
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ  

A   

1. Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου  

2. Φωτοτυπία αποδεικτικοφ για:    α) Α.Φ.Μ από Taxisnet β) Α.Μ.Κ.Α γ)Α.Μ.ΙΚΑ  

3. Φωτοτυπία  Αρικμοφ Λογ. Σράπεηασ με το ΙΒΑΝ , με πρϊτο δικαιοφχο τον /τθν εκπαιδευτικό.  

4. 

Γνωματεφςεισ από Πακολόγο και από Ψυχίατρο. 
Εάν δεν υπάρχουν τα δικαιολογθτικά ςυμπλθρϊνεται Τ.Δ (παρζχεται από τθν υπθρεςία)  και ο εκπαιδευτικόσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να τα προςκομίςει εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ υπθρεςίασ ςτθ διεφκυνςθ.  

5. 
Πιςτοποιθτικό τρατολογίασ τφπου Α ́(για τουσ άντρεσ) (αναηθτείται αυτεπάγγελτα αν δεν υπάρχει ςτθν κατοχι του 
εκπαιδευτικοφ)  

6. 
Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου και Πιςτοποιθτικοφ Ειςαγγελίασ Πλθμμελειοδικϊν(ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων για αυτεπάγγελτθ 
αναηιτθςθ)   

B   

1. 
Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. 
ε περίπτωςθ ξενόγλωςςου πτυχίου, και: •μετάφραςθ, •ΔΟΑΣΑΠ, •απολυτιριο ελλθνικοφ Λυκείου  

2. 

Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακοφ ι και διδακτορικοφ τίτλου (ςε περίπτωςθ που υπάρχει) 
όπου αναγράφεται θ θμερομθνία κτιςθσ κακϊσ και θ προςκόμιςθ τθσ  γενικισ αναλυτικισ αρικμθτικισ  βακμολογίασ και το 
πρόγραμμα ςπουδϊν. Αν δεν υπάρχει (αρικμθτικι βακμολογία) ςτον τίτλο ςπουδϊν, προςκομίηεται επιπλζον και βεβαίωςθ-
πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ 
ε περίπτωςθ ξενόγλωςςου μεταπτυχιακοφ απαιτείται και μετάφραςθ και ΔΟΑΣΑΠ.  

3. 
Φωτοαντίγραφα των προςόντων που είναι καταχωριςμζνα ςτον ΟΠΤΔ και ζχουν μοριοδοτθκεί από τθν προκιρυξθ του ΑΕΠ 
(ξζνεσ γλϊςςεσ, ςεμινάρια, αποδεικτικά γνϊςθσ Η/Τ, αποδεικτικά Braille/ΕΝΓ )   

Γ   

1. 
Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ: ο/θ εκπ/κόσ ςυμπλθρϊνει τθ ςχετικι αίτθςθ για αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ που επιςυνάπτεται 
και τθν υποβάλει μαηί με τισ βεβαιϊςεισ.  

2. 

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)  

3. 

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.  

4. 

Δικαιολογθτικό ςυνυπθρζτθςθσ για τον Διμο Κιλκίσ ι Παιονίασ ( Για τον δθμόςιο τομζα απαιτείται βεβαίωςθ εργαςίασ 
ςτθν οποία να αναγράφεται ότι ο υπάλλθλοσ κατζχει οργανικι κζςθ – Για τον ιδιωτικό τομζα απαιτείται βεβαίωςθ 
εργοδότθ ςτθν οποία να αναγράφεται θ θμερομθνία πρόςλθψθσ και θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και μια εκτφπωςθ των 
ενςιμων των δφο τελευταίων χρόνων )   

5. 
Πιςτοποιθτικό Εντοπιότθτασ για τον Διμο Κιλκίσ ι Παιονίασ (Μόνο αν δεν εμφανίηεται ςτο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ 
κατάςταςθσ θ Ημερομθνία Κτιςθσ Δθμοτικότθτασ)  

Δ   

 
ε περίπτωςθ που ο/θ εκπαιδευτικόσ ανικει ςε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ , προςκομίηει ςτθν Τπθρεςία και πιςτοποιθτικό Α/κμιασ 
Τγειονομικισ Επιτροπισ από ΚΕ.Π.Α  

Ε ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΟΤ ΔΙΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ (ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ διεφκυνςθσ)  

1.  ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ  

2.  ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΤΣΕΠΑΓΓΕΛΣΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ  

3.  ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

4.  ΕΝΣΤΠΟ ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ Ε ΚΛΕΙΣΟ ΦΑΚΕΛΟ με ονοματεπϊνυμο από ζξω  

5.  ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ    

6.  ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ  ΤΝΑΦΕΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ι ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟΤ  

7.  ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ  

8.  ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΠΑΛΙΟΤ Ηϋ ΝΕΟΤ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ  

9.  ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ  

10.  ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΠΡΩΣΟΤ ΕΝΗΜΟΤ  

11.  ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρκρο 8 Ν.1599/1986)  

12.  ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ  

 
Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί που κα προςζλκουν ςτθ Διεφκυνςι μασ, να προςκομίςουν όλα τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά και ζγγραφα ςε φωτοαντίγραφα, όπωσ αναγράφονται παραπάνω, κατά τθν πρϊτθ θμζρα που κα 
αναλάβουν υπθρεςία. 
 

 


