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ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΙΣΗΕΨΝ ΣΨΝ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 

ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΨΝ/ΣΡΙΨΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ 2018-19 

ΠΡΟΟΦΗ!!!ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΨΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ 
 

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ: 

 Η αύτηςη-δόλωςη των υποψηφύων ΕΕΠ και ΕΒΠ επϋχει θϋςη υπεύθυνησ δόλωςησ του 

ϊρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΥΕΚ 75/Α΄). Η ανακρύβεια των δηλούμενων ςτοιχεύων 

επιςύρει τη διαγραφό των υποψηφύων από τουσ πύνακεσ ό την απόλυςό τουσ, εφόςον 

ϋχουν προςληφθεύ, και τισ προβλεπόμενεσ από τισ κεύμενεσ διατϊξεισ κυρώςεισ. Ωσ εκ 

τούτου οι υποψόφιοι/εσ καλούνται να μελετόςουν προςεκτικϊ την εγκύκλιο τησ 

πρόςκληςησ με αριθμ. 56267/Ε4/5-4-2018 (AΔΑ:ΧΨΙΘ4653Π-1Ψ1) - ΥΕΚ 

1284/τ.Β’/11-4-2018 πριν ςυμπληρώςουν και υποβϊλλουν την αύτηςη τουσ καθώσ 

ϋχουν την αποκλειςτικό ευθύνη τησ ςωςτόσ υποβολόσ τησ αύτηςόσ τουσ. 

 Οι υποψόφιοι/εσ θα πρϋπει να ϋχουν τα απαιτούμενα τυπικϊ και ουςιαςτικϊ 

προςόντα κατϊ την ημερομηνύα κατϊθεςησ τησ αύτηςησ. ΠΡΟΟΦΗ!!!: Ε ΚΑΜΙΑ 

ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΜΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΨΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΚΑΙ Ψ ΕΚ ΣΟΤΣΟΤ ΔΕ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΗΝ ΑΝΣΙΣΟΙΦΗ 

ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ.  

 Η αύτηςη-δόλωςη ΚΑΙ τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ςτα γραφεύα  τησ 

Περιφερειακόσ Δ/νςησ Εκπ/ςησ (ΠΔΕ) Κρότησ από 16-04-2018 ϋωσ και 27-04-2018 και 

ώρεσ 9.00-14.00, με τουσ εξόσ τρόπουσ:  

1) αυτοπροςώπωσ ςτον 1ο όροφο τησ Περιφερειακόσ Δ/νςησ Εκπ/ςησ (ΠΔΕ) Κρότησ (Λ. 

Κνωςού 6, Ηρϊκλειο) 

2) από εξουςιοδοτημϋνο εκπρόςωπο του/τησ υποψόφιου/ασ, εφόςον η εξουςιοδότηςη 

φϋρει την υπογραφό τουσ θεωρημϋνη από δημόςια αρχό 

3) ταχυδρομικϊ με ςυςτημϋνη επιςτολό ςτην οπούα να φαύνεται καθαρϊ η ςφραγύδα με 

ημερομηνύα ϋωσ και 27-4-2018, ςτην ταχ. Διεύθυνςη:  

Περιφερειακό Δ/νςη Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπ/ςησ Κρότησ 

Λ. Κνωςού 6 

ΣΚ 71306 Ηρϊκλειο Κρότησ  

 ΠΡΟΟΦΗ!!! Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΨΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΑΛΛΑΖΕΙ! Σόςο  οι 

υποψόφιοι ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ εγγεγραμμϋνοι ςτουσ Πύνακεσ τησ ΠΔΕ Κρότησ κατϊ το τρϋχον 

ϋτοσ, δηλαδό 2017-18, όςο και οι Τποψόφιοι/εσ που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ εγγεγραμμϋνοι ςτουσ 

Πύνακεσ τησ ΠΔΕ Κρότησ κατϊ το τρϋχον ϋτοσ, δηλαδό 2017-18, θα πρϋπει να 

προςκομύςουν ΟΛΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΧΗ. Η ΠΔΕ Κρότησ θα 

παραλαμβϊνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ εκ νϋου, για όλουσ τουσ 

υποψηφύουσ, χωρύσ να λαμβϊνεται υπόψη το γεγονόσ οτι κϊποιοι ϋχουν όδη 

προςληφθεύ ςτην ΠΔΕ Κρότησ. Τποψόφιοι οι οπούοι δε θα λϊβουν υπόψη τη νϋα 

αυτό οδηγύα και δεν υποβϊλλουν ςυνημμϋνα με την αύτηςό τουσ όλα τα απαραύτητα 

ϋγγραφα, θα απορριφθούν και η αύτηςό τουσ θα θεωρηθεύ ϊκυρη.  

