ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΧΝ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΔΠ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΣΟ 2022-2023
Οη αλαπιεξσηέο/ηξηεο Δθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί γηα ην δηδαθηηθφ έηνο
2022-2023

ζην

σολείο

Δςπυπαφκήρ

Παιδείαρ

Ηπακλείος,

νθείινπλ

λα

αθνινπζήζνπλ ηελ θάησζη δηαδηθαζία, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
(Σρεη.: Η αξηζκ. 104627/ΓΓ5/07.08.2020 Τ.Α΄ ΦΔΚ 3344/Τ.Β΄/10.08.2020 & ε
αξηζκ. 100548/ΓΓ5/13.08.2021 (ΦΔΚ 3785/Τ.Β'/13.08.2021 Υ.Α.).
Όζον αθορά ζηην ανάληυη σπηρεζίας οι αναπληρφηές εκπαιδεσηικοί
παροσζιάζονηαι

και

αναλαμβάνοσν

σπηρεζία

ζηο

Στολείο

Εσρφπαχκής

Παιδείας (Σαββαθιανών & Νιώηη 8, Ηράκλειο).
Η ανάλητη ςπηπεζίαρ θα γίνει απψ ηην Παπαζκεςή 02 Σεπηεμβπίος έυρ και
ηην Σπίηη 06 επηεμβπίος 2022.
Καηά ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ψλα ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά

πξφζιεςεο

ζε

θυηοανηίγπαθα

(εθηφο

απφ

ηηο

ηαηξηθέο

γλσκαηεχζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ππυηψηςπερ):
Αθνχ πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη θάλνπλ πξάμε αλάιεςεο
ππεξεζίαο ζην ΣΔΠ, νη αλαπιεξσηέο/ηξηεο πξέπεη λα ππνγξάςνπλ ηελ ένηςπη
ζωμβαζη (εηο ηξηπινχλ) απζεκεξφλ ζηα γξαθεία ηεο ΠΓΔ Κξήηεο (Λ. Κλσζνχ 6).
Α. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΦΗ

1. Βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο (εθηφο ΣΔΠ)
2. Αλαιπηηθφο Λνγαξηαζκφο αζθαιηδφκελνπ ΙΚΑ
3. Αληίγξαθν Γειηίνπ Ταπηφηεηαο
4. Τξαπεδηθφο Λνγαξηαζκφο νπνηαζδήπνηε Τξάπεδαο- ΙΒΑΝ (Αληίγξαθν ζειίδαο
ηξαπεδηθνχ βηβιηαξίνπ ή web-banking, πνπ λα θαίλεηαη ν δηθαηνχρνο θαη ην IBAN)

5. Απνδεηθηηθφ ΑΦΜ θαη ΓΟΥ (Αληίγξαθν ηειεπηαίνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο)
6. Απνδεηθηηθφ ΑΜΚΑ θαη Αξηζκνχ Μεηξψνπ ΙΚΑ
7. Πιζηοποιηηικψ

Οικογενειακήρ

Καηάζηαζηρ

ηελεςηαίος

ηπιμήνος

(θυηοανηίγπαθο). Σε πεξίπησζε ζπνπδάδνληνο ηέθλνπ ή ππεξεηνχληνο ηε
ζηξαηησηηθή ζεηεία απαηηνχληαη νη αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θνίηεζεο ή ππεξέηεζεο.
Σε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ζα
ππάξμεη δπζρέξεηα ζηε κηζζνδνζία ηνπ κελφο αλαθνξάο

8. Ππυηψηςπερ Ιαηξηθέο Γλσκαηεχζεηο Φςσίαηπος θαη Παθολψγος ή Γενικοω
Ιαηποω ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, νη νπνίεο να πιζηοποιοων ηην ςγεία ηος
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εκπαιδεςηικοω και ηην ικανψηηηα να αζκήζει διδακηικά καθήκονηα ή ηος
μέλοςρ

Διδικοω

ςποζηηπικηικά
δημψζια

Δκπαιδεςηικοω

καθήκονηα

νοζοκομεία

Πποζυπικοω

αληίζηνηρα.

θαζψο

Γίλνληαη

επίζεο

θαη

(ΔΔΠ)

δεθηέο
απφ

να

αζκήζει

γλσκαηεχζεηο

ιδιϊηερ

απφ

γιαηποωρ.

