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ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση Βεβαιώσεων Αποδοχών Οικονομικού Έτους 2013»

Ενημερώνουμε το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό που μισθοδοτείται από τη Δ/νση

Π/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών του οικ. έτους 2013 έχουν αποσταλεί

στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Οι αποδοχές

και οι φόροι (αναλογούν και παρακρατηθείς) εμφανίζονται ήδη ηλεκτρονικά στο έντυπο

δήλωσης (Ε1) στην εφαρμογής taxisnet της Γ.Γ.Π.Σ.

Επίσης, στην ιστοσελίδα της Δ/νσης (μενού «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»/ «Βεβαιώσεις

Αποδοχών Οικ. Έτους 2013»), θα μπορείτε να εισέρχεστε αφού συμπληρώσετε το Α.Φ.Μ και το

ΑΜΚΑ σας, προκειμένου να λάβετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) την ετήσια  βεβαίωση

αποδοχών σας και να ελέγξετε την ορθή καταχώρηση των στοιχείων στο taxisnet.

Τέλος, οι βεβαιώσεις έχουν εκδοθεί σε έντυπη μορφή και μπορεί να γίνει η παραλαβή τους

από τα γραφεία της Δ/νσης, ως εξής:

1. Για Μόνιμους Εκπ/κούς από το Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε.

Ηρακλείου (Α’ όροφος)

2. Για Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς από το Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων της Δ/νσης

Π.Ε. Ηρακλείου (Β’ όροφος)

Πληροφορίες : Ανδρεαδάκη Βάλια Προς: Το Εκπ/κό και Διοικητικό
 Προσωπικό της
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α) ατομικά από κάθε εκπαιδευτικό,

β) από το Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας κατόπιν εξουσιοδότησης με την οποία

θα εξουσιοδοτείται να παραλάβει και να παραδώσει τις βεβαιώσεις στους εκπ/κούς

αρμοδιότητάς του. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές μπορούν να

εξουσιοδοτούν το Διευθυντή/Προϊστάμενο όμορης εκπαιδευτικής μονάδας προκειμένου να

παραλάβει τις βεβαιώσεις τους.

γ) με εξουσιοδότηση αρμοδίως θεωρημένη από δημόσια για αρχή σε άλλο πρόσωπο.

Όσοι εκπαιδευτικοί (μόνιμοι-αναπληρωτές-ωρομίσθιοι) δεν υπηρετούν φέτος στη Δ/νση

Π/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου ή βρίσκονται σε κάθε είδους άδεια και αδυνατούν να προσέλθουν

για να παραλάβουν τη βεβαίωση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Διοικητικών

Θεμάτων προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος αποστολής της.

Οι αναπληρωτές κρατικού, που υπηρετούσαν και πέρυσι ως αναπληρωτές κρατικού στη

Δ/νση μας θα παραλάβουν ενιαία βεβαίωση των ετήσιων αποδοχών τους.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν όσοι αναπληρωτές υπηρέτησαν μέσα στο 2013 και ως κρατικού

προϋπολογισμού και ως Ε.Σ.Π.Α., οι οποίοι θα παραλάβουν δυο (2) ξεχωριστές βεβαιώσεις.

Η Διευθύντρια Π.Ε. Ηρακλείου

Τσικαλάκη Κυριακή
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