Ενημερώνουμε τους υπό πρόσληψη Αναπληρωτές ότι σύμφωνα με την
υπ΄ αριθμ. 35557/Δ2/2003 (ΦΕΚ 465 Β/17.4.2003) Απόφασης του
Υπουργού Παιδείας και το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α’), οι
προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι
εκπαιδευτικοί κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας
καταθέτουν στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης γνωματεύσεις
α)παθολόγου ή γενικού ιατρού και β)ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε
ιδιωτών σύμφωνα με τις οποίες κρίνονται κατάλληλοι/ες για άσκηση
εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο στο οποίο θα τοποθετηθούν από το
ΠΥΣΠΕ Λέσβου.
Κατόπιν αυτού απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας πρόσληψής σας από τη Δ/νση Π.Ε. Λέσβου είναι οι
προσκόμιση των ανωτέρω βεβαιώσεων. Σύμφωνα δε με το υπ’αριθμ.
Πρωτ. 1744/18-4-2018 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ η ύπαρξη
των βεβαιώσεων αυτών αποτελεί προϋπόθεση καταβολής της 1ης
Μισθοδοσίας.
Οι προσωρινοί αναπληρωτές κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας
πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα. Για την ταχύτερη
ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης παρακαλούμε να προσέρχεστε
με τα έγγραφα έτοιμα και με την παρακάτω σειρά:
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2. Αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση κτήσης αυτού.
3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.
Σε περίπτωση που ο τίτλος είναι ξενόγλωσσος, απαιτείται εκτός από τον ίδιο τον τίτλο, η
μετάφραση αυτού και η αναγνώριση.
Εάν οι τίτλοι αυτοί δεν αποτελούν προϋπόθεση πρόσληψης, κατατίθενται με αίτησή σας στη
γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Λέσβου για αναγνώριση. Τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής,
ανατρέχουν από την ημερομηνία της αίτησής σας και όχι από την ημερομηνία πρόσληψης.

4. Έγγραφο που να πιστοποιεί τον ΑΦΜ ή φωτοτυπία κάποιου

εκκαθαριστικού τελευταίων τριών ετών.
5. Έγγραφο που να πιστοποιεί τον ΑΜΚΑ
6. Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου από το ΙΚΑ ή κάποιο

άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί τον Α.Μ.Α
7. Βεβαιώσεις παθολόγου και ψυχιάτρου
8. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας σε Σχολεία και αντίστοιχη εκτύπωση

ενσήμων.

9. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας στο Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα

Δημοσίου Δικαίου και αντίστοιχη εκτύπωση ενσήμων.
Η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται ως μισθολογική προϋπηρεσία και πρέπει να υποβληθεί στο
ΠΥΣΠΕ, με αίτησή σας, προς αναγνώριση.

10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους)
11. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ (για άνδρες).
12. Αναπληρωτές ΕΣΠΑ: Φωτοτυπία πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου

Τραπέζης Εθνικής Τράπεζας όπου να φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού
και ο ΙΒΑΝ.
Αναπληρωτές Τακτικού Προϋπολογισμού Φωτοτυπία πρώτης σελίδας
Βιβλιαρίου οποιασδήποτε Τράπεζας όπου να φαίνεται ο αριθμός
λογαριασμού και ο ΙΒΑΝ.
13. Βεβαίωση εντοπιότητας (εάν υπάρχει)

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να
επικοινωνείτε με το τηλ. 22510-37387.