Κάλνπκε γλσζηφ φηη συπίρ ηιρ Ιαηπικέρ Γνυμαηεωζειρ οι ςποτήθιοι δεν
μποποων να αναλάβοςν ςπηπεζία, ζωμθυνα με ηην κείμενη νομοθεζία

9. Φηθιακψ Πιζηοποιηηικψ COVID-19 ηηρ Δ.Δ. (ζε ηζρχ) (EU Digital COVID
Certificate EUDCC) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 14εο Ινπλίνπ 2021 θαη ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ
30.5.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α' 87), ε νπνία θπξψζεθε κε ην
άξζξν 1 ηνπ λ. 4806/2021 (Α' 95) κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ
θπζηθνχ πξνζψπνπ-θαηφρνπ ηνπ φζνλ αθνξά ζηνλ εκβνιηαζκφ ή ζηε λφζεζε απφ
ηνλ θνξσλντφ COVID-19, ή βεβαίυζη εμβολιαζμοω ηηρ παπ. 5 ηος άπθπος 55
ηος

Ν.4764/2020

(Α'

256),

ή

βεβαίυζη

θεηικοω

διαγνυζηικοω

ελέγσος (βεβαίυζη νψζηζηρ ζε ιζσω) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ' αξ.
2650/10.4.2020

(Β'

1298)

θνηλήο

απφθαζεο

ησλ

Υπνπξγψλ

Υγείαο

θαη

Δπηθξαηείαο, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή ιζοδωναμο πιζηοποιηηικψ ή βεβαίυζη
ηπίηηρ

σϊπαρ,

ή

βεβαίυζη

απνηηικοω

επγαζηηπιακοω

διαγνυζηικοω

ελέγσος νψζηζηρ (rapid test έσο 48 σξψλ ή PCR test έσο 72 σξψλ) πξηλ ηελ
παξνπζίαζε ηνπο, ε νπνία εθδίδεηαη είηε κέζσ ηεο Δληαίαο Ψεθηαθήο Πχιεο ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (gov.gr-ΔΨΠ), είηε απφ ηνλ ηδησηηθφ θνξέα πνπ επηιέγεηαη

10. Πιζηοποιηηικψ ηπαηολογίαρ ηωπος Α΄ (αθνξά ηνπο άξξελεο) πεξί
εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή λφκηκεο απαιιαγήο απφ απηέο

11. Τπεωθςνη Γήλυζη πεξί:
α)

Με άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο ή θαηαδίθεο γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά
ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο
δσήο

β)

κε χπαξμεο θσιπκάησλ ησλ άξζξσλ 8 & 9 ηνπ Ν.3528/2007

γ)

κε άζθεζεο εκπνξίαο θαη΄επάγγεικα

12. Βεβαίσζε Πξάμεο αλάιεςεο Υπεξεζίαο (εηο ηξηπινχλ)
13. Έληππε ζχκβαζε (εηο ηξηπινχλ) (Τπογπάθεηαι ζηην ΠΓΔ Κπήηηρ)
14. Γειηίν Απνγξαθήο Αλαπιεξσηή.
ημείυζη: Απψ ηα παπαπάνυ α) η ππάξη ανάλητηρ ςπηπεζίαρ, β) οι αιηήζειρ
αναγνϊπιζηρ
αναγνϊπιζηρ

πποχπηπεζίαρ
ζςνάθειαρ

για μιζθολογική

μεηαπηςσιακοω

ή

καηάηαξη,

γ)

διδακηοπικοω

οι

αιηήζειρ

ηίηλος

για

μιζθολογική αναγνϊπιζη και δ) οι αιηήζειρ άδειαρ άζκηζηρ ιδιυηικοω έπγος
ή έγκπιζηρ απαζσψληζηρ ζε Γημψζιο θοπέα με αμοιβή ππυηοκολλοωνηαι ηην
ίδια ημέπα ζηα γπαθεία ηηρ Πεπιθεπειακήρ Γ/νζηρ Δκπαίδεςζηρ (ΠΓΔ)
Κπήηηρ (Λ. Κνυζοω 6).
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Β.

ΑΙΣΗΗ ΣΟ ΑΠΤΠΔ/ΑΠΤΓΔ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΧ

ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ/ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΧΝ ΣΙΣΛΧΝ ΓΙΑ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ
Σχκθσλα

κε

ην

Ν.4354/2015,

θαηά

ηελ

εκέξα

αλαπιεξσηέο/ηξηεο

Δθπαηδεπηηθνί

πξσηνβάζκηαο

ή

ηεο

πξφζιεςήο

δεπηεξνβάζκηαο

ηνπο,

νη

εθπαίδεπζεο

ππέπει να ςποβάλοςν:
Αίηηζη ππορ ηο ΑΠΤΠΔ/ΑΠΤΓΔ ανηίζηοισα για αναγνϊπιζη:
α)

πποχπηπεζίαρ

και

β)

μεηαπηςσιακϊν

και

διδακηοπικϊν

ηίηλυν,

πποκειμένος να γίνει η καηάηαξή ηοςρ ζε μιζθολογικψ κλιμάκιο.
α)

