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ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ  
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Σαχ. Δ/νςθ : Ελ. Βενιηζλου 82                    

 Σ.Κ. - Πόλθ : 19200 – Ελευςίνα 

Ηλεκ. Δ/νςθ : espa@dipe-dytik.att.sch.gr 

Πλθροφορίεσ : Αναγνωςτοποφλου Διονυςία 

Σθλζφωνο : 213 1600 838  

Fax : 213 1600 847, -840 

  

Εν όψει τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2019-2020 και για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςι ςασ και 

διευκόλυνςθ τθσ υπθρεςίασ, παρακαλοφνται οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί / ΕΕΠ / 

ΕΒΠ να ζχουν φροντίςει να ζχουν μαηί τουσ τθν θμζρα τθσ πρόςλθψθσ τα παρακάτω:  

1. ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΩΣΟΣΤΠΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΓΝΩΜΑΣΕΤΕΙ πακολόγου/γενικοφ ιατροφ 

και ψυχιάτρου, Δθμοςίου ι ιδιωτϊν (να ζχουν εκδοκεί μετά τισ 24/06/2019) 

2. Πιςτοποιθτικό ςτρατολογίασ τφπου Αϋ(για τουσ άνδρεσ)  

 

Σόςο οι ιατρικζσ γνωματεφςεισ όςο και το πιςτοποιθτικό 

ςτρατολογίασ είναι ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ 

1Η ΜΙΘΟΔΟΙΑ ςφμφωνα με τθν υπ’αρικμ. 1744/18-04-

2018 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. ϊςτε να είναι εφικτι θ καταβολι 

τθσ  
 

3. Τπεφκυνθ διλωςθ - Τπόδειγμα 1 

4. Φωτοαντίγραφα πτυχίου/τίτλων ςπουδϊν (& αναγνϊριςθ ΔΟΑΣΑΠ όπου απαιτείται) 

5. Φωτοαντίγραφα μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν/διδακτορικοφ (& αναγνϊριςθ 

ΔΟΑΣΑΠ όπου απαιτείται) και αίτθςθ αναγνϊριςθσ ςυνάφειασ τίτλου- Τπόδειγμα 2 

6. Φωτοαντίγραφα βεβαιϊςεων προχπθρεςίασ και αίτθςθ αναγνϊριςθσ - Τπόδειγμα 3 

7. φραγιςμζνθ κατάςταςθ ενςιμων ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ από τον ΕΦΚΑ  
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10. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ και αίτθςθ καταβολισ επιδόματοσ τζκνου 

(για τουσ ζγγαμουσ/άγαμουσ με τζκνα) - Τπόδειγμα 4 

11. Φωτοαντίγραφα επίςθμων εγγράφων όπου να αναγράφονται  

     -ΑΜΚΑ 

     -Α.Μ.Α. ΕΦΚΑ (αναφζρεται και ςτθν 1θ ςελίδα του βιβλιαρίου αςφάλιςθσ) 

     -ΑΦΜ (& ΔΟΤ) (κατά προτίμθςθ εκκακαριςτικό Εφορίασ) 

12. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ 

13. Φωτοαντίγραφο τθσ 1θσ ςελίδασ βιβλιαρίου Σράπεηασ (όπου να αναγράφεςτε ωσ 

1οσ δικαιοφχοσ) 

 

ΣΑ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΕΝΣΤΠΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΡΣΗΜΕΝΑ ΣΟ ΧΩΡΟ 

«ΕΠΑ» ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ/ΝΗ 

 

Επίςθσ ζχουν αναρτθκεί  

α. γενικι αίτθςθ ςε περίπτωςθ άλλου αιτιματόσ ςασ π.χ. μειωμζνο ωράριο 

λόγω τζκνου κάτω των 2 ετϊν ι λόγω προχπθρεςίασ - Τπόδειγμα 5 

β. αίτθςθ άδειασ π.χ. ςε περίπτωςθ κφθςθσ/λοχείασ - Τπόδειγμα 6 

 

ΗΜΕΙΩΕΙ 
1. Είναι υποχρεωτικι θ επίδειξθ Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ 

ταυτοπροςωπίασ των αναπλθρωτϊν – ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ θ ανάλθψθ υπθρεςίασ από 
εξουςιοδοτθμζνο άτομο. 
 

2. Η διλωςθ τοποκζτθςθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ κα γίνεται θλεκτρονικά κατόπιν 
ςχετικισ ανακοίνωςθσ, όπου κα υπάρχουν και τα ανάλογα ζντυπα. 
 

 
 

Εκ τθσ Διευκφνςεωσ    


