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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2018-2019
Ενθμερϊνουμε

τουσ εκπαιδευτικοφσ

οι

οποίοι

προςλαμβάνονται

ωσ

προςωρινοί

αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι για το διδακτικό ζτοσ 2018-2019 ότι κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτθ
Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου για πρόςλθψθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ,
οφείλουν να κατακζςουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου.
θμείωςθ: Αν πρόκειται για πτυχίο Πανεπιςτθμίου του εξωτερικοφ, χρειάηεται να
κατατεκεί επιπλζον το απολυτιριο Λυκείου, θ επίςθμθ μετάφραςθ του πτυχίου και θ
αναγνϊριςθ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.
2. Πιςτοποιθτικό Παιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ (για τουσ κλάδουσ που απαιτείται).
3. Φωτοτυπία Σαυτότθτασ.
4. Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό ι εμινάριο τουλάχιςτον 400 ωρϊν ςτθν Ε.Α.Ε (αν θ πρόςλθψθ
γίνει από τουσ πίνακεσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ).
θμείωςθ: Αν το διδακτορικό/μεταπτυχιακό ςτθν Ειδικι Αγωγι είναι από Πανεπιςτιμιο
του εξωτερικοφ, εκτόσ από το Μεταπτυχιακό Σίτλο πουδϊν πρζπει να κατατεκεί και θ
μετάφραςι του, κακϊσ και θ αναγνϊριςθ από το Δ.Ο.Α.Σ.ΑΠ.
5. Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ γραφισ BRAILLE ι Ε.Ν.Γ αν θ πρόςλθψθ γίνει ςτθν Ειδικι Αγωγι με
γνϊςθ γραφισ BRAILLE ι Ε.Ν.Γ.

6. Μεταπτυχιακό ι Διδακτορικό Σίτλο πουδϊν ςτθ Γενικι Αγωγι -αν υπάρχει- για αναγνϊριςθ
τθσ υνάφειασ και τθ μιςκολογικι κατάταξθ.
θμείωςθ: Αν το μεταπτυχιακό/διδακτορικό ςτθ Γενικι Αγωγι είναι από Πανεπιςτιμιο
του εξωτερικοφ, εκτόσ από το Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Σίτλο πουδϊν πρζπει να κατατεκεί
και θ μετάφραςι του, κακϊσ και θ αναγνϊριςθ από το Δ.Ο.Α.Σ.ΑΠ.
7. Για τθν αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ και τθ μιςκολογικι κατάταξθ απαιτοφνται:


Για προχπθρεςία θ οποία ζχει προςφερκεί ςε ςχολικζσ μονάδεσ Α/κμιασ ι/και Β/κμιασ
Εκπ/ςθσ, όλεσ οι βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, υπογεγραμμζνεσ από τον Διευκυντι τθσ
εκάςτοτε Διεφκυνςθσ.



Για προχπθρεςία θ οποία ζχει προςφερκεί ςε φορείσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο
εφαρμογισ τθσ Παραγράφου 1 του άρκρου 7 του Ν. 4354/2015 απαιτοφνται:
α) Βεβαίωςθ από τον φορζα απαςχόλθςθσ όπου να προκφπτει με απόλυτθ ςαφινεια:
Η ιδιότθτα με τθν οποία υπθρζτθςαν, θ ςχζςθ εργαςίασ, το ωράριο εργαςίασ (πλιρεσ ι
μειωμζνο), το υποχρεωτικό πλιρεσ ωράριο (ςε περίπτωςθ εργαςίασ με μειωμζνο
ωράριο), θ διάρκεια των προχπθρεςιϊν αυτϊν.
β) Σα ςχετικά ζνςθμα και φωτοτυπία αυτϊν (τα πρωτότυπα ζνςθμα επιςτρζφονται
ςτον/ςτθν ενδιαφερόμενο/θ) ι βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικοφ φορζα που αποδεικνφουν
ότι για το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο προςφζρκθκε θ προχπθρεςία ιταν
αςφαλιςμζνοσ/θ.
γ) Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι για τθν εν λόγω προχπθρεςία δεν ζλαβε ςφνταξθ,
αποηθμίωςθ ι άλλο βοικθμα αντί ςφνταξθσ.
δ) Οι αποφάςεισ πρόςλθψθσ και απόλυςθσ.
ε) Βεβαίωςθ του φορζα απαςχόλθςθσ ςτθν οποία κα αναφζρεται θ νομικι μορφι του
φορζα απαςχόλθςθσ, κακϊσ και εάν υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ Παραγράφου
1 του Άρκρου 7 του Ν. 4354/2015.

8. Πρόςφατεσ Ιατρικζσ Γνωματεφςεισ από Πακολόγο ι Γενικό Γιατρό και Ψυχίατρο για
ικανότθτα άςκθςθσ διδακτικοφ ζργου, είτε από Δθμόςιο Νοςοκομείο είτε από Ιδιϊτθ Γιατρό.
9. Σραπεηικόσ λογαριαςμόσ μιςκοδοςίασ – ΙΒΑΝ, με πρϊτο δικαιοφχο τον/τθν αναπλθρωτι/τρια.
(φωτοτυπία τθσ 1θσ ςελίδασ του βιβλιαρίου)
θμείωςθ: Αν θ πρόςλθψθ γίνει μζςω Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ μπορεί να είναι ςε
οποιαδιποτε τράπεηα. Αν γίνει μζςω Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ι μζςω ΕΠΑ, ο
λογαριαςμόσ μιςκοδοςίασ πρζπει να είναι ςτθν Εκνικι Σράπεηα.
10. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Τ.

11. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αρικμοφ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου.
12. Για τθ χοριγθςθ του επιδόματοσ τζκνου/ων αναηθτείται αυτεπαγγζλτωσ από τθν Τπθρεςία
μασ το Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ, φςτερα από τθ ςωςτι ςυμπλιρωςθ από τον
εκπαιδευτικό του ςχετικοφ εντφπου που δίνεται από τθν Τπθρεςία μασ. (Αρικμόσ
Δθμοτολογίου, Δθμοτικι Ενότθτα (Οικογενειακισ Μερίδασ) και Περιφερειακι Ενότθτα). ε
περιπτϊςεισ τζκνων που ζχουν κλείςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ςπουδάηουν ι
υπθρετοφν τθ ςτρατιωτικι τουσ κθτεία, απαιτοφνται αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ φοίτθςθσ ι
υπθρζτθςθσ τθσ ςτρατιωτικισ τουσ κθτείασ.
13. Πιςτοποιθτικό τρατολογίασ.
14. Όςοι εκπαιδευτικοί ανικουν ςε ειδικι κατθγορία ςτον πίνακα κατάταξθσ οφείλουν να
κατακζςουν το αντίςτοιχο αποδεικτικό ζγγραφο. (Πιςτοποιθτικό ΚΕ.Π.Α)

Όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά κατατίκενται ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα.
Η υποβολι όλων των παραπάνω δικαιολογθτικϊν είναι υποχρεωτικι για τθν
ολοκλιρωςθ

τθσ

διαδικαςίασ

πρόςλθψθσ.

Για

όλα

τα

δικαιολογθτικά διενεργείται αυτεπάγγελτοσ ζλεγχοσ γνθςιότθτασ.

παραπάνω

