοσ . 

10. Πράξθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ ςτθ ςχολικι μονάδα (κα ςυμπλθρωκεί ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ) 

11. Αίτθςθ αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ με ςυνθμμζνα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (βεβαιϊςεισ 

προχπθρεςίασ) και εκτφπωςθ ενςιμων ΕΦΚΑ (βλ. ανθρτθμζνο αρχείο) 
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12. Αίτθςθ αναγνϊριςθσ ςυνάφειασ Μεταπτυχιακοφ/Διδακτορικοφ Σίτλου πουδϊν με ςυνθμμζνο των τίτλο 

ςπουδϊν ι βεβαίωςθ περάτωςισ τουσ (και με Πράξθ Αναγνϊριςθσ από τον ΔΟΑΣΑΠ ςε περίπτωςθ 

Πανεπιςτθμίου χϊρασ του εξωτερικοφ) (βλ. ανθρτθμζνο αρχείο) 

13. Αίτθςθ καταβολισ επιδόματοσ τζκνων με ςυνθμμζνο πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 

ε περίπτωςθ τζκνων που φοιτοφν, απαιτείται πρόςφατθ βεβαίωςθ ςπουδϊν (βλ. ανθρτθμζνο αρχείο) 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΦΤΛΛΟΤ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: θ θμερομθνία ανάλθψθσ υπθρεςίασ και ζναρξθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ 

2. Δ.Ο.Τ.: ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με το εκκακαριςτικό ςθμείωμα του αναπλθρωτι 

3. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : ςυμπλθρϊνεται όπωσ αναφζρεται ςτο Δελτίο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ 

4. Α.Μ.Α. ΕΦΚΑ : από το βιβλιάριο αςφάλιςθσ (προςοχι να είναι του ιδίου και όχι κάποιου ςυγγενικοφ 

προςϊπου)  

5. ΣΡΑΠΕΖΑ: κατά προτίμθςθ ΕΘΝΙΚΗ  

6. E-mail : παρακαλείςτε να το γράψετε ευδιάκριτα κακϊσ προκφπτει αδυναμία επικοινωνίασ 

(αλλθλογραφίασ) και αποςτολισ των μθνιαίων βεβαιϊςεων αποδοχϊν 

7. Δ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: προςωρινι ι μόνιμθ, Αττικισ ι επαρχίασ. Θα αναγράφεται ςτθ ςφμβαςθ εργαςίασ.  

8. ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ/ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ: να υπάρχει ο τίτλοσ ςπουδϊν ι θ βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν. ε 

περίπτωςθ ςπουδϊν ςε πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ, απαιτείται πράξθ αναγνϊριςθσ από τον 

ΔΟΑΣΑΠ.  

9. 1η ΦΟΡΑ ΜΙΘΩΣΟ: εξαρτάται από το εάν ζχουν ιδθ ζνςθμα από προθγοφμενθ εργαςία 

(οποιοδιποτε φορζα) 

 

Σο ¨Φφλλο Ατομικϊν τοιχείων Αναπλθρωτι¨ κα ςυμπλθρϊνεται με ευκφνθ του αναπλθρωτι, 

κακϊσ οποιοδιποτε λάκοσ κα δθμιουργεί πρόβλθμα ςτθν αναγγελία πρόςλθψθσ. ΔΙΟΡΘΩΗ 

Ε ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΣΑΙ.   

 

*Οι ιατρικζσ γνωματεφςεισ κατατίκενται υποχρεωτικά κατά την ανάληψη 

υπηρεςίασ από τουσ αναπλθρωτζσ, ςφμφωνα και με τθν δζςμευςι τουσ 

μζςω τθσ ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΙΜΗΕΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ που υπζβαλαν οι 

υποψιφιοι ςτο ΟΠΤΔ. Αναπλθρωτισ που δεν προςκομίηει ιατρικζσ 

γνωματεφςεισ ΔΕΝ ΘΑ ΤΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΗΝ ΜΙΘΟΔΟΙΑ.  
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*ε περίπτωςθ  που αναπλθρωτισ δικαιοφται μειωμζνο ωράριο λόγω προχπθρεςίασ άνω των 10 

ετϊν, απαιτείται ςχετικι αίτθςθ. (βλ. ζντυπο γενικισ αίτθςθσ) 

 

* ε περίπτωςθ  που αναπλθρϊτρια δικαιοφται μειωμζνο ωράριο λόγω τζκνου κάτω των δφο ετϊν, 

απαιτείται ςχετικι αίτθςθ (βλ. ζντυπο γενικισ αίτθςθσ) με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 

(πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ και Τπεφκυνθ Διλωςθ που κα δοκεί ςτθν ςχολικι μονάδα) 

 

*ε περίπτωςθ άδειασ κφθςθσ/λοχείασ/μακροχρόνιασ αναρρωτικισ/ειδικισ απαιτείται ςχετικι αίτθςθ 

(βλ. ζντυπο αίτθςθσ άδειασ) με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και αίτθςθ βεβαίωςθσ προσ ΕΦΚΑ (κα 

δοκεί ςτθν ςχολικι μονάδα) κατά περίπτωςθ.  

 

 

 

 


