
Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων

1. Από πότε μετράει η προϋπηρεσία

2.Προθεσμίες

3.Όρκος  

Βεβαίωση ορκωμοσίας:

Σύμφωνα με τον Επικαιροποιημένο Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ. 

Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας :

Σύμφωνα με τον Επικαιροποιημένο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. 

1. Ο όρκος Δίνεται ενώπιον του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη διορισμού ή του 
οργάνου που ορίζεται στο έγγραφο της κοινοποίησης. 

2. Ο όρκος έχει ως εξής: 

“Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να 
εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου”  

3. Όσοι δηλώνουν ότι δεν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία ή πρεσβεύουν θρησκεία που 
δεν επιτρέπει τον όρκο, παρέχουν, αντί όρκου, την ακόλουθη διαβεβαίωση: “Δηλώνω, 
επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδηση μου, ότι θα φυλάττω πίστη στην Ελλάδα, υπακοή 
στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα 
καθήκοντα μου”.

4.  Η βεβαίωση ορκωμοσίας πιστοποιείται με πρωτόκολλο, που χρονολογείται και 
υπογράφεται από τον ορκιζόμενο και το όργανο ενώπιον του οποίου ορκίζεται. 

5. Η ανάληψη καθηκόντων πιστοποιείται με έκθεση, που υπογράφεται από τον 
προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας και τον υπάλληλο. Η έκθεση φέρει αριθμό 
πρωτοκόλλου της χρονολογίας ανάληψης καθηκόντων. 

6. Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας Αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης 
στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση 
ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης 
διορισμού, αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. 

7. Η κοινοποίηση στον διοριζόμενο Γίνεται με έγγραφο της οικείας αρχής, στο οποίο 
αναγράφεται ο αριθμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε 
η περίληψη της πράξης διορισμού και το οποίο επιδίδεται επί αποδείξει στην κατοικία του 
είτε στον ίδιο είτε σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν. 



8. Προθεσμία Με το έγγραφο αυτό τάσσεται και εύλογη προθεσμία τριάντα (30) το 
πολύ ημερών για ορκωμοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας. Αν δεν 
καθορίζεται τέτοια προθεσμία, θεωρείται ότι έχει ταχθεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες, μόνο μία φορά, για εξαιρετικούς 
λόγους. 

9. Αφετηρία υπολογισμού Μισθοδοσίας 

Η μισθοδοσία εκκινεί από την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ανάληψη 
υπηρεσίας από τον διορισμένο/η.

10. Ακαθάριστος μισθός νεοδιοριζόμενου 

Το ακαθάριστο ποσό για νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 
ανέρχεται σε 1.092 ευρώ. Το ακαθάριστο ποσό για νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ανέρχεται σε 858 ευρώ. Επί των ως άνω ποσών 
προβλέπονται κρατήσεις 20%.

Για τον πρώτο χρόνο  υπάρχουν αυξημένες κρατήσεις για το Μετοχικό Ταμείο των 
Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), ένας ακαθάριστος μισθός δια 12 μήνες. 

 Ετσι ο καθαρός μισθός διαμορφώνεται:

 Για τον νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) γύρω στα 740 
ευρώ. 

Για νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) γύρω στα 620 ευρώ. 

Στο μισθό του νεοδιοριζόμενου προστίθεται από την πρώτη στιγμή και η προβλεπόμενη 
οικογενειακή παροχή. 

Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση 
βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) 
τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε : 

Πενήντα (50) ευρώ για ένα τέκνο, εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, εκατόν 
είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για 
τέσσερα τέκνα και επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. 

Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή 
αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή 
το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.

 Η εν λόγω παροχή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν οι γονείς τελούν σε διάσταση, διάζευξη 
ή χηρεία.



 Η ανωτέρω παροχή δεν καταβάλλεται στους έγγαμους, διαζευγμένους ή εν χηρεία 
υπαλλήλους οι οποίοι όμως δεν έχουν αποκτήσει τέκνα, ή τα τέκνα αυτά έχουν ενηλικιωθεί 
ή περατώσει τις σπουδές τους ή σε κάθε περίπτωση έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της 
ηλικίας τους, με εξαίρεση τους έγγαμους υπαλλήλους που έχουν τέκνα ανίκανα σωματικά ή 
πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος .

Η διαπίστωση των προϋποθέσεων χορήγησης της οικογενειακής παροχής καθώς και 
οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των τέκνων που αυξάνουν την παροχή αυτή γίνεται με 
υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που υποβάλλεται στον εκκαθαριστή των αποδοχών του, 
μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά (π.χ. ληξιαρχική πράξη γέννησης κ.λ.π.). 

Αναγνώριση προϋπηρεσιών

 Από τη στιγμή που θα αναγνωρισθούν προϋπηρεσίες από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα 
προστεθούν αντίστοιχα Μισθολογικά Κλιμάκια στη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών. 

Αλλαγή Μισθολογικού Κλιμακίου πραγματοποιείται: Ανά διετία στους εκπαιδευτικούς 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). 

Ανά τριετία στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). 

Για τα Μισθολογικά Κλιμάκια στα έτη ωρίμανσης δεν συμπεριλαμβάνονται τα χρονικά 
διαστήματα απο 1/1/2016 έως 31/12/2017 σύμφωνα με το νόμο. 

Οι κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που 
έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά 
δύο Μισθολογικά Κλιμάκια Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ. 

Σύμφωνα με σχετικές διατάξεις, η κατάταξη στα προωθημένα Μ.Κ., των υπαλλήλων που 
είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, πραγματοποιείται μόνο όταν το 
περιεχόμενο των εν λόγω τίτλων είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του 
υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση ή την 
περιγραφή της θέσης εργασίας από τον Οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή της 
προϋπόθεσης αυτής θα πρέπει να αποφαίνεται το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

A 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 2. Φωτοτυπία αποδεικτικού 
ξεχωριστά για το καθένα: 

α) Α.Φ.Μ από Taxisnet 

β) Α.Μ.Κ.Α

γ)Α.Μ.ΙΚΑ 



3. Φωτοτυπία Αριθμού Λογ. Τράπεζας με το ΙΒΑΝ , με πρώτο δικαιούχο τον /την 
εκπαιδευτικό.   

4. Γνωματεύσεις από Παθολόγο και από Ψυχίατρο.

 Εάν δεν υπάρχουν τα δικαιολογητικά, ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
υπεύθυνη δήλωση ότι θα τα προσκομίσει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ανάληψης 
υπηρεσίας στη διεύθυνση. 

5. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α �(για τους άντρες) (αναζητείται αυτεπάγγελτα αν δεν 
υπάρχει στην κατοχή του εκπαιδευτικού) 

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικού Εισαγγελίας 
Πλημμελειοδικών(συμπλήρωση στοιχείων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση) 

B 1. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. 

Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου, και: •μετάφραση, •ΔΟΑΤΑΠ, •απολυτήριο ελληνικού 
Λυκείου     

2. Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού τίτλου σε περίπτωση που 
υπάρχει  όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης καθώς και η προσκόμιση της γενικής 
αναλυτικής αριθμητικής βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών.

 Αν δεν υπάρχει αριθμητική βαθμολογία στον τίτλο σπουδών, προσκομίζεται επιπλέον και 
βεβαίωση- πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 

Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού απαιτείται και μετάφραση και ΔΟΑΤΑΠ.

 Γ 1.  Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας: 

1. Ο/η εκπ/κός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας που 
επισυνάπτεται και την υποβάλει μαζί με τις βεβαιώσεις.   

2. Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται 
στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι 
για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η παραπάνω προϋπηρεσία ήσασταν 
ασφαλισμένος/η,το εν λόγω έγγραφο αποτελεί προϋπόθεση για την προσμέτρηση της 
προϋπηρεσίας σύμφωνα με το Ν.4354/2015 , Φ.Ε.Κ.176/τ.Α �/16-12-2015   

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου από το Δήμο (για τους 
έγγαμους ή τους έγγαμους γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων).  

Στη περίπτωση σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και κάτω των 25 ετών)ή υπηρετούντων 
τη στρατιωτική θητεία , ο /η εκπ/κός προσκομίζει βεβαίωση φοίτησης ή υπηρέτησης. 

Δ. Σε περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ , προσκομίζει στην 
Υπηρεσία και πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής από ΚΕ.Π.Α 

Ε. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 



1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ 

3. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

4. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΦΑΚΕΛΟ 

5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 

7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΛΙΟΥ Η΄ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 
Ν.1599/1986) 

10. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Δρ. Αθανάσιος Νικολόπουλος


