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l Κατά τη διαδικασία υποβολής Αιτήσεων αναπληρωτών/τριών στην ΠΔΕ

Κρήτης διενεργείται μόνο ΠΑΡΑΛΑΒΗ των αιτήσεων από την υπηρεσία
μας και ΌΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ αυτών ή των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν. 
Κατά συνέπεια: 

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

l Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της ΠΔΕ Κρήτης από 22/7/2016 έως και
29/7/2016 και ώρες 8:30 έως 14:00 είτε αυτοπροσώπως είτε από
εξουσιοδοτημένο μέσω ΚΕΠ εκπρόσωπο του υποψηφίου είτε με συστημένη
επιστολή στη διεύθυνση: Περιφερειακή
Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, Λ. Κνωσού 6, ΤΚ 71306, 
Ηράκλειο Κρήτης. Σε περίπτωση που η αίτηση σταλεί ταχυδρομικά, η σφραγίδα
θα πρέπει να φαίνεται καθαρά και να φέρει ημερομηνία έως και 29/7/2016.

l Υποψήφιοι/ες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στους Πίνακες της ΠΔΕ Κρήτης τα ο
προηγούμενο έτος, δηλαδή 2015-16, θα πρέπει να προσκομίσουν εκ νέου ΟΛΑ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ.

l Οι προτιμήσεις νομών και δομών (Σχολεία Ειδικής Αγωγής και ΚΕΔΔΥ) που
δηλώνονται στην παρούσα Αίτηση είναι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ. Συνεπώς, σε περίπτωση
που κληθείτε για Δήλωση Τοποθέτησης, οφείλετε να συμπεριλάβετε με τη σειρά
που επιθυμείτε όλες τις δομές σε όλους τους νομούς -και μόνο σε αυτούς- που θα
αναφέρετε στην παρούσα Αίτηση-Δήλωσή σας.
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l Οι υποψήφιοι που κατέχουν μεταπτυχιακούς-διδακτορικούς τίτλους
σπουδών (ανεξαρτήτως αν έχουν υποβάλει αίτηση και κατά το παρελθόν
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης), οι οποίοι πρέπει να
υποβληθούν στο ΙΕΠ για εξέταση συνάφειας, θα πρέπει να προσκομίζουν:

l ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΠ
(υπόδειγμα υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας)

l Για τους διδακτορικούς τίτλους σπουδών:
l Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου
l Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής
l Τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής

l Αν πρόκειται για Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου του εξωτερικού
απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και
βεβαίωση ισοτιμίας του διδακτορικού τίτλου σπουδών με τους
απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η
εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή έχει χορηγηθεί στο
παρελθόν από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
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l Για τους Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

l Φωτοαντίγραφο του Μ.Τ.Σ, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η
ημερομηνία κτήσης

l Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
l Αναλυτική βαθμολογία

l Αν πρόκειται για Μ.Τ.Σ. του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη
μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών
από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από
τον ΔΟΑΤΑΠ ή έχει χορηγηθεί στο παρελθόν από το ΔΙΚΑΤΣΑ. 

l Οι ενδιαφερόμενοι για απόδοση συνάφειας, σε μεταπτυχιακούς ή
διδακτορικούς τίτλους σπουδών, προσκομίζουν στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά και σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο (κατά προτίμηση
αποθηκευμένο σε CD/DVD), σκαναρισμένα ονοματισμένα ως
ακολούθως: «Επώνυμο_Κλάδος_Τίτλος_ΣΧΟΛΗ».

l Παραδείγματα: «ΓΕΩΡΓΙΟΥ_ΠΕ23_ΜΤΣ_ΠΤΔΕ.pdf» ή
«ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ_ΠΕ30_ΔΙΔ_ΕΚΠΑ.pdf».
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l Για προϋπηρεσία στο Δημόσιο απαιτείται η κατάθεση
βεβαιώσεων προϋπηρεσίας του φορέα απασχόλησης, στις
οποίες πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η σχέση
εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης καθώς
και οι ώρες απασχόλησης

l Για προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό Τομέα απαιτείται η
κατάθεση:
l Βεβαιώσεων προϋπηρεσίας του φορέα απασχόλησης, στις οποίες

πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η σχέση εργασίας, το
χρονικό διάστημα απασχόλησης καθώς και οι ώρες
απασχόλησης,  ΚΑΙ

l Βεβαιώσεων του ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ), στην οποία να
αναγράφεται το σύνολο των ενσήμων ΚΑΙ οι εργοδότες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


