
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

Κατόπιν της με ημερομηνία 02-08-2022 ανακοίνωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το μόνιμο 

διορισμό  εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 

μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ, παρακαλούνται οι διοριζόμενοι στις περιοχές αρμοδιότητας της 

Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής (ήτοι Α΄ Ανατ. Αττικής και Β΄ Ανατ. Αττικής) όπως 

αποστείλουν ΜΟΝΟ σε μορφή ΕΝΟΣ αρχείου pdf όλα τα κάτωθι αναφερόμενα 

δικαιολογητικά προκειμένου για την διευκόλυνση της διαδικασίας της πρόσληψης. 

Αρχεία σε μορφή εικόνας, συμπιεσμένα (zip), links σε dropbox, google drive κλπ, δεν θα 

γίνουν δεκτά. 

Το αρχείο pdf θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail της Δ/νσης (mail@dide-

anatol.att.sch.gr) το αργότερο  

έως την Τρίτη 09 Αυγούστου 2022. 

Το θέμα του e-mail και το όνομα του αρχείου pdf θα φέρει την ονομασία:  

«ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ_ΚΛΑΔΟΣ» 

(π.χ. ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ_ΠΕ03.pdf και θέμα: ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ_ΠΕ03) 

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της Υπηρεσίας, με την οποία θα ενημερωθούν οι 

διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για 

ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας  

2. Αντίγραφο Πτυχίου  
(Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου απαιτούνται επιπλέον:  
α. μετάφραση,   β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ,   γ. απολυτήριο λυκείου 

3. Υπεύθυνη Δήλωση 1 υπογεγραμμένη (βλ. συνημμένο 1) 

4. Υπεύθυνη Δήλωση 2 υπογεγραμμένη (βλ. συνημμένο 2) 

5. Υπεύθυνη Δήλωση 3 υπογεγραμμένη (βλ. συνημμένο 3) 

6. Πρόσφατη Γνωμάτευση - Βεβαίωση παθολόγου ή γενικού ιατρού Δημόσιου νοσοκομείου ή 

ιδιώτη (να πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου υπαλλήλου να 

ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ως μόνιμος/η εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης.) (βλ. συνημμένο 

4) 

 



7. Πρόσφατη γνωμάτευση Ψυχιάτρου Δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη (να πιστοποιείται η 

ψυχική υγεία και καταλληλότητα του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα 

ως μόνιμος/η εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης.) (βλ. συνημμένο 4) 

(Οι Πρωτότυπες ως άνω γνωματεύσεις είτε θα κατατεθούν αυτοπροσώπως είτε θα αποσταλούν 

μέσω των σχολείων) 

8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
(Δύναται να εκτυπωθεί μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
«ΕΡΜΗΣ» http://www.ermis.gov.gr) 

9. Βεβαίωση φοίτησης σπουδάζοντος ή βεβαίωση υπηρετούντος στρατιωτική θητεία τέκνου. 

10. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (εάν υπάρχει) 

11. Δήλωση Περουσιακής Κατάστασης (βλ. συνημμένο 5) σε ενσφράγιστο φάκελο. 
(είτε θα κατατεθεί αυτοπροσώπως είτε θα αποσταλεί μέσω των σχολείων) 

12. Φωτοτυπία εγγράφου στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ. 

13. Φωτοτυπία εγγράφου στο οποίο αναγράφεται ο ΑΦΜ. 

14. Φωτοτυπία εγγράφου στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΙΚΑ. 

15. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης στην οποία να αναγράφεται ευκρινώς ο 

εκπαιδευτικός ως πρώτος δικαιούχος και το ΙΒΑΝ. 

16. Πιστοποιητικό Στρατού τύπου Α΄. 

17. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας, περί άσκησης ή μη εις 

βάρους σας ποινικής δίωξης για οποιαδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για 

οποιαδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (αναζητείται 

αυτεπάγγελτα) 

 

(Τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε δύο διαφορετικά e-mails 

ΜΕΤΑ την ημέρα της πράξης ανάληψης) 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: 

- Αίτηση (βλ. συνημμένο 6) 

- Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 
               (για κάθε έτος ξεχωριστά από τις αντίστοιχες Δ/νσεις ) 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: 

- Αίτηση  (βλ. συνημμένο 7) 

- Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου 
(Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου απαιτούνται επιπλέον:  
α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ 

 
 

 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

http://www.ermis.gov.gr/

