
Δικαιολογθτικά πρόςλθψθσ ςτθν Π.Ε. Ηρακλείου. 

Ενθμερϊνουμε τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα προςλθφκοφν ωσ αναπλθρωτζσ/τριεσ ςτθν 

Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ Ηρακλείου, ότι κα πρζπει να προςκομίςουν  ΟΛΑ τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πρόςλθψθσ, ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα, κατά τθν πρϊτθ 

θμζρα που κα αναλάβουν  υπθρεςία.  

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ:  

1. Αναφορά ανάλθψθσ (παρζχεται από τθν υπθρεςία) 

2. Πτυχίο (ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςου πτυχίου και μετάφραςθ, ΔΟΑΤΑΠ και 

απολυτιριο ελλθνικοφ Λυκείου)  

3. Μεταπτυχιακό (αν υπάρχει - ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςου μεταπτυχιακοφ και 

μετάφραςθ, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτιριο ελλθνικοφ Λυκείου) 

4. 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.  

5. Σεμινάριο 400 ωρϊν (αν υπάρχει και μόνο ςε περίπτωςθ πρόςλθψθσ από τον 

πίνακα Ειδικισ Αγωγισ)  

6. Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ  

7. Αίτθςθ αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ (παρζχεται από τθν υπθρεςία) 

Για τθν αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ ο/θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να προςκομίςει: 
α) φωτοτυπία ενςιμων ι βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικοφ φορζα που αποδεικνφουν ότι 
για το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο προςφζρκθκε θ προχπθρεςία ιταν 
αςφαλιςμζνοσ/θ. 

β) Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι για τθν εν λόγω προχπθρεςία δεν ζλαβε ςφνταξθ, 
αποηθμίωςθ ι άλλο βοικθμα αντί ςφνταξθσ. 

γ) Τισ αποφάςεισ πρόςλθψθσ και απόλυςθσ. 
δ) 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. 

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.  

θμ. Για προχπθρεςίεσ που ζχουν προςφερκεί ςε ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ 
ι/και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, δεν απαιτείται προςκόμιςθ τθσ ανωτζρω 



βεβαίωςθσ, κακϊσ υπάγονται ςτθ περίπτωςθ (θ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7 
του Ν. 4354/2015. 

Η αίτθςισ ςασ πρζπει να κατατεκεί μαηί με τα όλα τα  ανωτζρω απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά, κακ’ όςον  οι όποιεσ οικονομικζσ μεταβολζσ, υπολογίηονται από τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ και όλων των απαραίτθτων 
δικαιολογθτικϊν, αφοφ όμωσ ελεγχκοφν και υπάρξει θ αναγνϊριςθ των προχπθρεςιϊν 
από το ΠΥΣΠΕ.  

8. Ιατρικζσ Γνωματεφςεισ Ψυχίατρου και Πακολόγου του τελευταίου τριμινου, ότι 

μπορείτε να αςκείτε τα διδακτικά ςασ κακικοντα, είτε από Δθμόςιο Νοςοκομείο, 

είτε από Ιδιϊτθ γιατρό ςυμβεβλθμζνο του ΕΟΠΠΥ.  

9. Φωτοτυπία Ταυτότθτασ  

10. Τραπεηικό Λογαριαςμό (για αναπλθρωτζσ μζςω ΕΣΠΑ και ΠΔΕ μόνο Εκνικισ 

Τράπεηασ) 

11. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.  

12. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αρικμοφ Μθτρϊου ΙΚΑ  

13. Πιςτοποιθτικό  Στρατολογίασ τφπου Αϋ 

14. Πιςτοποιθτικό   Οικ. Κατάςταςθσ (μόνο αν είςτε ζγγαμοι ι/και με ανιλικα τζκνα. Σε 

περίπτωςθ τζκνου ςπουδάηοντοσ ι υπθρετοφντοσ τθ ςτρατιωτικι κθτεία 

απαιτοφνται και οι αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ φοίτθςθσ ι υπθρζτθςθσ).  

15. Βεβαίωςθ εντοπιότθτασ για τουσ Διμουσ τθσ Δ/νςθσ, εφόςον υπάρχει, και ςτθν 

οποία αναγράφεται θ θμερομθνία εγγραφισ τουσ ςτα δθμοτολόγια τουσ. 

Δικαιοφςτε τα μόρια τθσ εντοπιότθτασ μόνο αν ζχετε θμερομθνία εγγραφισ ςτα 

δθμοτολόγια του Διμου που επικυμείτε να τοποκετθκείτε πζραν τθσ διετίασ. 

Τονίηουμε ότι θ προςκόμιςθ  ΟΛΩΝ των δικαιολογθτικϊν είναι ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ, κακϊσ 

διενεργοφνται υποχρεωτικοί ζλεγχοι γνθςιότθτασ. 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.  

ΕΠΙΉΜΑΝΗ:   

Όςοι εκπαιδευτικοί ανικουν ςε ειδικι κατθγορία ςτον πίνακα κατάταξθσ (πολφτεκνοι/ 

τρίτεκνοι, οι πάςχοντεσ από ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ, ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία, 

αναπθρία ςε ποςοςτό 67% και άνω) οφείλουν να κατακζςουν τα αντίςτοιχα 

αποδεικτικά ζγγραφα.  

 


