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                                                   Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α    Ι I. 

ΑΙΣΗΗ  - ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ 

ΓΙΑ  ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  Ε.Β.Π. Ε  .Μ.Ε.Α.Ε. ή ςτην Εξειδικευμζνη Τποςτήριξη 

(επζχει θζςη Τπεφθυνησ Δήλωςησ του Ν. 1599/86) 

Προσ την Περιφερειακή Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ ………………………………………………………………..   

                                                                                                                        Αρ. Πρωτοκόλλου …………………    

                                                                                                        Ημερομηνία…………………………. 

ΟΝΟΜΑ   …………………………………..                 ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ ………………………………………. 

 

ΕΠΩΝΤΜΟ ………………………………..                  ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ …………………………………… 

 

Α.Φ.Μ.  ………….…………………………                   ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ …………………………………… 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ……………………………..                    ΠΟΛΗ………………………….        Σ.Κ…………….   

 

ΣΗΛΕΦΩΝΑ ………………………………                   ΔΟΤ………………………………    e-mail: …………………… 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : ζγγαμοσ □  άγαμοσ □  αριθμόσ τζκνων □ 

ΜΟΝΙΜΟ ΔΗΜΟΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ: ΝΑΙ □  ΟΧΙ □   

 

ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ………………………………………………………………………………………………….  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΣΗΗ  ……………………………………………  ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ…………………………..                  
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ΜΟΡΙΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

 

1. ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ  ΕΠΑ.Λ., Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., ΠΣΤΧΙΟΤ Ι.E.Κ. ή ΠΣΤΧΙΟΤ «Σάξησ μαθητείασ 
ΕΠΑΛ»  …………………………… 

2. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟ  □          ΣΡΙΣΕΚΝΟ  □ 

Αρ. Δημοτολογίου: …………………………..     Δημοτική Ενότητα: …………………………. 

3. ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ 67% □ 

ΑΜ. ΚΕΠΑ:……………… …………..  ΑΡ.ΕΠΙΣΡΟΠΗ: …………………………………. 

4.   ΓΟΝΕΑ ΣΕΚΝΟΤ/ΩΝ ΜΕ  ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ 67%  □ 

ΑΜ. ΚΕΠΑ:……………… …………..  ΑΡ.ΕΠΙΣΡΟΠΗ: …………………………………. 

Αρ. Δημοτολογίου: …………………………..     Δημοτική Ενότητα: …………………………. 
 

5. ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟΙΟ  Ή ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΙΣΗΗ: 
        …………….ΕΣΗ,    ……………….ΜΗΝΕ,      ……………ΗΜΕΡΕ 

6. ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ Ε ΘΕΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ Ε.Β.Π. Ε .Μ.Ε.Α.Ε. ή ςτην Εξειδικευμζνη Τποςτήριξη     
……………….ΜΗΝΕ,      ……………ΗΜΕΡΕ 

 

ΓΝΩΗ ΝΟΗΜΑΣΙΚΗ ΓΛΩΑ  □  (για πρόςληψη ςε .Μ.Ε.Α.Ε. Κωφϊν & Βαρήκοων)  

ΓΝΩΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE  □ (για πρόςληψη ςε .Μ.Ε.Α.Ε. Συφλϊν & Αμβλυϊπων)   

 

ΠΡΟΣΙΜΗΕΙ 

 

 

1 .       ……………………………………………………………… 

2.        ……………………………………………………………… 

3.        ……………………………………………………………… 

4.        ……………………………………………………………… 

5.        ……………………………………………………………… 

6.        ……………………………………………………………… 

7.        ……………………………………………………………… 

 

 

8.      ……………………………………………………………… 

9.      ……………………………………………………………… 

10.    ……………………………………………………………… 

11.    ……………………………………………………………… 

12.     ……………………………………………………………… 

13.     ……………………………………………………………… 

14.     ……………………………………………………………… 
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•ζχω υποβάλλει αίτηςη αναπληρωτή/ωρομιςθίου και ςτον κλάδο ……………………………………………ΕΕΠ 

 

•ζχω υποβάλλει /θα υποβάλλω αίτηςη ςτον Ενιαίο Πίνακα : 

α)αναπληρωτϊν/ωρομιςθίων εκπαιδευτικϊν Γενικήσ Εκπαίδευςησ       □ ΝΑΙ    □ ΟΧΙ 
                                                                                                                      

β)αναπληρωτϊν/ωρομιςθίων εκπαιδευτικϊν Ειδικήσ Αγωγήσ (ΕΑΕ)     □ ΝΑΙ    □ ΟΧΙ 

                                                                    

                                                                  

ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΚΑΣΑΘΕΣΩ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ : 

 

1. ……………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………………………. 