 Επύςησ ςε περύπτωςη που οι βεβαιώςεισ προώπηρεςύασ ςτον κλϊδο των υποψηφύων ςτο 

Δημόςιο/Ιδιωτικό Σομϋα δεν αναγρϊφουν ΟΛΑ τα ςτοιχεύα που ορύζει η παρούςα 
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πρόςκληςη, πρϋπει να υποβληθούν ορθϊ διότι διαφορετικϊ δεν θα λϊβουν την 

αντύςτοιχη μοριοδότηςη. 

 Οι προτιμόςεισ ςε Δ/νςεισ Εκπ/ςησ και ΚΕΔΔΤ δηλώνονται ςε επύπεδο νομών ςτην 

παρούςα αύτηςη και δεν εύναι δεςμευτικϋσ (μπορούν να επικαιροποιηθούν εφόςον το 

επιθυμεύτε ςτο διϊςτημα 2/7/2018 ϋωσ 13/7/2018). 

 Προςοχό! την  Τπεύθυνη Δόλωςη που ακολουθεύ την Αύτηςη-Δόλωςη πρϋπει να 

ςυμπληρώνονται τα απαραύτητα -κϊθε φορϊ- τετραγωνύδια από τον υποψόφιο, καθώσ η 

ϋλλειψη ςυμπλόρωςόσ τουσ εύναι λόγοσ απόρριψησ ανεξϊρτητα από την πληρότητα των 

λοιπών ςτοιχεύων.  

 Προσ αποφυγό λαθών, επιςημαύνουμε οτι ςτην Αύτηςη-Δόλωςη Τποψηφύου ΕΕΠ, ςτην 

πρώτη ςελύδα,  ςτο πεδύο :¨Περιφ. Διεύθυνςη Εκπαίδευςησ (αίτηςησ υποψηφιότητασ για το 

διδ. έτοσ 2017-18).......¨, πρϋπει να ςυμπληρώςετε την ΠΔΕ ςτην οπούα υπηρετόςατε 

κατϊ το διδακτικό ϋτοσ 2017-18, προκειμϋνου να αναζητηθούν αυτεπϊγγελτα οι 

ςυνϊφειεσ των μεταπτυχιακών τύτλων από τισ ϊλλεσ ΠΔΕ τησ Ελλϊδασ. 

 Ιδιαύτερη προςοχό απαιτεύται προκειμϋνου η κατϊθεςη των δικαιολογητικών να 

ταιριϊζει απόλυτα με το πεδύο τησ Αύτηςησ-Δόλωςησ : ¨ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΚΑΣΑΘΕΣΩ ΣΑ 

ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ¨. Ο, τι ακριβώσ κατατύθεται ςτην ΠΔΕ 

Κρότησ, πρϋπει και να αναφϋρεται περιγραφικϊ ςτο εν λόγω πεδύο. Αποτελεύ 

αποκλειςτικό ευθύνη των υποψηφύων αναπληρωτών η ςωςτό κατϊθεςη και η 

πλόρησ περιγραφό των δικαιολογητικών.  

 Αιτόςεισ-Δηλώςεισ που θα εύναι ανυπόγραφεσ και χωρύσ ημερομηνύα, θα 

απορρύπτονται.  

 Οι υποψόφιοι/εσ των οπούων ο βαςικόσ τύτλοσ ςπουδών εύναι από ύδρυμα του εξωτερικού 

πρϋπει να υποβϊλουν επιπλϋον Αποδεικτικό Ελληνομϊθειασ.  

 ΠΡΟΟΦΗ! Συχόν υποβολό αιτόςεων ςε περιςςότερεσ τησ μύασ ΠΔΕ επιςύρει τη 

διαγραφό των υποψηφύων από όλουσ τουσ πύνακεσ των ΠΔΕ.   

 

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ: 

 Η προώπηρεςύα των υποψηφύων του τρϋχοντοσ ςχολικού ϋτουσ 2017-18 ςε ΜΕΑΕ και 

ΚΕΔΔΤ τησ ΠΔΕ Κρότησ θα προςμετρηθεύ από την ημερομηνύα πρόςληψόσ τουσ ϋωσ τισ 

27-04-2018, τελευταύα ημϋρα τησ προθεςμύασ υποβολόσ των αιτόςεων,  και θα αναζητηθεύ 

υπηρεςιακϊ από τισ Δ/νςεισ Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπ/ςησ μϋςω τησ ΠΔΕ Κρότησ. 

 Αναφορικϊ με την προώπηρεςύα των υποψηφύων  του τρϋχοντοσ ςχολικού ϋτουσ 2017-

18 ςε ΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΤ ϊλλων ΠΔΕ τησ χώρασ, θα πρϋπει να την προςκομύςουν 

ςτην ΠΔΕ Κρότησ οι ενδιαφερόμενοι υποψόφιοι αναπληρωτϋσ.  

 Για προώπηρεςύα ςτον κλϊδο που οι υποψόφιοι/εσ υποβϊλλουν αύτηςη η οπούα ϋχει 

αποκτηθεύ ςτο Δημόςιο ό/και ςτον Ιδιωτικό Σομϋα με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, 

πρϋπει να κατατεθούν τα εξόσ δικαιολογητικϊ: 

1) Βεβαύωςη του φορϋα απαςχόληςησ όπου να αναγρϊφονται υποχρεωτικϊ: ο κλϊδοσ 

πρόςληψησ, η ςύμβαςη εργαςύασ, πλόρουσ ό μερικόσ απαςχόληςησ, το χρονικό 

διϊςτημα απαςχόληςησ καθώσ και οι ώρεσ απαςχόληςησ ανϊ βδομϊδα. ε 

περίπτωςη που η απαςχόληςη ήταν μερική, πρέπει να αναγράφεται το πλήρεσ 

ωράριο. 



3 
 

2) Βεβαύωςη του οικεύου αςφαλιςτικού φορϋα (ΙΚΑ) ό τα μηχανογραφικϊ δελτύα 

αςφϊλιςησ (ΙΚΑ) που πρϋπει να ςυμφωνούν με τη βεβαύωςη του φορϋα 

απαςχόληςησ. 

 ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΣΕΙΣΑΙ η προώπηρεςύα που αποκτόθηκε με ςυμμετοχό ςε εταιρεύεσ ό με 

εμπορικό ιδιότητα, ςε προγρϊμματα stage, ςε πρακτικό ϊςκηςη και με ςυμβϊςεισ ανϊθεςησ 

ϋργου. 

 

ΤΝΑΥΕΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΨΝ ΣΙΣΛΨΝ: 

 Οι υποψόφιοι/εσ που κατϋχουν μεταπτυχιακούσ/διδακτορικούσ τύτλουσ ςπουδών  και 

τουσ ϋχει αποδοθεύ ςυνϊφεια από το ΙΕΠ, δεν χρειϊζεται να υποβϊλουν εκ νϋου αύτηςη 

για εξϋταςη ςυνϊφειασ. 

 Οι υποψόφιοι/εσ που κατϋχουν μεταπτυχιακούσ/διδακτορικούσ τύτλουσ ςπουδών  και ΔΕΝ 

τουσ ϋχει αποδοθεύ ςυνϊφεια από το ΙΕΠ, ϋχουν δικαύωμα να αιτηθούν εκ νϋου εξϋταςη 

ςυνϊφειασ των τύτλων τουσ με νϋα αύτηςη, εφόςον προςκομύζονται ςυμπληρωματικϊ 

ςτοιχεύα.  

 Οι υποψόφιοι/εσ που κατϋχουν μεταπτυχιακούσ/διδακτορικούσ τύτλουσ ςπουδών  οι οπούοι 

δεν ϋχουν υποβληθεύ για εξϋταςη ςυνϊφειασ από το ΙΕΠ θα πρϋπει να προςκομύςουν: 

1) Αύτηςη προσ το ΙΕΠ (υπϊρχει αναρτημϋνο υπόδειγμα ςτην ιςτοςελύδα μασ) 

2) Για τουσ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ: 

- Υωτοαντύγραφο του διδακτορικού τύτλου ςπουδών 

- Περύληψη του περιεχομϋνου τησ διδακτορικόσ διατριβόσ 

- Σα ονόματα τησ τριμελούσ επιτροπόσ 

3) Για τουσ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ: 

- Υωτοαντύγραφο του μεταπτυχιακού τύτλου ςπουδών 

- Σο Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδών 

- Αναλυτικό βαθμολογύα 

4) Αν πρόκειται για μεταπτυχιακούσ/διδακτορικούσ τύτλουσ ςπουδών  του εξωτερικού 

απαιτεύται επικυρωμϋνη μετϊφραςη των παραπϊνω εγγρϊφων καθώσ και βεβαύωςη 

ιςοτιμύασ των τύτλων ςπουδών από τον Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ό το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α.  

 Οι ενδιαφερόμενοι/εσ για απόδοςη ςυνϊφειασ των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τύτλων 

ςπουδών  προςκομύζουν ςτην ΠΔΕ Κρότησ τα προβλεπόμενα δικαιολογητικϊ ΚΑΙ ςε ϋνα 

ηλεκτρονικό αρχεύο (αποθηκευμϋνο ςε CD/DVD) 

 

 

 

Περιφερειακό Δ/νςη Εκπ/ςησ Κρότησ 

Σμόμα Γ- Προςωπικού 

Κνωςού 6, 71306 Ηρϊκλειο 

Σηλ. 2810-302450-52 

Fax: 2810-302447 

Email: spedu@kritis.pde.sch.gr 
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