ΡΟΣΛΗΨΗ ΡΟΣΩΙΝΩΝ ΑΝΑΡΛΗΩΤΩΝ Ε.Ε.Ρ. ΚΛΑΔOY
ΡΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Οι αναπλθρωτζσ Ε.Ε.Ρ. ΡΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ που ζχουν προςλθφκεί,
οφείλουν να ακολουκιςουν τθν κάτωκι διαδικαςία, όπωσ προβλζπεται από τθν
κείμενθ νομοκεςία (ΦΕΚ 1284/B'/11-4-2018).
Αρχικά, κα πρζπει να παρουςιαςτοφν ςτθ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ςτθ
δικαιοδοςία τθσ οποίασ ανικει θ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία τοποκετικθκαν για να
εγγραφοφν ςτο ΕΓΑΝΗ (πλθροφορικό ςφςτθμα μιςκοδοςίασ) και να φροντίςουν
τα ςχετικά με τθ μιςκοδοςία τουσ από τθν Τετάρτθ 27 Νοεμβρίου 2019 ζωσ και
τθν Ραραςκευι 29 Νοεμβρίου 2019 και ϊρεσ 8-10 το πρωί. Κατόπιν, τθν ίδια
θμζρα, και ϊρεσ 10-1 μ.μ., κα πρζπει να μεταβοφν ςτα γραφεία τθσ Περιφερειακισ
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ ςτο Ηράκλειο (Λ. Κνωςοφ 6, Ηράκλειο),
προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία πρόςλθψισ τουσ (υπογραφι
ςυμβάςεων και περιλιψεων αυτϊν, ανάλθψθ υπθρεςίασ, κατάκεςθ απαραίτθτων
δικαιολογθτικϊν κλπ).
Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτουσ Αναπλθρωτζσ, κακϊσ είναι υποχρεωτικι θ
μετάβαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ
ςτο Ηράκλειο (Λ. Κνωςοφ 6, Ηράκλειο) για ανάλθψθ υπθρεςίασ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΑ
που κα γίνει θ καταχϊρθςι τουσ ςτο ΕΓΑΝΗ και θ ζναρξθ τθσ μιςκοδοςίασ τουσ
ςτισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ θ πρόςλθψι τουσ δε κα
κεωρθκεί ζγκυρθ και θ ςφμβαςι τουσ δε κα ανζβει ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΠΡΟΟΧΗ: Όςοι αναπλθρωτζσ εργάηονται ιδθ ςε άλλθ εργαςία ι είναι μζτοχοι ςε
εταιρεία, πρζπει υποχρεωτικά να το δθλϊςουν τόςο ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ
απϋ όπου κα μιςκοδοτοφνται όςο και ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ
Κριτθσ πριν ξεκινιςει θ διαδικαςία πρόςλθψθσ διότι υπάρχει κϊλυμα διοριςμοφ
και πρζπει να ενθμερωκοφν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και να γίνουν οι απαραίτθτεσ
ενζργειεσ.

Αναφορικά με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν πρόςλθψθ, οι Αναπλθρωτζσ
κα πρζπει να ζχουν ζτοιμα ΣΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ,


ζνα πακζτο δικαιολογθτικϊν για τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ απϋ όπου κα
μιςκοδοτοφνται και



ζνα πακζτο δικαιολογθτικϊν για τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ
Κριτθσ (τμιμα αναπλθρωτϊν, Κνωςοφ 6)



ζνα πακζτο δικαιολογθτικϊν για τθ Γραμματεία του ΠΤΕΕΠ Κριτθσ (Κνωςοφ
6), όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

Κατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ
ςτο Ηράκλειο, οι αναπλθρωτζσ κα πρζπει να προςκομίηουν όλα τα παρακάτω
δικαιολογθτικά

πρόςλθψθσ

ςε

φωτοαντίγραφα

(εκτόσ από τισ ιατρικζσ

γνωματεφςεισ οι οποίεσ πρζπει να είναι πρωτότυπεσ):

1. ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ
(ΕΞΑΙΟΥΝΤΑΙ οι αναπλθρωτζσ που προςλαμβάνονται ςτα ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ Κριτθσ)
1. Πτυχίο (ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςου πτυχίου και μετάφραςθ, ΔΟΑΣΑΠ και
απολυτιριο ελλθνικοφ Λυκείου)
2. Μεταπτυχιακό ι/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει - ςε περίπτωςθ
ξενόγλωςςου τίτλου και μετάφραςθ, ΔΟΑΣΑΠ
3. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (όπου απαιτείται)
4. Βεβαίωςθ

ιδιότθτασ

μζλουσ

υλλόγου/Ζνωςθσ

του

κλάδου

(όπου

απαιτείται)
5. Βεβαίωςθ Παιδαγωγικισ Επάρκειασ (αν υπάρχει/απαιτείται)
6. Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ
7. Αναλυτικόσ Λογαριαςμόσ ενςιμων ΙΚΑ
8. Αντίγραφο Δελτίου Σαυτότθτασ
9. Σραπεηικόσ Λογαριαςμόσ μόνο Εκνικισ Σράπεηασ
10. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Τ.
11. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αρικμοφ Μθτρϊου ΙΚΑ
12. Πιςτοποιθτικό τρατολογίασ
13. Πιςτοποιθτικό

Οικογενειακισ

Κατάςταςθσ

τελευταίου

τριμινου

(φωτοαντίγραφο) (ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ). ε περίπτωςθ

τζκνου ςπουδάηοντοσ ι υπθρετοφντοσ τθ ςτρατιωτικι κθτεία απαιτοφνται
και οι αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ φοίτθςθσ ι υπθρζτθςθσ) Σε περίπτωςθ μθ
προςκόμιςθσ του πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ μζχρι τισ 9
Δεκεμβρίου 2019, κα υπάρξει δυςχζρεια ςτθ μιςκοδοςία.
14. Ιατρικζσ Γνωματεφςεισ Ψυχίατρου και Ρακολόγου (ςε φωτοαντίγραφα
κακϊσ τα πρωτότυπα κα δοκοφν ςτθν Ρεριφερειακι) του τελευταίου
τριμινου, ότι μπορείτε να αςκείτε τα κακικοντά ςασ. Γίνονται δεκτζσ
γνωματεφςεισ από δθμόςια νοςοκομεία κακϊσ επίςθσ και από ιδιϊτεσ
γιατροφσ.
(ΠΡΟΟΧΗ: Πιςτοποιθτικά Τγειονομικϊν Επιτροπϊν δεν γίνονται δεκτά,
ακόμα και αν εξακολουκοφν να είναι ςε ιςχφ). Κάνουμε γνωςτό ότι χωρίσ τισ
Ιατρικζσ Γνωματεφςεισ οι υποψιφιοι αναπλθρωτζσ δεν μποροφν να
αναλάβουν υπθρεςία, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.

2. ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΡΟΣΛΗΨΗΣ για τθν Ρεριφερειακι
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ (Κνωςοφ 6)
(ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΡΛΗΩΤΕΣ ΡΟΥ ΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΑΣΗ)

1. Πτυχίο (ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςου πτυχίου και μετάφραςθ, ΔΟΑΣΑΠ και
απολυτιριο ελλθνικοφ Λυκείου)
2. Μεταπτυχιακό ι/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει - ςε περίπτωςθ
ξενόγλωςςου τίτλου και μετάφραςθ, ΔΟΑΣΑΠ
3. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (όπου απαιτείται)
4. Βεβαίωςθ

ιδιότθτασ

μζλουσ

υλλόγου/Ζνωςθσ

του

απαιτείται)
5. Βεβαίωςθ Παιδαγωγικισ Επάρκειασ (αν υπάρχει/απαιτείται)
6. Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ
7. Αναλυτικόσ Λογαριαςμόσ ενςιμων ΙΚΑ
8. Αντίγραφο Δελτίου Σαυτότθτασ
9. Σραπεηικόσ Λογαριαςμόσ μόνο Εκνικισ Σράπεηασ
10. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Τ.
11. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αρικμοφ Μθτρϊου ΙΚΑ

