ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ
Ενθμερϊνουμε τουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτζσ/τριεσ ςτθν
Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λζςβου, ότι άμεςα κα λάβουν ςτθν προςωπικι τουσ
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ΟΛΑ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πρόςλθψθσ.
Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά παρακαλοφμε να ςυμπλθρωκοφν και να μασ αποςταλοφν
υπογεγραμμζνα-ςκαναριςμζνα ςτο email: misthodosia@dipe.les.sch.gr ζωσ τθν Πζμπτθ
27/8/2020. Σα πρωτότυπα δικαιολογθτικά πρόςλθψθσ κα τα κατακζςετε ςτο ςχολείο
τοποκζτθςισ ςασ τθν θμζρα που κα αναλάβετε υπθρεςία.
1. Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ
2. Αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωςθ κτιςθσ αυτοφ.
3. Αντίγραφο μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν.
ε περίπτωςθ που ο τίτλοσ είναι ξενόγλωςςοσ, απαιτείται εκτόσ από τον ίδιο τον
τίτλο, θ μετάφραςθ αυτοφ και θ αναγνϊριςθ.
Εάν οι τίτλοι αυτοί δεν αποτελοφν προχπόκεςθ πρόςλθψθσ, κατατίκενται με
αίτθςι ςασ ςτθ γραμματεία του ΠΤΠΕ Λζςβου για αναγνϊριςθ. Σα οικονομικά
αποτελζςματα αυτισ, ανατρζχουν από τθν θμερομθνία τθσ αίτθςισ ςασ και όχι από
τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ.
4. Ζγγραφο που να πιςτοποιεί τον ΑΦΜ ι φωτοτυπία κάποιου εκκακαριςτικοφ
τελευταίων τριϊν ετϊν.
5. Φωτοτυπία οποιουδιποτε εντφπου ςτο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ
6. Φωτοτυπία οποιουδιποτε εντφπου ςτο οποίο αναγράφεται το ΑΜΑ(ΙΚΑ)
7. Πρωτότυπθ ιατρικι γνωμάτευςθ (του τελευταίου τριμινου) πακολόγου ι
Γενικοφ ιατροφ Δθμοςίου Νοςοκομείου ι ιδιϊτθ με το οποίο να πιςτοποιείται θ
υγεία και φυςικι καταλλθλότθτα του υποψιφιου υπαλλιλου να αςκιςει διδακτικά
κακικοντα. (ΦΕΚ 254/21-11-2013)
Τποχρεωτικι προςκόμιςθ με τθν πρόςλθψθ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ ςε κάκε
περίπτωςθ για τθν καταβολι τθσ 1θσ μιςκοδοςίασ.
8. Πρωτότυπθ γνωμάτευςθ ψυχιάτρου Δθμοςίου Νοςοκομείου ι ιδιϊτθ γιατροφ
(τελευταίου τριμινου) ςτο οποίο να πιςτοποιείται θ ψυχικι υγεία του υποψιφιου
υπαλλιλου να αςκιςει διδακτικά κακικοντα. (ΦΕΚ 254/21-11-2013)
Τποχρεωτικι προςκόμιςθ με τθν πρόςλθψθ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ ςε κάκε
περίπτωςθ για τθν καταβολι τθσ 1θσ μιςκοδοςίασ.
9. Βεβαιϊςεισ Προχπθρεςίασ ςε χολεία και αντίςτοιχθ εκτφπωςθ ενςιμων.
10. Βεβαιϊςεισ Προχπθρεςίασ ςτο Δθμόςιο ι Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου
και αντίςτοιχθ εκτφπωςθ ενςιμων.
Η προχπθρεςία αυτι αναγνωρίηεται ωσ μιςκολογικι προχπθρεςία και πρζπει να
υποβλθκεί ςτο ΠΤΠΕ, με αίτθςι ςασ, προσ αναγνϊριςθ.
11. Πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, τελευταίου τριμινου (για

ζγγαμουσ). Αναηθτείται αυτεπάγγελτα.
