Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών κατά την ανάληψη σπηρεσίας στη ΔΔΕ
Τα δικαιολογθτικά που προςκομίηουν και ςυμπλθρϊνουν οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί /ΕΕΡ/ΕΒΡ (ΕΣΡΑ/ΡΔΕ)
πλιρουσ ι μειωμζνου ωραρίου κατά τθν παρουςία τουσ ςτθ ΔΔΕ Γρεβενϊν είναι τα εξισ:
1. ΔΕΛΣΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ανάλογα με το ΕΓΟ ΕΣΡΑ ςτο οποίο προςλιφκθκαν. Πρότυπα
υπάρχουν ςτην ιςτοςελίδα τησ ΔΔΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2. ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΑ (τθν υπογράφουν τθν θμζρα που παρουςιάηονται)
3. ΦΩΣΟΣΤΠΙΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ (ι ζγγραφο που πιςτοποιεί τθν ικαγζνεια με εκτφπωςθ μζςω
ΟΡΣΥΔ, για τισ περιπτϊςεισ που δεν διακζτουν ΔΑΤ)
4. Φωτοαντίγραφα τίτλων ςπουδϊν. Σε περίπτωςθ ξενόγλωςςου πτυχίου: μετάφραςθ, ΔΟΑΤΑΡ
5. Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακοφ ι και διδακτορικοφ τίτλου (ςε περίπτωςθ που υπάρχει)
προςκομίηεται επιπλζον και βεβαίωςθ-πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ. Σε περίπτωςθ
ξενόγλωςςου μεταπτυχιακοφ απαιτείται και μετάφραςθ, ΔΟΑΤΑΡ
6. Πιςτοποιθτικό τρατολογίασ (Αναηθτείται αυτεπάγγελτα. Εάν υπάρχει ιδθ παρακαλοφμε να προςκομιςτεί
για διευκόλυνςθ τθσ υπθρεςίασ)
7. Φωτοτυπία αποδεικτικοφ όπου φαίνονται:
 Α.Φ.Μ (π.χ. εκτφπωςθ ςελίδασ από το ΟΡΣΥΔ ςτθν οποία αναγράφεται το ΑΦΜ - όχι το
εκκακαριςτικό)
 Α.Μ.Κ.Α
 Α.Μ.Α ΙΚΑ
8. Φωτοτυπία Αρικμοφ Λογ. Σράπεηασ με το ΙΒΑΝ, (για προςλιψεισ μζςω ΕΣΡΑ μόνο από Εκνικι Τράπεηα)
με πρϊτο δικαιοφχο τον αναπλθρωτι εκπαιδευτικό
9. Πρωτότυπεσ πρόςφατεσ ιατρικζσ γνωματεφςεισ (τελευταίου τριμινου):
 πακολόγου ι γενικοφ ιατροφ δθμοςίου ι ιδιϊτθ
 ψυχιάτρου δθμοςίου είτε ιδιϊτθ ςτισ οποίεσ να πιςτοποιείται θ υγεία και θ φυςικι
καταλλθλότθτα των υποψιφιων υπαλλιλων να αςκιςουν τα διδακτικά τουσ κακικοντα (όπωσ
προβλζπονται από τθ ρφκμιςθ του νόμου 4210/2013 με τθν οποία καταργικθκε θ πιςτοποίθςθ
από τισ αρμόδιεσ υγειονομικζσ αρχζσ)
10. Τπεφκυνθ διλωςθ:
 περί μθ άςκθςθσ ποινικισ δίωξθσ ι καταδίκθσ για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ
ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ
 περί μθ ςυνταξιοδότθςθσ
 περί μθ άςκθςθσ εμπορίασ κατϋ επάγγελμα
Πρότυπο υπάρχει ςτην ιςτοςελίδα τησ ΔΔΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
11. Στθ περίπτωςθ ςπουδαηόντων τζκνων (άνω των 18 και κάτω των 25 ετϊν) ι υπθρετοφντων τθ ςτρατιωτικι
κθτεία ο εκπ/κόσ προςκομίηει βεβαίωςθ φοίτθςθσ ι υπθρζτθςθσ
12. Σε περίπτωςθ που ο αναπλθρωτισ ανικει ςε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (Ροςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω,
μεςογειακι αναιμία, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ), προςκομίηει ςτθν Υπθρεςία και πιςτοποιθτικό Α/κμιασ
Υγειονομικισ Επιτροπισ από ΚΕ.Ρ.Α.
13. Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ: ο εκπ/κόσ ςυμπλθρϊνει τθ ςχετικι αίτθςθ για αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ,
ςφμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιϊςεων προχπθρεςίασ που κατακζτει, για κάκε ζτοσ χωριςτά από τισ
αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ (και όχι ςυγκεντρωτικά από το ΟΡΣΥΔ). Βεβαιϊςεισ από ιδιωτικά εκπαιδευτικά
ιδρφματα μποροφν να ςυμπεριλαμβάνουν παραπάνω από ζνα ςχολικό ζτοσ δεδομζνου ότι ζχουν εκδοκεί
από τθν Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία υπάγεται το ιδιωτικό. Επιςθμαίνουμε ότι δεν κα προβαίνουμε
ςτθν αναγνϊριςθ προχπθρεςιϊν για μιςκολογικι κατάταξθ, χωρίσ τθν απαιτοφμενθ βεβαίωςθ
14. Σα ςχετικά ζνςθμα και φωτοτυπία αυτϊν (τα πρωτότυπα ζνςθμα επιςτρζφονται ςτον ενδιαφερόμενο) ι
βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικοφ φορζα (μποροφν να εκτυπωκοφν μζςω τθσ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του ΕΦΚΑ)
που αποδεικνφουν ότι για το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο προςφζρκθκε θ παραπάνω προχπθρεςία
ιταν αςφαλιςμζνοσ. (το εν λόγω ζγγραφο αποτελεί προχπόκεςθ για τθν προςμζτρθςθ τθσ προχπθρεςίασ
ςφμφωνα με το Ν.4354/2015, Φ.Ε.Κ.176/τ.Αϋ/16-12-2015)

