Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά Αναπληρωτών (κατά την πρόσληψη)
(ΕΣΠΑ-Π∆Ε-Τακτικού Προϋπολογισµού)
***∆ΥΟ-2- (ΧΑΡΤΙΝΟΙ) ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 (χωρίς λάστιχα)
Για το Τµήµα Αναπληρωτών:
1.

Φωτοαντίγραφο Πτυχίου(σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου απαιτείται και µετάφραση,
∆ΟΑΤΑΠ/∆ΙΚΑΤΣΑ/ΣΑΕΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου.)

2.

∆ύο-(2) Φωτοαντίγραφα ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας (δύο όψεις Ταυτότητας)

3.

Φωτοαντίγραφο µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος (εάν υπάρχει. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου
µεταπτυχιακού απαιτείται και µετάφραση και αναγνώριση ∆ΟΑΤΑΠ/∆ΙΚΑΤΣΑ/ΣΑΕΠ. Το παρόν δικαιολογητικό
συνοδεύει την Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας η οποία παρέχεται από την υπηρεσία.)

4.

Φωτοαντίγραφο Σεµιναρίου 400 ωρών (αν υπάρχει και µόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα
Ειδικής Αγωγής)

5.

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599 (δεν είµαι συνταξιούχος του δηµοσίου τοµέα ή άλλου ασφαλιστικού φορέα και
ότι δεν ασκώ εµπoρία κατ’ επάγγελµα, κ.τ.λ.) -Παρέχεται από την υπηρεσία

6.

Πρόσφατες ιατρικές γνωµατεύσεις (από Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο, ιδιώτη ή δηµόσιου
νοσοκοµείου στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων
να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα. Αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να προσκοµιστεί άµεσα, από την ηµεροµηνία
ανάληψης υπηρεσίας, καταθέτοντας την αντίστοιχη Υπεύθυνη ∆ήλωση- παρέχεται από την Υπηρεσία)

7.

∆ύο-(2) Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (µόνο για έγγαµους ή/και µε τέκνα. Σε περίπτωση
τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία
απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης.

8.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ-ΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2017-18 ΚΑΙ ∆ΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ
ΚΑΤΑ ΤΟ 2016-17: Φωτοαντίγραφα προϋπηρεσίας για κάθε σχ. έτος/ διάστηµα απασχόλησης όπου θα
αναφέρονται: Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα µε την οποία υπηρέτησαν, η σχέση
εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή µειωµένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας
µε µειωµένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών: ο/η εκπαιδευτικός συµπληρώνει τη σχετική
αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας (παρέχεται από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε τα φωτοαντίγραφα
βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολ. έτος χωριστά από τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις (και
όχι συγκεντρωτικά από το ΟΠΣΥ∆ εάν πρόκειται για πρόσληψη σε σχολικές µονάδες).
Επιπλέον, α) -ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2002 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ Bεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα
(Λέγονται ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ-Χορηγούνται από τα κατά τόπους καταστ. ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) ή -ΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ 1/1/2002 Τα σχετικά ένσηµα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσηµα
επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόµενη/νο) -που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο
προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισµένος/η.
β)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζηµίωση ή άλλο βοήθηµα
αντί σύνταξης.-Παρέχεται από την Υπηρεσία
γ)**ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ: Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νοµική µορφή του
φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν.
4354/2015 (επισυνάπτεται)
Επισηµαίνουµε ότι δεν θα προβαίνουµε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών, χωρίς τα παραπάνω απαιτούµενα.

9.

Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω, µεσογειακή αναιµία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκοµίζει στην υπηρεσία και την σχετική ιατρική
γνωµάτευση που την πιστοποιεί.
10. Για άνδρες: Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή πιστοποιητικό τύπου Α (ή συµπλήρωση Υπεύθυνης
∆ήλωσης ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις- παρέχεται από την Υπηρεσία).

Επιπλέον µετά την τοποθέτηση σε σχολικές µονάδες:
• Φωτοαντίγραφο Πράξης Ανάληψης Υπηρεσίας από την αντίστοιχη σχολική µονάδα τοποθέτησης (κατάθεση ή
αποστολή µε fax 2310 503 736 ή 2310 503 705 Υπόψη Τµ. Αναπληρωτών).
(συνέχεια σε δεύτερο φύλλο)

Για το Τµήµα Μισθοδοσίας:
1. (αναφέρεται και στο προηγούµενο φύλλο)Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας
(δύο όψεις Ταυτότητας)
2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος µε τον Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.
3. Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α.
4. Φωτοαντίγραφο Α.Μ. Ι.Κ.Α.
5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου θα αναγράφεται καθαρά το
ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος (για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ κατά
προτίµηση, λογαριασµός της Εθνικής Τράπεζας)
6. (αναφέρεται και στο προηγούµενο φύλλο)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (µόνο για
έγγαµους ή/και µε τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25
ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης
ή υπηρέτησης.
Επιπλέον µετά την τοποθέτηση σε σχολικές µονάδες:
• Φωτοαντίγραφο Πράξης Ανάληψης Υπηρεσίας από την αντίστοιχη σχολική µονάδα τοποθέτησης
(κατάθεση ή αποστολή µε fax 2310 503 736 ή 2310 503 751 Υπόψη Τµ. Μισθοδοσίας).