Εάν υπάρχει ιδθ για τθ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ τοποκζτθςισ ςασ ςτισ
ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Διεφκυνςισ μασ παρακαλοφμε να το προςκομίςετε. Μπορεί
επίςθσ να εκτυπωκεί μζςω τθσ Κεντρικισ Διαδικτυακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ «ΕΡΜΗ» http://www.ermis.gov.gr), χρθςιμοποιϊντασ τουσ κωδικοφσ
taxisnet.
Για τζκνα άνω των 18 ετϊν που ςπουδάηουν βεβαίωςθ φοίτθςθσ
12. Αναπλθρωτζσ ΕΠΑ: Φωτοτυπία πρϊτθσ ςελίδασ Βιβλιαρίου Εκνικισ Σράπεηασ
όπου να φαίνεται ο αρικμόσ λογαριαςμοφ και ο ΙΒΑΝ.
Αναπλθρωτζσ Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ: Φωτοτυπία πρϊτθσ ςελίδασ Βιβλιαρίου
οποιαςδιποτε Σράπεηασ όπου να φαίνεται ο αρικμόσ λογαριαςμοφ και ο ΙΒΑΝ.
13. Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ (εάν υπάρχει). Μπορεί να εκτυπωκεί μζςω τθσ
Κεντρικισ Διαδικτυακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
«ΕΡΜΗ»
http://www.ermis.gov.gr), χρθςιμοποιϊντασ τουσ κωδικοφσ taxisnet.
14. Πιςτοποιθτικό ςτρατολογίασ τόπου Αϋ. Αναηθτείται αυτεπάγγελτα. Εάν υπάρχει
ιδθ, παρακαλοφμε να προςκομιςτεί για διευκόλυνςθ τθσ Τπθρεςίασ μασ.
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Όςοι εκπαιδευτικοί ανικουν ςε ειδικι κατθγορία ςτον πίνακα κατάταξθσ
(πολφτεκνοι/ τρίτεκνοι, πάςχοντεσ από ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ, ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία,
αναπθρία ςε ποςοςτό 67% και άνω) οφείλουν να κατακζςουν τα αντίςτοιχα αποδεικτικά
ζγγραφα.
Για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το τθλ. 22510-37387
(εςωτ.4)
ΗΜΑΝΣΙΚΟ:
1) το ςυνθμμζνο αρχείο υπάρχει και θ ςχετικι διλωςθ τοποκζτθςθσ. Σα λειτουργικά κενά
κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ με νεότερθ ανακοίνωςθ. Αφοφ
ενθμερωκείτε για τα λειτουργικά κενά κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τθν διλωςθ
τοποκζτθςθσ και να τθν αποςτείλετε (υπογεγραμμζνθ και ςκαναριςμζνθ) ςτθν ακόλουκθ
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: pyspe@dipe.les.sch.gr
2) το ςυνθμμζνο αρχείο υπάρχει και θ αίτθςθ αναγνϊριςθσ μεταπτυχιακοφ. Παρακαλοφμε να
ςυμπλθρωκεί μόνο από τουσ/τισ κατόχουσ για τουσ οποίουσ/ιεσ ο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ
δεν αποτζλεςε προςόν διοριςμοφ. Αφοφ ςυμπλθρϊςετε τθν αίτθςθ και επιςυνάψετε τα
ςχετικά απαιτοφμενα δικαιολογθτικά παρακαλοφμε να τθν αποςτείλετε (υπογεγραμμζνθ
και ςκαναριςμζνθ) ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου:
pyspe@dipe.les.sch.gr
3)
4) Σζλοσ, παρακαλοφμε ςτο απαντθτικό ςασ e-mail γνωςτοποιιςτε ςτθν υπθρεςία μασ
άμεςα εάν προτίκεςτε να κάνετε χριςθ οποιαδιποτε μακροχρόνιασ άδειασ .