15. Σεμινάριο 400 ωρϊν Ειδικισ Αγωγισ (αν υπάρχει και μόνο ςε περίπτωςθ πρόςλθψθσ από τον πίνακα
Ειδικισ Αγωγισ)
16. Πςοι ζχουν βεβαίωςθ Ρροχπθρεςίασ από Ν.Ρ.Δ.Δ. και Ν.Ρ.Ι.Δ. να προςκομίςουν επιπλζον: α) απόφαςθ
πρόςλθψθσ και απόλυςθσ β) βεβαίωςθ από το φορζα απαςχόλθςθσ όπου να προκφπτει θ ιδιότθτα με τθν
οποία υπθρζτθςαν θ ςχζςθ εργαςίασ, το ωράριο (πλιρεσ ι μειωμζνο), το υποχρεωτικό πλιρεσ ωράριο ςε
περίπτωςθ εργαςίασ με μειωμζνο ωράριο, θ διάρκεια των προχπθρεςιϊν και γ) βεβαίωςθ ςτθν οποία κα
αναφζρεται θ νομικι μορφι του φορζα απαςχόλθςθσ κακϊσ και αν υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ
Ραραγράφου 1 του Άρκρου 7 του Ν.4354/2015
17. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ (μπορεί να εκτυπωκεί μζςω τθσ Κεντρικισ Διαδικτυακισ Ρφλθσ
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ https://www.gov.gr/).
18. Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ (μπορεί να εκτυπωκεί μζςω τθσ Κεντρικισ Διαδικτυακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ «ΕΜΗΣ» http://www.ermis.gov.gr).
19. Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου (Αναηθτείται αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία)

ΑΙΣΗΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ κατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ
Τποβάλλονται και τα ςχετικά δικαιολογθτικά και πρωτοκολλοφνται.
1)ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΙΣΗΣ ΡΟΫΡΗΕΣΙΑΣ
2) ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΡΙΔΟΜΑΤΟΣ
3) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ
4) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ
5) ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΑΙΟΥ 2 ΩΩΝ
6)ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΑΙΟΥ 1 ΩΑΣ
7) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ μετά τθ λιξθ τθσ λοχείασ για ζνα χρόνο
8)ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ
9)ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ

Οι αναπλθρϊτριεσ εκπαιδευτικοί (πλιρουσ και μειωμζνου ωραρίου) να ςυμπλθρϊνουν αντίςτοιχθ αίτθςθ που:
 βρίςκονται ςε περίοδο κφθςθσ ι λοχείασ

είναι μθτζρεσ και: α) ζχουν παιδί θλικίασ ζωσ δφο (2) ετϊν και επικυμοφν να κάνουν χριςθ μειωμζνου
διδακτικοφ ωραρίου (απαραίτθτθ θ βεβαίωςθ από τθν Τπθρεςία του/τθσ ςυηφγου για μθ χριςθ άδειασ
ανατροφισ τζκνου ι μειωμζνου ωραρίου) κατά δφο ϊρεσ τθν εβδομάδα (από το διδακτικό ωράριο που
αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ) β) δικαιοφνται μειωμζνεσ ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ για ζνα χρόνο μετά το πζρασ τθσ
λοχείασ τουσ,
 ζχουν ςυνολικι διδακτικι προχπθρεςία (πραγματικόσ χρόνοσ και όχι ςχολικά ζτθ) άνω των 10 ετϊν,
και παρακαλοφνται οι ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ με email να ενθμερϊνουν το Τμιμα ΕΣΡΑ κατά τθ διαδικαςία ανάλθψθσ
υπθρεςίασ.
Πλα τα παραπάνω ηθτοφνται με βάςθ τουσ οδθγοφσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων ΕΣΡΑ και αποτελοφν
προχπόκεςθ για τθ ςωςτι τιρθςθ του φακζλου και τθν καταβολι μιςκοδοςίασ του αναπλθρωτι. Η υπθρεςία
επιφυλάςςεται για τυχόν μελλοντικζσ τροποποιιςεισ από το ΕΣΡΑ.
Η υποβολι όλων των δικαιολογθτικϊν είναι απαραίτθτθ και υποχρεωτικι κατά τθν θμζρα τθσ πρόςλθψθσ

