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Απαιτούμενα δικαιολογητικά για Μόνιμο Διορισμό εκπαιδευτικών 
 
 

Α. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι νεοδιοριζόμενοι στην 
υπηρεσία μας είναι: 

 

1. Ατομικό Υπηρεσιακό Φάκελο με κορδόνι και Υποφακέλους (Ατομικά Στοιχεία, Προσόντα, 
Υπαλληλική Σταδιοδρομία, Άδειες κτλ) από βιβλιοπωλείο 
 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
 

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου/ πτυχίων (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν 
επιπλέον : α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ). 

 
4. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού/ διδακτορικού τίτλου σπουδών. (σε περίπτωση ξενόγλωσσου 

τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον : α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ). 
 

5. Έγγραφο που να αναγράφεται τον ΑΦΜ του υποψηφίου. 
 

6. Έγγραφο που να αναγράφεται τον ΑΜΑ του υποψηφίου. 
 

7. Έγγραφο που να αναγράφεται τον ΑΜΚΑ του υποψηφίου. 
 

8.  Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ (με 
πρώτο δικαιούχο τον νεοδιοριζόμενο). 

 
9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( για τους έγγαμους και που έχουν τέκνα). 

9.1. Βεβαίωση φοίτησης σπουδάζοντος τέκνου. 
 

10. Πιστοποιητικό εντοπιότητας (σε Δήμους Ν. Ρεθύμνου) 
 

11. Αποδεικτικό Συνυπηρέτησης (για εργασία συζύγου στο Ρέθυμνο) 
 

12. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α για τους άρρενες υποψηφίους. 
 

13. Βεβαίωση από παθολόγο (δημοσίου φορέα ή ιδιώτη), όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
του υποψηφίου για άσκηση διδακτικών καθηκόντων. (του τελευταίου τρίμηνου) 

 
14. Βεβαίωση από ψυχίατρο (δημοσίου φορέα ή ιδιώτη), όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα 

του υποψηφίου για άσκηση διδακτικών καθηκόντων. (του τελευταίου τρίμηνου) 
 

15. Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (έντυπη άρθρο 28 ν.2683/99) (βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
μας) 

 

16. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη άσκησης Ποινικής Δίωξης, μη συνταξιοδότησης, μη άσκησης κατ’ 
επάγγελμα εμπορίας 

 
17. Έντυπο στοιχείων Μισθοδοσίας 
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Β. Για αναγνώριση προϋπηρεσίας με σκοπό τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη: Αίτηση 

Επισημάνσεις: 

I. Για προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β’/Θμιας Εκπ/σης, 
φωτοαντίγραφα όλων των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας κατ έτος ξεχωριστά (όχι 
συγκεντρωτική εκτύπωση από το ΟΠΣΥΔ) 

 

II. Για προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε άλλους φορείς του Δημοσίου απαιτείται να 
προσκομίσουν επιπλέον: α) απόφαση πρόσληψης και απόλυσης, β) βεβαίωση από το φορέα 
απασχόλησης όπου να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν , η σχέση εργασίας, 
το ωράριο (πλήρες, ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με 
μειωμένο ωράριο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών γ) βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται 
η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης καθώς και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της 
Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν.4354/2015 και δ) αναλυτική Κατάσταση Ενσήμων ή 
Βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η. 

 

Γ. Με σκοπό την πλήρη ενημέρωση του προσωπικού φακέλου και τον έλεγχο γνησιότητας των 
δικαιολογητικών διορισμού , παρακαλούνται όπως προσκομίσουν αντίγραφα όλων των 
υπόλοιπων προσόντων τα οποία μοριοδοτήθηκαν από το ΑΣΕΠ [ξένες γλώσσες, γνώση ΗΥ, 
σεμινάρια επιμόρφωσης, ΚΕΠΑ (τέκνων –συζύγων ιδίων), Παιδαγωγική επάρκεια (όπου ήταν 
απαιτούμενη), γνώση Braille – νοηματικής]. 

 

Τέλος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να φροντίσουν έγκαιρα για την συλλογή των 
απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά η διαδικασία ανάληψης 
υπηρεσίας ορκωμοσίας και τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες. 


