ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ
ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017-2018

Δλεκεξώλνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη σο αλαπιεξσηέο ή
σξνκίζζηνη γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2017-2018 όηη θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηε Γ/λζε Β/ζκηαο
Δθπ/ζεο Ν. Ηξαθιείνπ γηα πξόζιεςε θαη αλάιεςε ππεξεζίαο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Αληίγξαθν πηπρίνπ.
Σεκείσζε: Αλ πξόθεηηαη γηα πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ηνπ εμσηεξηθνύ, ρξεηάδεηαη λα
θαηαηεζεί επηπιένλ ην απνιπηήξην Λπθείνπ, ε επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ πηπρίνπ θαη ε
αλαγλώξηζε από ην Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2. Πηζηνπνηεηηθό Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο (γηα ηνπο θιάδνπο πνπ
απαηηείηαη)
3. Φσηνηππία Σαπηόηεηαο.
4. Γηδαθηνξηθό/Μεηαπηπρηαθό ή εκηλάξην ηνπιάρηζηνλ 400 σξώλ ζηελ Δ.Α.Δ (αλ ε
πξόζιεςε γίλεη από ηνπο πίλαθεο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο).
Σεκείσζε: Αλ ην δηδαθηνξηθό/κεηαπηπρηαθό ζηελ Δηδηθή Αγσγή είλαη από Παλεπηζηήκην
ηνπ εμσηεξηθνύ, εθηόο από ην Μεηαπηπρηαθό Τίηιν Σπνπδώλ πξέπεη λα θαηαηεζεί θαη ε
κεηάθξαζή ηνπ θαζώο θαη ε αλαγλώξηζε από ην Γ.Ο.Α.Τ.ΑΠ.
5. Πηζηνπνηεηηθό γλώζεο γξαθήο BRAILLE ή Δ.Ν.Γ γηα πξόζιεςε ζηελ Δ.Α.Δ .(αλ ππάξρεη)
6. Μεηαπηπρηαθό ή Γηδαθηνξηθό Σίηιν πνπδώλ ζηε Γεληθή Αγσγή -αλ ππάξρεη- γηα
αλαγλώξηζε ηεο Σπλάθεηαο θαη ηε κηζζνινγηθή θαηάηαμε.
Σεκείσζε: Αλ ην κεηαπηπρηαθό/δηδαθηνξηθό ζηε Γεληθή Αγσγή είλαη από Παλεπηζηήκην
ηνπ εμσηεξηθνύ, εθηόο από ην Μεηαπηπρηαθό/Γηδαθηνξηθό Τίηιν Σπνπδώλ πξέπεη λα θαηαηεζεί
θαη ε κεηάθξαζή ηνπ θαζώο θαη ε αλαγλώξηζε από ην Γ.Ο.Α.Τ.ΑΠ.
7. Γηα ηελ αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο θαη ηε κηζζνινγηθή ηνπο θαηάηαμε:
 Όιεο ηηο βεβαηώζεηο πξνϋπεξεζίαο (γηα πξνϋπεξεζία πνπ έρεη πξνζθεξζεί ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο Α/ζκηαο ή/θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο.)


Γηα πξνϋπεξεζία ε νπνία έρεη πξνζθεξζεί ζε άιινπο θνξείο:
α) Τα ζρεηηθά έλζεκα θαη θσηνηππία απηώλ (ηα πξσηόηππα έλζεκα επηζηξέθνληαη
ζηελ/ζηνλ ελδηαθεξόκελν) ή βεβαηώζεηο αζθαιηζηηθνύ θνξέα πνπ απνδεηθλύνπλ όηη
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν πξνζθέξζεθε ε πξνϋπεξεζία ήηαλ
αζθαιηζκέλνο/ε.
β) Τπεύζπλε Γήισζε όηη γηα ηελ ελ ιόγσ πξνϋπεξεζία δελ έιαβε ζύληαμε,
απνδεκίσζε ή άιιν βνήζεκα αληί ζύληαμεο.
γ) Τηο απνθάζεηο πξόζιεςεο θαη απόιπζεο.
δ) Βεβαίσζε από ηνλ θνξέα απαζρόιεζεο όπνπ λα πξνθύπηεη κε απόιπηε
ζαθήλεηα:
Η ηδηόηεηα κε ηελ νπνία ππεξέηεζαλ, ε ζρέζε εξγαζίαο, ην σξάξην εξγαζίαο (πιήξεο
ή κεησκέλν), ην ππνρξεσηηθό πιήξεο σξάξην (ζε πεξίπησζε εξγαζίαο κε κεησκέλν
σξάξην), ε δηάξθεηα ησλ πξνϋπεξεζηώλ απηώλ.

ε) Βεβαίσζε ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε λνκηθή κνξθή ηνπ
θνξέα απαζρόιεζεο, θαζώο θαη εάλ ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Παξαγξάθνπ
1 ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 4354/2015.
8. Ιαηξηθέο Γλσκαηεύζεηο από Ψπρίαηξν θαη Παζνιόγν ή Γεληθό Γηαηξό γηα ηθαλόηεηα
άζθεζεο δηδαθηηθνύ έξγνπ, ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, είηε από Γεκόζην Ννζνθνκείν είηε από
Ιδηώηε Γηαηξό.
9. Τξαπεδηθόο ινγαξηαζκόο κηζζνδνζίαο – ΙΒΑΝ (θσηνηππία ηεο 1εο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ)
Σεκείσζε: Αλ ε πξόζιεςε γίλεη κέζσ Ταθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ κπνξεί λα είλαη ζε
νπνηαδήπνηε ηξάπεδα. Αλ γίλεη κέζσ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ή κέζσ ΔΣΠΑ,
ν ινγαξηαζκόο κηζζνδνζίαο πξέπεη λα είλαη ζηελ Δζληθή Τξάπεδα.
10. Απνδεηθηηθό ΑΦΜ θαη Γ.Ο.Τ.
11. Απνδεηθηηθό ΑΜΚΑ θαη Αξηζκνύ Μεηξώνπ Αζθαιηζκέλνπ .
12. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο γηα γνλείο κε αλήιηθα ηέθλα. Σε πεξηπηώζεηο
ηέθλσλ πνπ έρνπλ θιείζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ζπνπδάδνπλ ή ππεξεηνύλ ηε
ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία, αληίζηνηρεο βεβαηώζεηο θνίηεζεο ή ππεξέηεζεο.
13. Πηζηνπνηεηηθό ηξαηνινγίαο.
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα. Η ππνβνιή όισλ
ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο πξόζιεςεο. Γηα όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά δηελεξγείηαη έιεγρνο
γλεζηόηεηαο.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Όζνη εθπαηδεπηηθνί αλήθνπλ ζε εηδηθή θαηεγνξία ζηνλ πίλαθα
θαηάηαμεο (πνιύηεθλνη/ηξίηεθλνη, νη πάζρνληεο από ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο,
νκόδπγε κεζνγεηαθή αλαηκία, αλαπεξία ζε πνζνζηό 67% θαη άλσ) νθείινπλ λα
θαηαζέζνπλ ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά έγγξαθα.
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