κλάδου

(όπου

12. Πιςτοποιθτικό τρατολογίασ
13. Πιςτοποιθτικό

Οικογενειακισ

Κατάςταςθσ

τελευταίου

τριμινου

(φωτοαντίγραφο) (ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ). ε περίπτωςθ
τζκνου ςπουδάηοντοσ ι υπθρετοφντοσ τθ ςτρατιωτικι κθτεία απαιτοφνται
και οι αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ φοίτθςθσ ι υπθρζτθςθσ) Σε περίπτωςθ μθ
προςκόμιςθσ του πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ μζχρι τισ 9
Δεκεμβρίου 2019, κα υπάρξει δυςχζρεια ςτθ μιςκοδοςία.
14. Ιατρικζσ Γνωματεφςεισ Ψυχίατρου και Ρακολόγου (τα πρωτότυπα) του
τελευταίου τριμινου, ότι μπορείτε να αςκείτε τα κακικοντά ςασ. Γίνονται
δεκτζσ γνωματεφςεισ από δθμόςια νοςοκομεία κακϊσ επίςθσ και από
ιδιϊτεσ γιατροφσ.
ΡΟΣΟΧΗ: Πιςτοποιθτικά Τγειονομικϊν Επιτροπϊν δεν γίνονται δεκτά,
ακόμα και αν εξακολουκοφν να είναι ςε ιςχφ). Κάνουμε γνωςτό ότι χωρίσ τισ
Ιατρικζσ Γνωματεφςεισ οι υποψιφιοι αναπλθρωτζσ δεν μποροφν να
αναλάβουν υπθρεςία, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Η υποβολι
όλων των δικαιολογθτικϊν είναι υποχρεωτικι. Η διαδικαςία τθσ πρόςλθψθσ
ολοκλθρϊνεται μόνο μετά τθν προςκόμιςθ αυτϊν. Για όλα τα παραπάνω
δικαιολογθτικά διενεργείται ζλεγχοσ γνθςιότθτασ.
15. Ζντυπο Εργάνθ (δίνεται από τθ Δ/νςθ Εκπ/ςθσ ςτθν οποία προςλαμβάνονται
οι αναπλθρϊτριεσ/ζσ)


Οι υποψιφιοι που προςλαμβάνονται, ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο
56267/Ε4/5-04-2018, και δεν προςζρχονται να αναλάβουν υπθρεςία εντόσ
(5) θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψισ τουσ ι παραιτοφνται μετά
τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ, απολφονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για
το διανυόμενο ςχολικό ζτοσ.

ΡΟΣΟΧΗ!!! Σασ υπενκυμίηουμε ότι θ καταλθκτικι θμερομθνία
ανάλθψθσ υπθρεςίασ είναι θ Ραραςκευι 29 Νοεμβρίου 2019.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΡΥΣΕΕΡ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΙΣΗ ΡΟΫΡΗΕΣΙΑΣΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ασ ενθμερϊνουμε επίςθσ ότι βάςει του Ν.4354/2015 , τθν θμζρα τθσ πρόςλθψισ
ςασ, πρζπει να κάνετε αίτθςθ προσ το ΡΥΣΕΕΡ για αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ και
αίτθςθ αναγνϊριςθσ μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν τίτλων προκειμζνου να
γίνει θ κατάταξι ςασ ςε μιςκολογικό κλιμάκιο. Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται
για αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ για μιςκολογικι εξζλιξθ είναι τα εξισ:
α) Αναλυτικόσ λογαριαςμόσ ενςιμων ΙΚΑ
β) Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι για τθν εν λόγω προχπθρεςία δεν ζλαβε ςφνταξθ,
αποηθμίωςθ ι άλλο βοικθμα αντί ςφνταξθσ.
γ) Βεβαίωςθ από τον φορζα απαςχόλθςθσ όπου να προκφπτει με απόλυτθ
ςαφινεια: Οι αποφάςεισ πρόςλθψθσ και απόλυςθσ, θ 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.
δ) 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.
Αναφορικά με τθν αίτθςθ για αναγνϊριςθ Μεταπτυχιακοφ/Διδακτορικοφ τίτλου
για μιςκολογικι εξζλιξθ, απαιτείται:


