Δικαιολογθτικά Πρόςλθψθσ ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Ηρακλείου
Ενθμερϊνουμε τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα προςλθφκοφν ωσ αναπλθρωτζσ/τριεσ ςτθν
Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου, ότι κα πρζπει να προςκομίςουν
ΟΛΑ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πρόςλθψθσ, ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα, κατά
τθν πρϊτθ θμζρα που κα αναλάβουν υπθρεςία.
Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ:
1. Εκτφπωςθ ςελίδασ από το ΟΠΤΔ ςτθν οποία αναγράφεται το Α.Φ.Μ.
2. Φωτοτυπία οποιουδιποτε εντφπου ςτο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Κ.Α.
3. Φωτοτυπία οποιουδιποτε εντφπου ςτο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Α. ΙΚΑ
(Αρικμόσ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου ΙΚΑ).
4. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου (ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςου τίτλου να προςκομιςκοφν
επιπλζον: α. μετάφραςθ, β. αναγνϊριςθ ΔΟΑΣΑΠ, γ. απολυτιριο λυκείου).
5. Φωτοτυπία Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ.
6. Πρωτότυπθ γνωμάτευςθ (του τελευταίου τριμινου) πακολόγου ι γενικοφ
ιατροφ Δθμοςίου Νοςοκομείου ι ιδιϊτθ (να πιςτοποιείται θ υγεία και φυςικι
καταλλθλότθτα του υποψιφιου υπαλλιλου να αςκιςει διδακτικά κακικοντα).
Τποχρεωτικι προςκόμιςθ με τθν πρόςλθψθ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ ςε κάκε
περίπτωςθ για τθν καταβολι τθσ 1θσ μιςκοδοςίασ.
7. Πρωτότυπθ γνωμάτευςθ (του τελευταίου τριμινου) ψυχιάτρου Δθμοςίου
Νοςοκομείου ι ιδιϊτθ γιατροφ (να πιςτοποιείται θ ψυχικι υγεία και φυςικι
καταλλθλότθτα του υποψιφιου υπαλλιλου να αςκιςει διδακτικά κακικοντα).
Τποχρεωτικι προςκόμιςθ με τθν πρόςλθψθ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ ςε κάκε
περίπτωςθ για τθν καταβολι τθσ 1θσ μιςκοδοςίασ.
8. Πιςτοποιθτικό τρατολογίασ τφπου Αϋ (Αναηθτείται αυτεπάγγελτα. Εάν υπάρχει
ιδθ παρακαλοφμε να προςκομιςτεί για διευκόλυνςθ τθσ Τπθρεςίασ μασ)
9. Φωτοτυπία 1θσ ςελίδασ βιβλιαρίου Εκνικισ Σραπζηθσ με ευκρινι τον αρικμό
ΙΒΑΝ (με πρϊτο δικαιοφχο τον αναπλθρωτι εκπαιδευτικό).
10. Μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν (ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςου τίτλου να προςκομιςκοφν
επιπλζον: α. μετάφραςθ, β. αναγνϊριςθ ΔΟΑΣΑΠ).
11. εμινάριο 400 ωρϊν ςτθν Ειδικι Αγωγι (αν υπάρχει και μόνο ςε περίπτωςθ
πρόςλθψθσ από τον πίνακα Ειδικισ Αγωγισ)
12. Φωτοαντίγραφα των Βεβαιϊςεων Προχπθρεςίασ κατ’ ζτοσ ξεχωριςτά (όχι ςυγκεντρωτικι
εκτφπωςθ από το ΟΠΤΔ).
13. Όςοι ζχουν βεβαίωςθ προχπθρεςίασ από Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. να προςκομίςουν
επιπλζον: α) απόφαςθ πρόςλθψθσ και απόλυςθσ β) βεβαίωςθ από το φορζα
απαςχόλθςθσ όπου να προκφπτει θ ιδιότθτα με τθν οποία υπθρζτθςαν, θ ςχζςθ
εργαςίασ, το ωράριο (πλιρεσ ι μειωμζνο), το υποχρεωτικό πλιρεσ ωράριο (ςε
περίπτωςθ εργαςίασ με μειωμζνο ωράριο), θ διάρκεια των προχπθρεςιϊν και γ)
βεβαίωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται θ νομικι μορφι του φορζα απαςχόλθςθσ
κακϊσ κι αν υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ Παραγράφου 1 του Άρκρου 7
του Ν.4354/2015.
14. Αναλυτικι Κατάςταςθ Ενςιμων (μποροφν να εκτυπωκοφν μζςω τθσ θλεκτρονικισ
ιςτοςελίδασ του ΕΦΚΑ).

15. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ (μπορεί να εκτυπωκεί μζςω τθσ Κεντρικισ
Διαδικτυακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ «ΕΡΜΗ» http://www.ermis.gov.gr).
16. Βεβαίωςθ φοίτθςθσ ςπουδάηοντοσ ι βεβαίωςθ υπθρετοφντοσ ςτρατιωτικι κθτεία
τζκνου.
17. Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ (μπορεί να εκτυπωκεί μζςω τθσ Κεντρικισ
Διαδικτυακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ «ΕΡΜΗ»
http://www.ermis.gov.gr).

Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά, για διευκόλυνςθ του ελζγχου, να τα ζχετε ζτοιμα
με αυτι τθ ςειρά.
τθν Τπθρεςία μασ κα ςυμπλθρϊςετε:
1. Αναφορά ανάλθψθσ (παρζχεται από τθν υπθρεςία)
2. Αίτθςθ αναγνϊριςθσ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ (που δεν είναι απαραίτθτο
προςόν διοριςμοφ). Παρζχεται από τθν υπθρεςία.
 Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτο εξισ : Η προςμζτρθςθ του μεταπτυχιακοφ για
μιςκολογικι εξζλιξθ κα αρχίηει αυςτθρά και απαρζγκλιτα
από τθν
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςασ.
3. Αίτθςθ αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ (παρζχεται από τθν υπθρεςία)
4. Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι για τθν εν λόγω προχπθρεςία δεν ζλαβα ςφνταξθ,
αποηθμίωςθ ι άλλο βοικθμα αντί ςφνταξθσ, δεν αςκϊ εμπορία κατ’ επάγγελμα και
δεν αςκείται ποινικι δίωξθ ςε βάροσ μου. (παρζχεται από τθν υπθρεςία).

Σονίηουμε ότι θ προςκόμιςθ ΟΛΩΝ των δικαιολογθτικϊν είναι ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ. Επίςθσ,
εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ, κακϊσ χωρίσ όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, δεν
μπορείτε να αναλάβετε υπθρεςία ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Παρακαλοφμε
να φροντίςετε ζγκαιρα για τθ ςυλλογι των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν, προκειμζνου
να λειτουργιςει ομαλά θ διαδικαςία των προςλιψεων και τοποκετιςεων ςτισ ςχολικζσ
μονάδεσ.
ΕΠΙΗΜΑΝΗ:
Όςοι εκπαιδευτικοί ανικουν ςε ειδικι κατθγορία ςτον πίνακα κατάταξθσ
(πολφτεκνοι/ τρίτεκνοι, πάςχοντεσ από ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ, ομόηυγθ μεςογειακι
αναιμία, αναπθρία ςε ποςοςτό 67% και άνω) οφείλουν να κατακζςουν τα αντίςτοιχα
αποδεικτικά ζγγραφα.