7. ……………………………………………………………………………………. 
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Δηλϊνω υπεφθυνα και εν γνϊςει των ςυνεπειϊν του άρθρου 8 του Ν. 1599/86: 

 Δεν υπθρετϊ ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ.  

 Δεν απολφκθκα από κζςθ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ι Ο.Τ.Α. ι άλλου Νομικοφ Προςϊπου  του Δθμόςιου 

Τομζα λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ παφςθσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ 

ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτά μου, ι ότι ,ςε αντίκετθ 

περίπτωςθ, ζχει παρζλκει πενταετία από τθν απόλυςθ. □ 

 Δεν εμπίπτω ςτα κωλφματα διοριςμοφ του άρκρου 8  του ν. 3528/2007 (Ποινικι καταδίκθ, 

ςτερθτικι ι επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ) □ 

 Δεν διϊκομαι ωσ φυγόδικοσ ι φυγόποινοσ. 

 Δεν διϊκομαι ποινικά για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ 

τθσ γενετιςιασ ηωισ.  

 Δεν ζχω ςυνταξιοδοτθκεί ανεξάρτθτα από το φορζα ςυνταξιοδότθςθσ. 

  Δεν ζχω απολυκεί από κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ, λόγω οριςτικισ παφςθσ.  

 Είμαι μζτοχοσ ςε εταιρεία κατά τισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα  /  Ζχω οποιαδιποτε 

εμπορικι ιδιότθτα και κα παραιτθκϊ ι κα αναςτείλω τθ λειτουργία των επιχειριςεϊν μου πριν τθν 

ανάλθψθ υπθρεςίασ μου ωσ αναπλθρωτισ  ι ωρομίςκιοσ  □ 

 Δεν είμαι μζτοχοσ ςε εταιρεία κατά τισ διατάξεισ  του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα οφτε ζχω οποιαδιποτε 

εμπορικι ιδιότθτα  □ 

 Κατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ κα υποβάλω βεβαιϊςεισ (α) πακολόγου ι γενικοφ γιατροφ και (β) 

ψυχιάτρου, είτε του δθμοςίου είτε ιδιωτϊν, όπου κα πιςτοποιείται θ υγεία και θ φυςικι 

καταλλθλότθτα μου να αςκιςω τα υποςτθρικτικά κακικοντα του κλάδου μου. □  
 Ζχω εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ μου υποχρεϊςεισ  /  Ζχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτζσ  □ 

 Δεν ζχω εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ μου υποχρεϊςεισ  / Δεν ζχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτζσ  □ 

 Στθν περίπτωςθ που ολοκλθρϊςω τθ ςτρατιωτικι μου κθτεία ι νομίμωσ απαλλαγϊ από αυτζσ μετά 

τθν προκεςμία υποβολισ αιτιςεων, οφείλω με το διοριςμό μου να κατακζςω το πιςτοποιθτικό 

ςτρατολογίασ «Τφπου Α» □  

 Υπθρετϊ  □  /  Δεν υπθρετϊ  □  με πλιρθ απαςχόλθςθ ςτο Δθμόςιο Τομζα  ωσ μόνιμοσ  □ με 

Σφμβαςθ Οριςμζνου  □  ι Αορίςτου   Χρόνου □ 

 Γνωρίηω ότι αν δεν αναλάβω για οποιονδιποτε λόγο υπθρεςία αναπλθρωτι εντόσ τθσ προκεςμίασ 

που ορίηεται κατά τθν ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψισ μου ι αν παραιτθκϊ μετά τθν ανάλθψθ 

υπθρεςίασ, διαγράφομαι από τον πίνακα για το διανυόμενο διδακτικό ζτοσ  □ 

 Θα απενεργοποιιςω τθν αίτθςι μου από τουσ Ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν τθσ 

Κεντρικισ Υπθρεςίασ του ΥΠΠΕΘ ςτθν περίπτωςθ που προςλθφκϊ ςε ζναν από τουσ κλάδουσ τθσ 

παροφςασ με πλιρεσ ωράριο. □ 

 Θα αιτθκϊ  τθ διαγραφι μου από τον οικείο πίνακα αναπλθρωτϊν ΕΕΠ-ΕΒΠ τθσ ΠΔΕ που ζχω 

καταταγεί ςε περίπτωςθ πρόςλθψθσ μου από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν τθσ 

Κεντρικισ Υπθρεςίασ του ΥΠΠΕΘ. □ 

 Ζχω διαβάςει τθν παροφςα Υ.Α. και ζχω ενθμερωκεί για τισ  κατά περίπτωςθ ιςχφουςεσ νομικζσ 

διατάξεισ. Επίςθσ, ζχω υποβάλει όλα τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται. □ 
 

Ο ΑΙΣΩΝ / Η ΑΙΣΟΤΑ                                              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………….. 

 

          ΤΠΟΓΡΑΦΗ 


