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Νέο: Δικαιολογητικά  πρόσληψης στην ΠΕ Ηρακλείου

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το υπουργείο τονίζουμε ότι σε

περίπτωση που προσληφθείτε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να

προσκομίσετε ΟΛΑ τα δικαιολογητικά πρόσληψης σε φωτοαντίγραφα κατά την

πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

(ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ)

 Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση,

ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)

 Μεταπτυχιακό (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από

τον πίνακα Ειδικής Αγωγής - σε περίπτωση ξενόγλωσσου

μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού

Λυκείου)

  Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης

από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)

 Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας



 Ταυτότητα

 τραπεζικό Λογαριασμό (για αναπληρωτές από ΕΣΠΑ και ΠΔΕ μόνο

Εθνικής Τράπεζας)

 αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.

 αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ

  Πιστ. Στρατολογίας

 Πιστ. Οικ. Κατάστασης (μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα

τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη

στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις

φοίτησης ή υπηρέτησης).

 Πιστ. Εντοπιότητας (μόνο αν ανήκετε στο Νομό Ηρακλείου)

 πρόσφατες Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου ότι

μπορείτε να ασκείτε διδακτικά καθήκοντα (ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα

και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ).

Τονίζουμε ότι η υποβολή ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

καθώς διενεργούνται υποχρεωτικοί έλεγχοι γνησιότητας. Επίσης, εφιστούμε την

προσοχή καθώς, χωρίς πρόσφατες Ιατρικές Γνωματεύσεις δεν μπορείτε να

αναλάβετε υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Γνωματεύσεις με ημερομηνία πριν την 01/01/2015 δεν θα γίνονται  δεκτές.

Παρακαλούμε να φροντίσετε έγκαιρα για τη συλλογή των απαραίτητων

δικαιολογητικών, προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά η διαδικασία των

προσλήψεων και τοποθετήσεων σε σχολικές μονάδες.

O Δ/ντής ΠΕ Ηρακλείου
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