
ΒΑΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ 
 

Βάςει του άρκρου 111 (ν. 4821/2021- ΦΕΚ 134/τ.Α’/31-07-2021) : 8. Στθν περίπτωςη εκείνθ που μόνιμοι ι 

απαςχολοφμενοι με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου εκπαιδευτικοί και μζλθ 
Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. δεν προςκομίςουν πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ εμβολιαςμοφ, νόςθςθσ ι αρνθτικοφ 
διαγνωςτικοφ ελζγχου, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 1, τότε δεν τουσ 
επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ, ςτισ οποίεσ υπθρετοφν και επζρχονται οι εξήσ 
ςυνζπειεσ: α) Στουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ…. β) Οι προςωρινοί αναπληρωτζσ και ωρομίςθιοι 
εκπαιδευτικοί, κακώσ και τα μζλθ Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., οι οποίοι κατά την ημζρα ανάληψησ υπηρεςίασ δεν 
προςκομίηουν ςτον Διευκυντι/Προϊςτάμενο τθσ οικείασ ςχολικισ μονάδασ, ςτον Προϊςτάμενο των 
Κζντρων Διεπιςτθμονικισ Αξιολόγθςθσ, Συμβουλευτικισ και Υποςτιριξθσ (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), ςτον 
Προϊςτάμενο των Κζντρων Εκπαίδευςθσ για το Περιβάλλον και τθν Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), ςτον 
Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ι ςτον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ 
εμβολιαςμοφ, νόςθςθσ ι αρνθτικοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτθν παρ. 1, δεν αναλαμβάνουν υπηρεςία.  

 
Κατά την εμυάνισή σας για ανάληυη σπηρεζίας ζηη ζτολική μονάδα 

ηοποθέηηζης , προζκομίζεηε : 

1) Πιςτοποιθτικό ταυτοποίθςθσ (π.χ. Αςτυνομικι Ταυτότθτα, Διαβατιριο) 

2) Αντίγραφα των δικαιολογθτικών των τυπικών προςόντων ζνταξθσ ςτον κλάδο (πτυχία) 

και όςων κατατζκθκαν και μοριοδοτικθκαν  για τθν κατάταξθ  ςτουσ πίνακεσ του 

Α.Σ.Ε.Π.  

3) Γνωμάτευςθ παθολόγου ή γενικοφ ιατροφ, είτε δθμοςίου είτε ιδιώτθ, θ οποία να 

αναγράφει ότι αυτόσ/ι πιςτοποιεί τθν υγεία και τθν ικανότθτα να αςκιςετε τα 

κακικοντά ςασ ωσ εκπαιδευτικόσ ςτθν Α/κμια Εκπ/ςθ .1 

4) Γνωμάτευςθ ψυχιάτρου, είτε δθμοςίου είτε ιδιώτθ, θ οποία να αναγράφει ότι αυτόσ/ι 

πιςτοποιεί τθν υγεία και τθν ικανότθτα να αςκιςετε τα κακικοντά ςασ ωσ 

εκπαιδευτικόσ ςτθν Α/κμια Εκπ/ςθ.2  

5) Υπεφκυνθ διλωςθ ςχετικά με τα κωλφματα διοριςμοφ (παρζχεται από τθ ςχολικι 

μονάδα) 

6) Αίτθςθ Αναγνϊριςησ προχπθρεςίασ (παρζχεται από τθ ςχολικι μονάδα) 

7) Αίτθςθ Αναγνώριςθσ ςυνάφειασ Μεταπτυχιακοφ ι Διδακτορικοφ Τίτλου Σπουδών, 

εφόςον δεν αποτελοφςε προςόν διοριςμοφ (παρζχεται από τθ ςχολικι μονάδα) 

8) Ζγγραφα ςτα οποία αναγράφονται: Α.Φ.Μ, Α.Μ.Κ.Α, Α.Μ.Α 

9) Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο  τθσ 1θσ ςελίδασ του τραπεηικοφ βιβλιαρίου (ΜΟΝΟ Ε.Σ.Ε) 

με κακαρι αποτφπωςθ του IBAN (με πρώτο όνομα το δικό ςασ) 

10) Πρόςφατο Πιςτοποιθτικό  Οικογενειακήσ Κατάςταςησ (εφόςον υπάρχουν τζκνα 

ανιλικα ι σπουδάηοντα. Εάν είναι ςπουδάηοντα Βεβαίωσθ φοίτθσθς) 

11) Αίτηςη για χοριγθςθ μειωμζνου διδακτικοφ ωραρίου, (λόγω τζκνου ζωσ 2 ετών, ζτθ 

υπθρεςίασ), θ οποία  παρζχεται από τθ ςχολικι μονάδα 

                                                           
1
 Απαραίτητη για την ζναρξη τησ μιςθοδοςίασ 

2
 Απαραίτητη για την ζναρξη τησ μιςθοδοςίασ 


