Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας - Καλαμάτα 06/10/2020
Μήνυμα προς νεοπροσληφθέντες αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2020-2021
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, θα τοποθετηθείτε, με
απόφασή μας, στις σχολικές μονάδες ΔΠΕ Μεσσηνίας έως την Πέμπτη 08-10-2020. Η απόφαση θα
σας κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της
Διεύθυνσής μας.
Για το σκοπό αυτό θα σας ανακοινωθούν τα λειτουργικά κενά, αύριο πρωί, ημέρα Τετάρτη 07-102020, σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να υποβάλετε, εντός της ίδιας ημέρας, δηλ. Τετάρτη 07-10-2020,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.mes.sch.gr, τη σχετική σας δήλωση τοποθέτησης, σύμφωνα
με τις οδηγίες που θα εκδοθούν από την υπηρεσία μας.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναλάβετε υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης σας στην αποκλειστική
προθεσμία που θα αναφέρεται στην απόφαση πρόσληψής και τοποθέτησής σας.
Σημείωση: Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και
μελών Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους
αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της όποιας και διενεργήθηκε η πρόσληψη. Ειδικά στην Ε.Α.Ε.,
κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες, ακολουθούν
αυτοί από τους επικουρικούς και, έπονται αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης.
Σας εφιστούμε την προσοχή για τα παρακάτω, τονίζοντάς σας ιδιαίτερα ότι οι πρωτότυπες ιατρικές
γνωματεύσεις παθολόγου και ψυχιάτρου είναι υποχρεωτικές κατά την εμφάνισή σας για την
ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα τοποθέτησής σας.
Οπότε, μέχρι την Πέμπτη 08-10-2020 πρέπει να τις έχετε εξασφαλίσει.
Κατά την προσέλευσή σας στην σχολική μονάδα τοποθέτησής σας, πέραν των πιστοποιητικών
ταυτοποίησής σας, απαιτείται να προσκομίσετε (στον Διευθυντή, Διευθύντρια, Προϊστάμενο ή
Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας) τα παρακάτω:
 Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο,
 Πρωτότυπη Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία
να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή
του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα,
 Πρωτότυπη Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την
υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα,
 Υπεύθυνη δήλωση περί:
μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους
των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 3528/2007, μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα,
 Δικαιολογητικά προϋπηρεσιών,
 Δικαιολογητικά Οικογενειακής Κατάστασης και
 Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (για άρρενες εκπαιδευτικούς)
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο τακτοποίησης και προσκόμισης του φακέλου σας με τα σχετικά
δικαιολογητικά αναφέρονται στο συνημμένο οδηγό ενώ τα έντυπα που θα απαιτηθούν θα σας σταλούν
αύριο. Θα υπάρξει και σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας.
Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας

