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Προκειμζνου να διαςφαλίςουμε τθν απρόςκοπτθ διαδικαςία
πρόςλθψθσ των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν που προςλαμβάνονται
ςτθ Διεφκυνςι μασ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι κα ιςχφςουν τα παρακάτω
χωρίσ εξαιρζςεισ:
1. Η ανάλθψθ Υπθρεςίασ των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν
κα γίνεται με τθν επίδειξθ τθσ αςτυνομικισ τουσ
ταυτότθτασ. Δεν είναι δυνατι θ ανάλθψθ υπθρεςίασ για
λογαριαςμό τρίτου (πχ με εξουςιοδότθςθ),
2. Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί πρζπει να προςκομίςουν
κατά τθν ανάλθψι τουσ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (ςε
φωτοαντίγραφα) ,τα οποία ζχουν αναρτθκεί αναλυτικά
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ. ασ εφιςτοφμε τθν
προςοχι κακ ότι δεν υπάρχει δυνατότθτα για ζκδοςθ
φωτοαντιγράφων ςτο χϊρο που κα πραγματοποιθκοφν
οι αναλιψεισ υπθρεςίασ,
3. Οι ιατρικζσ γνωματεφςεισ από πακολόγο ι γενικό ιατρό
και ψυχίατρο πρζπει να είναι πρόςφατεσ και πάντωσ να
μθν ζχουν χρθςιμοποιθκεί ωσ δικαιολογθτικά για τθ
ςφμβαςθ τθσ προθγοφμενθσ ςχολικισ χρονιάσ. Για τισ
ιατρικζσ γνωματεφςεισ που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιο
φορζα (π.χ ιατρό δθμόςιου νοςοκομείου) αρκεί θ
κατάκεςθ ευανάγνωςτου φωτοαντιγράφου . Αντικζτωσ ςε
περίπτωςθ γνωμάτευςθσ ιδιϊτθ ιατροφ απαιτείται θ
κατάκεςθ του πρωτοτφπου εγγράφου ι ευκρινοφσ
φωτοαντιγράφου το οποίο ζχει επικυρωκεί από δικθγόρο
(παρ.2 του άρκρου 1 του Ν.4250/2014 και ςφμφωνα με
οδθγία του Υπουργείου). Η προςκόμιςθ ιατρικϊν
γνωματεφςεων αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για
τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάλθψθσ υπθρεςίασ.

Η διαδικαςία για τθν ανάλθψθ Υπθρεςίασ που αφορά ςτθν επικείμενθ
πρόςλθψθ κα πραγματοποιθκεί ςτο 3ο Δ. Παλλινθσ (Πυκαγόρα 2,
Κάντηα, 210-6659051) και οι ϊρεσ παραλαβισ αρικμοφ προτεραιότθτασ
των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν κα είναι 08:30π.μ-14:00μ.μ. Θα
τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ ανάλογα με τθν ϊρα άφιξθσ του κάκε
αναπλθρωτι. Θα δίνεται προτεραιότθτα ςε άτομα που βρίςκονται ςε
κατάςταςθ εγκυμοςφνθσ, ςε άδεια λοχείασ ι χρειάηονται για
οποιοδιποτε λόγο κάποια βοικεια. Ο χϊροσ ζχει προςαρμοςτεί
κατάλλθλα ϊςτε να διευκολφνεται το ζργο τόςο των Αναπλθρωτϊν
Εκπαιδευτικϊν όςο και του Προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ και ςασ
παρακαλοφμε όπωσ ακολουκιςετε τισ οδθγίεσ ςτθν είςοδο του
ςχολείου ϊςτε να μθν παραλείψετε κάποιο ςθμαντικό βιμα τθσ
διαδικαςίασ. Συνοπτικά ςασ παρακζτουμε τα ςτάδια προσ τθν
ολοκλιρωςθ τθσ Ανάλθψθσ:
1. Άφιξθ-παραλαβι αρικμοφ προτεραιότθτασ,
2. Παραλαβι των κατάλλθλων εγγράφων-αιτιςεων (ανάλογα με
το ζργο πρόςλθψθσ) και ςυμπλιρωςι τουσ με θμερομθνία και
υπογραφι,
3. Παραλαβι αρικμοφ Πρωτοκόλλου,
4. Ζλεγχοσ και κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν εγγράφων,
5. Τποβολι εντφπου Ε3-Ζντυπο πρόςλθψθσ ςτο Τ.Ε.Κ.Α-Εργάνθ,
6. Ολοκλιρωςθ πρόςλθψθσ και αποχϊρθςθ
Μετά το πζρασ τθσ θμερομθνίασ που ορίηει θ Υπουργικι Απόφαςθ
Πρόςλθψθσ κα πραγματοποιθκεί ΠΥΣΠΕ για τθν τοποκζτθςθ των
Αναπλθρωτϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ.
Θα αναρτθκεί ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ με τισ
τοποκετιςεισ των αναπλθρωτϊν και τθν θμερομθνία ανάλθψθσ
υπθρεςίασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ.

Καλι αρχι και Καλι χολικι Χρονιά!!!

