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Προς: 1) Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
(Έδρες τους) 
2) Διευθύνσεις Δευτεροβάθμαις 
Εκπαίδευσης 
(Έδρες τους) 
 

Κοιν.: Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 
(Έδρες τους) 

 
Θέμα: «Δίνονται διευκρινίσεις 
 

Δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη η ανάληψη των διδακτικών καθηκόντων των αναπληρωτών για το σχολικό 
έτος 2017-2018 – ενώ ήδη υποβάλλονται στις Υπηρεσίες μας σχετικά ερωτήματα – οφείλουμε να σας 
υπενθυμίσουμε και επισημάνουμε τα κάτωθι, αναφορικά με τις τοποθετήσεις αναπληρωτών και τα 
δικαιολογητικά που απαιτείται να αναζητούνται/διατηρούνται στο φάκελο του εκπ/κού: 

 
(α) Βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 «Υγεία» του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) προκειμένου να 

πιστοποιείται η υγεία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την άσκηση των διδακτικών καθηκόντων τους 
απαιτείται (κατά την ανάληψη υπηρεσίας) η προσκόμιση από πλευράς τους βεβαιώσεων (α) παθολόγου ή 
γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών.  

Δεδομένου ότι η εκπ/ση αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα, εφιστάται η προσοχή σας κατά την 
παραλαβή και τον έλεγχο του περιεχομένου των εν λόγω πιστοποιητικών, για την αποφυγή προβλημάτων που 
σημειώθηκαν τα παρελθόντα έτη. 

Κατά τα λοιπά σημειώνεται ότι για τη διάρκεια ισχύος των εν λόγω πιστοποιητικών ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο αριθμ. 194411/Ε1/30.11.2015 έγγραφο με θέμα «Χρονική Ισχύς Ιατρικών Γνωματεύσεων του 
άρθρου 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α’)». 

 
(β) Στις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), η οποία προστέθηκε με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄) και αντικαταστάθηκε εκ των υστέρων από τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄) προβλέπεται:  

«Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του 
προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά 
αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι 
απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης 
ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη». 

Στο πλαίσιο των εν λόγω διατάξεων οφείλετε, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, να έχετε προβεί στον 
απαραίτητο έλεγχο γνησιότητας των σχετικών δικαιολογητικών, συμπληρώνοντας κατά περίπτωση και την 
υποενότητα «Έλεγχος γνησιότητας» στον ηλεκτρονικό φάκελο του εκπ/κού που διατηρείται στο ΟΠΣΥΔ.  

Επί του ζητήματος επισημαίνεται ότι: 
• Έλεγχος γνησιότητας διενεργείται μόνο για εκείνα τα δικαιολογητικά που δεν έχει διενεργηθεί σχετικός 

έλεγχος στο παρελθόν (όπως προκύπτει κατά περίπτωση από την υποενότητα «Έλεγχος γνησιότητας»). 
• Έλεγχος γνησιότητας δεν διενεργείται για τα πιστοποιητικά Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, 

δεδομένου ότι για αυτά έχει διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος (από την Κεντρική Υπηρεσία) κατά τις 
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προκαταρκτικές διαδικασίες κύρωσης των πινάκων αναπληρωτών. Ειδικά για τα δικαιολογητικά που παρείχαν 
στον υποψήφιο την ιδιότητα της τριτεκνίας και της πολυτεκνίας στους πίνακες αναπληρωτών, σημειώνεται ότι 
δεν απαιτείται έλεγχος γνησιότητας των εν λόγω δικαιολογητικών που είχαν προσκομιστεί κατά το κρίσιμο 
διάστημα υποβολής των αιτήσεων, αλλά – στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 10 «Χρόνος συνδρομής 
προϋποθέσεων διορισμού» του Ν.3528/07 περί συνδρομής των προσόντων πρόσληψης τόσο κατά τη λήξη της 
προθεσμίας των αιτήσεων όσο και κατά την πρόσληψη – θα πρέπει να ελεγχθεί αυτεπάγγελτα αν ο υποψήφιος 
διατηρεί την υπό κρίση ιδιότητα κατά την πρόσληψη. 

 
(γ) Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες) 

του προσληφθέντος εκπ/κού αναζητείται αυτεπάγγελτα από τη Δ/νση Εκπ/σης με την ανάληψη υπηρεσίας του 
εκπ/κού. Επί του θέματος της αναζήτησης του αντιγράφου ποινικού μητρώου υπενθυμίζεται ότι έχει αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία η Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου 
www.ncris.gov.gr με το οποίο και καθίσταται εφικτή για τις δημόσιες υπηρεσίες η ηλεκτρονική αναζήτηση 
αντιγράφου ποινικού μητρώου. 

 
(δ) Η υποχρέωση προσκόμισης από τον υποψήφιο, κατά την ανάληψη υπηρεσίας, πιστοποιητικού 

Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών ότι δεν διώκεται – όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 9 της Υ.Α. 35557/2003 με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και 
ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» – έχει αντικατασταθεί από την υποχρέωση υποβολής εκ μέρους του ιδίου 
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (σχετική η αριθμ. 11726/05 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 
838/21-6-2005) με θέμα «Κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης 
ποινικής δίωξης και αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986»). 

 
(ε) Οι Πράξεις τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπ/κών στις σχολικές μονάδες οφείλουν να αναρτώνται 

στο διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr προκειμένου να εκπληρώνεται η βασική πρόθεση και ο σκοπός της 
νομοθετικής εξουσίας με την έκδοση του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», ήτοι η ευρεία, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των 
πολιτών, η διαφάνεια και ο αποτελεσματικός έλεγχος της διοικητικής δράσης. 
 

(στ) Αναφορικά, τέλος, με τις τοποθετήσεις των προσληφθέντων αναπληρωτών και ειδικότερα σχετικά με 
την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 8 της αρ. 35557/09-04-2003 (ΦΕΚ 465 Β΄), διευκρινίζεται ότι κατά την 
τοποθέτηση προηγούνται οι γονείς με τρία (3) παιδιά και ακολουθούν, κατά σειρά, οι έχοντες δύο (2) παιδιά και 
στη συνέχεια οι έχοντες ένα (1) παιδί. 
 
Εσωτ. Διανομή: Ειδική Υπηρεσία –Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ - Τομέας 
Παιδείας 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
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