ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & Ε.Β.Π. / Ε.Ε.Π.)
Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5870/28-12-2017 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (ΤΟΜΕΑ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (όπως επισυνάπτεται ως ηλεκτρονικό αρχείο), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε
ότι από 08-01-2018 και εφεξής:
Κατά την προσέλευση για ανάληψη υπηρεσίας των Αναπληρωτών (Εκπαιδευτικών & Ε.Β.Π. / Ε.Ε.Π.)
στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης - διάθεσής τους:
1) οι αναπληρωτές θα συνυπογράφουν, με τον Διευθυντή του Σχολείου/ Προϊστάμενο του
Νηπιαγωγείου, την πράξη ανάληψης στο Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, όπου εκεί καταχωρίζονται
μεταξύ άλλων οι Πράξεις εμφανίσεως και αναλήψεως υπηρεσίας προσωπικού.
2) Στη συνέχεια, οι Διευθυντές σχολικών μονάδων/ Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων, θα
αποστέλλουν με σχετικό διαβιβαστικό φωτοαντίγραφο της Πράξης Ανάληψης του βιβλίου
Πράξεων Συλλόγου στο Τμήμα Αναπληρωτών της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, προκειμένου να
ενημερώνεται ο ατομικός φάκελος του αναπληρωτή.
Οι Διευθυντές των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Διευθυντές των
σχολικών μονάδων / Προϊσταμενών των Νηπιαγωγείων έχουν την ευθύνη τήρησης των ανωτέρω
οδηγιών.
Οι Αναπληρωτές εξακολουθούν να συμπληρώνουν και υπογράφουν κανονικά την αναφορά ανάληψης
υπηρεσίας και τα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
Στο αρχείο κάθε σχολικής μονάδας θα πρέπει να υπάρχουν πάντα σε πρωτότυπη μορφή το
παρουσιολόγιο, η αναφορά ανάληψης υπηρεσίας και τα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ των ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ. Κατά
συνέπεια, θα συμπληρώνονται εις διπλούν για να παραμείνουν και στο αρχείο του σχολείου και για να μας
αποστέλλονται στο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ όπως ορίζεται από τους οδηγούς υλοποίησης
των Έργων του ΕΣΠΑ.
Για τους Αναπληρωτές που έχουν ήδη προσληφθεί ή επανατοποθετηθεί από 08-01-2018 και μετά σε
σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, οι Διευθυντές των σχολικών
μονάδων / Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων, θα πρέπει να ακολουθήσουν και για αυτές τις περιπτώσεις
τις ανωτέρω οδηγίες.
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