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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΕΠ
Οι αναπλθρωτζσ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΤ ΠΕ23 που ζχουν προςλθφκεί, οφείλουν να ακολουκιςουν τθν κάτωκι διαδικαςία, όπωσ προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία (ΦΕΚ 1284/B'/11-4-2018).
Θα πρζπει προσ διευκόλυνςι τουσ να παρουςιαςτοφν ςτθ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ςτθ δικαιοδοςία τθσ οποίασ ανικει θ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία τοποκετικθκαν για να εγγραφοφν ςτο ΕΡΓΑΝΗ
(πλθροφορικό ςφςτθμα μιςκοδοςίασ) από τθ Δευτζρα 9 Δεκεμβρίου 2019 ζωσ και τθν Παραςκευι
13 Δεκεμβρίου 2019. Ειδικά οι προςλθφκζντεσ ςτθ Δ.Δ.Ε. Αρκαδίασ οφείλουν να παρουςιαςτοφν
πρϊτα ςτθν Π.Δ.Ε. Πελοποννιςου για ανάλθψθ υπθρεςίασ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ. Κατά τθν θμζρα ανάλθψθσ υπθρεςίασ ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ςτθν
Π.Δ.Ε. Πελοποννιςου, όλοι οι υποψιφιοι/εσ αναπλθρωτζσ/τριεσ ΕΕΠ κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ
τα παρακάτω δικαιολογθτικά ςε δφο ςειρζσ (μία για τθ Δ/ςθ Εκπαίδευςθσ και μία για τθν ΠΔΕ
Πελ/ςου θ οποία κα κατατεκεί ςτθ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ και κα ςταλεί ςτθν ΠΔΕ με φροντίδα τθσ οικείασ
Δ/νςθσ.) με πρόςφατθ ζκδοςθ:
1. Ατομικά τοιχεία.
2. Δελτίο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ (Φωτοτυπία).
3. Τπεφκυνθ Διλωςθ.
4. Αρικμόσ Μθτρϊου Ι.Κ.Α (Φωτοτυπία επίςθμου εγγράφου ΙΚΑ).
5. Αποδεικτικό αρικμοφ Α.Μ.Κ.Α (Φωτοτυπία επίςθμου εγγράφου).
6. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ (Φωτοτυπία εκκακαριςτικοφ τελευταίου ζτουσ).
7. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ (μόνο οι ζγγαμοι με ι χωρίσ ανιλικα τζκνα από
Διμο) ι φμφωνο υμβίωςθσ (οι άγαμοι με τζκνα).
8. Φωτοτυπία πρϊτθσ ςελίδασ Βιβλιαρίου Εκνικισ Σράπεηασ που να φαίνεται ευκρινϊσ ο αρικμόσ λογαριαςμοφ και το ΙΒΑΝ και να ζχει το όνομα του αναπλθρωτι ωσ πρϊτου δικαιοφχου.
9. Πρόςφατεσ Ιατρικζσ Βεβαιϊςεισ (Οι πρωτότυπεσ κα τοποκετθκοφν ςτο φάκελο με τα δικαιολογθτικά που προορίηονται για τθν ΠΔΕ Πελοποννιςου):
α) ΠΑΘΟΛΟΓΟΤ ι ΓΕΝΙΚΟΤ ΙΑΣΡΟΤ και β) ΨΤΧΙΑΣΡΟΤ από Δθμόςια Τγειονομικι Μονάδα ι
από ιδιϊτθ ιατρό όπου κα πιςτοποιείται θ υγεία και θ φυςικι καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ των κακθκόντων ΕΕΠ-ΕΒΠ.
10. Πιςτοποιθτικό Πρωτοβάκμιασ Επιτροπισ ΚΕΠΑ (ςε περίπτωςθ που ανικουν ςε ειδικι κατθγορία, με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ, μεςογειακι αναιμία).
11. ε περίπτωςθ τζκνων που ςπουδάηουν (άνω των 18 και κάτω των 25 ετϊν) ι που υπθρετοφν τθν ςτρατιωτικι τουσ κθτεία, απαιτείται πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ και
βεβαίωςθ φοίτθςθσ από τθ χολι ι βεβαίωςθ υπθρεςίασ από τθ ςτρατιωτικι μονάδα.
12. Πτυχίο (ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςου πτυχίου και μετάφραςθ, ΔΟΑΣΑΠ).
13. Άδεια Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ (Φωτοτυπία).
ΗΜΕΙΩΗ:

Η προςκόμιςθ όλων των δικαιολογθτικϊν είναι ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ με βάςθ τουσ οδθγοφσ υλοποίθςθσ
των προγραμμάτων ΕΠΑ 2019-2020 και αποτελοφν προχπόκεςθ για τθν ομαλι καταβολι τθσ μιςκοδοςίασ.
Σα υποδείγματα εντφπων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα
μασ ςτο ζνκεμα Ζντυπα