Σα δικαιολογηηικά πος απαιηοωνηαι για αναγνϊπιζη πποχπηπεζίαρ,

γηα κηζζνινγηθή εμέιημε είλαη ηα εμήο:
Αλαιπηηθφο Λνγαξηαζκφο ελζήκσλ αζθαιηδφκελνπ ΙΚΑ πνπ απνδεηθλχεη φηη γηα
ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν πξνζθέξζεθε ε πξνυπεξεζία, ν/ε
αλαπιεξσηήο/ηξηα εθπαηδεπηηθφο/ηξηα ήηαλ αζθαιηζκέλνο/ε.
Υπεχζπλε Γήισζε φηη γηα ηελ ελ ιφγσ πξνυπεξεζία δελ έιαβε ζχληαμε,
απνδεκίσζε ή άιιν βνήζεκα αληί ζχληαμεο.
Βεβαίσζε απφ ηνλ θνξέα απαζρφιεζεο, πνπ λα πξνθχπηεη κε απφιπηε
ζαθήλεηα: Οη απνθάζεηο πξφζιεςεο θαη απφιπζεο, ε ηδηφηεηα κε ηελ νπνία
ππεξέηεζε ν/ε αλαπιεξσηήο/ηξηα, ε ζρέζε εξγαζίαο, ην σξάξην εξγαζίαο
(πιήξεο ή κεησκέλν), ην ππνρξεσηηθφ πιήξεο σξάξην (ζε πεξίπησζε εξγαζίαο
κε κεησκέλν σξάξην), ε δηάξθεηα ησλ πξνυπεξεζηψλ απηψλ.
Βεβαίσζε ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε λνκηθή κνξθή ηνπ
θνξέα

απαζρφιεζεο,

θαζψο θαη

εάλ

ππάγεηαη

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο

παξαγξάθνπ 1, ηνπ Άξζξνπ 7, ηνπ Ν.4354/2015.
Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν/ε αλαπιεξσηήο/ηξηα εθπαηδεπηηθφο δελ δηαζέηεη
πξνυπεξεζία, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηε φηη δελ δηαζέηεη πξνυπεξεζία θαη δελ
επηζπκεί κηζζνινγηθή αλαγλψξηζε.
β)

Σα

δικαιολογηηικά

πος

απαιηοωνηαι

για

αναγνϊπιζη

Μεηαπηςσιακοω/Γιδακηοπικοω ηίηλος, γηα κηζζνινγηθή εμέιημε είλαη ηα εμήο:
Αληίγξαθν Μεηαπηπρηαθνχ/Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο
Αλαιπηηθή Βαζκνινγία (ζε πεξίπησζε μελφγισζζνπ ηίηινπ, απαηηείηαη θαη ε
κεηάθξαζε απηνχ, θαζψο επίζεο θαη αλαγλψξηζε απφ ην ΓΟΑΤΑΠ).
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Γ.

ΑΙΣΗΗ

ΓΙΑ

ΑΓΔΙΑ

ΑΚΗΗ

ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ

ΔΡΓΟΤ

ή

ΔΓΚΡΙΗ

ΑΠΑΥΟΛΗΗ Δ ΓΗΜΟΙΟ ΦΟΡΔΑ
Όζνη αλαπιεξσηέο/ηξηεο εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
θαηά ηελ εκεξνκελία πξφζιεςήο ηνπο, αζθνχλ ηδησηηθφ έξγν ή απαζρνινχληαη ζε
δεκφζην

θνξέα,

νθείινπλ

λα

ππνβάιινπλ

αίηεζε

πξνο

ην

ΑΠΥΣΠΔ/ΑΠΥΣΓΔ

αληίζηνηρα, γηα άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ ή έγθξηζε απαζρφιεζεο ζε δεκφζην
θνξέα κε ακνηβή, ηελ εκέξα αλάιεςεο ππεξεζίαο ηνπο.
Για ηιρ πεπιπηϊζειρ αναπληπυηϊν/ηπιυν πος ππψκειηαι μελλονηικά να
αζκήζοςν ιδιυηικψ έπγο ή να απαζσοληθοων ζε δημψζιο θοπέα, οθείλοςν να
ςποβάλλοςν αίηηζη ππιν ηην έναπξη ηος έπγος.
Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή ή γηα ηελ έγθξηζε
απαζρφιεζεο ζε δεκφζην θνξέα, απαηηνχληαη:
Αίηηζη ηος ςπαλλήλος
Βεβαίυζη ηος θοπέα, φπνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιεζεί ν ππάιιεινο ζηελ νπνία
θα αλαγξάθνληαη: α) ην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο, β) νη ζπλνιηθέο ψξεο
απαζρφιεζεο αλά εβδνκάδα, γ) πνηεο εκέξεο θαη ψξεο, θαζψο θαη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ζην νπνίν ζα απαζρνιείηαη ζην ελ ιφγσ έξγν ν/ε ππάιιεινο
Βεβαίυζη ηος/ηηρ Γιεςθςνηή/νηπιαρ ηος ΔΠ Ηπακλείος, ζηελ νπνία ζα
βεβαηψλεηαη φηη ην έξγν, πνπ ζα παξάζρεη ν/ε ππάιιεινο, ζχκθσλα κε ηε
βεβαίσζε ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο, δελ παξαθσιχεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
Σρνιείνπ.
Τπεωθςνη Γήλυζη (ηνπ άξζξ. 8 ηνπ Ν.1599/1986) γηα ηελ αίηεζε άδεηαο
άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ ή έγθξηζεο απαζρφιεζεο ζε δεκφζην θνξέα κε ακνηβή,
ζε ΑΠΥΣΠΔ/ΑΠΥΣΓΔ.
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