Μεταπτυχιακό ι/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει - ςε περίπτωςθ
ξενόγλωςςου τίτλου, απαιτείται και θ μετάφραςθ αυτοφ κακϊσ επίςθσ και θ
Αναγνϊριςθ από το ΔΟΑΣΑΠ)

Οι αναπλθρωτζσ ΕΕΡ που ζχουν προςλθφκεί από τθν ΡΔΕ Κριτθσ, οφείλουν να
κάνουν αίτθςθ για αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ/μεταπτυχιακϊν ι και
διδακτορικϊν τίτλων για τθ μιςκολογικι τουσ κατάταξθ τθν θμζρα τθσ πρόςλθψισ
τουσ ςτθ Γραμματεία του ΡΥΣΕΕΡ Κριτθσ, (Κνωςοφ 6, Αϋ Προφοσ)
Ραρακαλοφνται λοιπόν να υποβάλλουν τισ αντίςτοιχεσ αιτιςεισ ςτθν
Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ και όχι ςτισ Διευκφνςεισ
Εκπαίδευςθσ που υπάγονται οι ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ υπθρετοφν, ζχοντασ
μαηί τουσ ςε ζτοιμο πακζτο τα παραπάνω δικαιολογθτικά .

4. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΟΥ ι ΕΓΚΙΣΗ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΕΑ
Επιςθμαίνουμε ότι, όςοι αναπλθρωτζσ ΕΕΡ κατά τθν θμερομθνία
πρόςλθψισ τουσ αςκοφν ιδιωτικό ζργο ι απαςχολοφνται ςε δθμόςιο

φορζα, οφείλουν να υποβάλλουν αίτθςθ προσ το ΡΥΣΕΕΡ για άδεια
άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου τθν θμζρα ανάλθψθσ υπθρεςίασ τουσ ςτα
γραφεία τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ ςτο
Ηράκλειο (Κνωςοφ 6) (γραμματζασ ΡΥΣΕΕΡ κ. Μ. Φουντουλάκθ, τθλ.
2810347294).
Για τισ περιπτϊςεισ αναπλθρωτϊν που πρόκειται μελλοντικά να αςκιςουν
ιδιωτικό ζργο ι να απαςχολθκοφν ςε δθμόςιο φορζα, οφείλουν να υποβάλλουν
αίτθςθ ςτο ΡΥΣΕΕΡ Κριτθσ ΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ.
Για τθ χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ι για τθν ζγκριςθ
απαςχόλθςθσ ςε Δθμόςιο Φορζα, απαιτοφνται:


Αίτθςθ του υπαλλιλου, θ οποία υποβάλλεται ςτθ Περιφερειακι Δ/νςθ
Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ.



Βεβαίωςθ του φορζα, όπου πρόκειται να απαςχολθκεί ο υπάλλθλοσ ςτθν
οποία κα αναγράφονται:
α) το αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ
β) οι ςυνολικζσ ϊρεσ απαςχόλθςθσ ανά εβδομάδα
γ) ποιεσ θμζρεσ και ϊρεσ και το χρονικό διάςτθμα ςτο οποίο κα

απαςχολείται ςτο εν λόγω ζργο ο υπάλλθλοσ


Βεβαίωςθ του Διευκυντι του ςχολείου, όπου υπθρετεί, ςτθν οποία κα
βεβαιϊνεται ότι το ζργο, που κα παρζχει ο υπάλλθλοσ, ςφμφωνα με τθ
βεβαίωςθ του φορζα δεν παρακωλφει τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ
υπθρεςίασ.
Για λιψθ των απαραίτθτων εγγράφων, επιςκεφτείτε τον ακόλουκο
ςφνδεςμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΡΔΕ Κριτθσ.
http://kritis.pde.sch.gr/prw/
ι μπορείτε να τα προμθκευτείτε από τθ Γραμματεία του ΠΤΕΕΠ Κριτθσ.

