ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΡΛΗΩΤΩΝ ΡΔΕ/ΕΕΡ-ΕΒΡ (ΡΕ21, ΡΕ28, ΡΕ29, ΡΕ30) ΣΤΗ ΔΔΕ ΣΕΩΝ
Βάςει τθσ αρικμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (ΦΕΚ 3344 τ. Βϋ) Υ.Α. με κζμα: «Ρφκμιςθ κεμάτων
πρόςλθψθσ και τοποκζτθςθσ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν, μελϊν Ειδικοφ
Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.)» και προσ αποφυγι
ςυγχρωτιςμοφ ςτθ ΔΔΕ (λόγω COVID-19) ςασ γνωρίηουμε ότι οι αναπλθρωτζσ κα προςζρχονται για
ανάλθψθ υπθρεςίασ απευκείασ ςτθ ςχολικι μονάδα τοποκζτθςθσ εντόσ τθσ προκεςμίασ που
ορίηεται ςτθν υπουργικι απόφαςθ πρόςλθψθσ.
Οι προκεςμίεσ ανάλθψθσ υπθρεςίασ είναι:
Από Τετάρτη 07-10-2020 μζχρι Ρζμπτη 08-09-2020 για τουσ αναπλθρωτζσ ΕΕΡ-ΕΒΡ με Κωδικό
Πράξθσ: «ΚΩΔ_ΡΔΕ _ΕΕΡ-ΕΒΡ»
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΟΣΛΗΨΗΣ
Όλα τα απαραίτθτα ζντυπα πρόςλθψθσ (Αιτιςεισ & Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ) ανά ΚΩΔΙΚΟ
ΡΑΞΗΣ/ΕΓΟΥ κα τα βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΔΕ ερρϊν ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://srvdide.ser.sch.gr/didenew/?page_id=1257
Πλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα/δικαιολογητικά θα πρζπει να υποβληθοφν με δφο τρόπουσ:
Α. ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΡΟΒΟΛΗ:
Για να υποβάλετε θλεκτρονικά τα απαιτοφμενα ζντυπα (αρχείο pdf: «ΑΡΑΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΡΟΣΛΗΨΗΣ») κα χρθςιμοποιιςετε τθν εφαρμογι
«Μεταφόρτωςη Αιτήςεων και
Δικαιολογητικϊν», που φιλοξενείται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΔΕ ερρϊν. Αναλυτικζσ οδθγίεσ χριςθσ
τθσ εφαρμογισ περιλαμβάνονται ςτο ζγγραφο «Οδηγίεσ μεταφόρτωςησ αιτήςεων και
δικαιολογητικϊν».
Για τθν θλεκτρονικι υποβολι των εντφπων παρακαλοφμε να ακολουκιςετε τα παρακάτω βιματα:
1ο ΒΗΜΑ: Δελτίο Απογραφήσ Αναπληρωτή
Για να προβεί θ ΔΔΕ ερρϊν ςτθν αναγγελία πρόςλθψθσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα
«ΕΡΓΑΝΗ» του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων και να ολοκλθρωκεί θ
πρόςλθψθ, ςυμπλθρϊνετε με προςοχή το Δελτίο Απογραφισ (έντυπο «2» από ΔΔΕ Σερρών),
το υπογράφετε και το μεταφορτϊνετε την ημζρα που θα αναλάβετε υπηρεςία μζχρι τισ
12:00.
Επιςημαίνουμε ότι ςε περίπτωςη που παραληφθεί αυτή η ενζργεια δεν θα καταςτεί
δυνατή η ολοκλήρωςη πρόςληψησ εντόσ τησ ημζρασ.
α) το πεδίο Ημ/νία Ανάλθψθσ υπθρεςίασ οι αναπλθρωτζσ κα πρζπει να ςθμειϊςουν τθν
θμ/νία που κα αναλάβουν υπηρεςία ςτθ ςχολικι μονάδα τοποκζτθςθσ .
2ο ΒΗΜΑ: Συμπληρϊνετε τα υπόλοιπα ζντυπα
I. ε όλα τα ζντυπα (αιτιςεισ & υπεφκυνεσ δθλϊςεισ) ςτο πεδίο «Ημερομθνία» κα
ςθμειϊςετε τθν ημερομηνία ανάληψησ ςτθ ςχολικι μονάδα.
II. Τπογράφετε τα ζντυπα (ςε κάποια ζντυπα απαιτείται υπογραφι και ςτθ 2θ ςελίδα).
III. Μεταφορτϊνετε τα ζντυπα τθν θμζρα που θα αναλάβετε υπηρεςία μζχρι τισ 12:00.
3ο ΒΗΜΑ: Μεταφόρτωςη δικαιολογητικϊν πρόςληψησ
Μεταφορτϊνετε τα δικαιολογθτικά πρόςλθψθσ (τίτλοι ςπουδϊν, ΑΔΣ, ΑΦΜ κ.λ.π.)

και
Β. ΥΡΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΡΩΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Α4
Προκειμζνου να τθρθκεί, ςφμφωνα με τουσ Οδθγοφσ ΕΠΑ, ςυγκεντρωτικό αρχείο ΠΜ αναπλθρωτϊν
κα πρζπει να υποβάλετε φάκελο Α4 (με λάςτιχο) που να περιλαμβάνει όλα τα υπογεγραμμζνα
ζγγραφα (π.χ. αίτθςθ τοποκζτθςθσ, δελτίο απογραφισ, πράξθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ, ςφμβαςθ,
αιτιςεισ, Τ.Δ. κ.λ.π., κακϊσ και τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά πρόςλθψθσ, ςτθ ΔΔΕ ερρϊν (ςτο
Γραφείο 13) μζςω των ςχολικϊν μονάδων, το αργότερο ςε μία εβδομάδα από τθν πρόςλθψι ςασ.
Ζξω από τον φάκελο κα πρζπει να αναφζρετε το Ονοματεπϊνυμο, το ΑΦΜ και τον κλάδο ςασ.
……………………………………………………………..
Οι αναπλθρωτζσ που δεν θα αποδεχτοφν τθν πρόςλθψθ οφείλουν να κατακζςουν θλεκτρονικά
Τπεφκυνθ Διλωςθ μθ αποδοχισ τθσ πρόςλθψθσ.
……………………………………………………………..
Οι αναπλθρϊτριεσ που βρίςκονται ςε άδεια κφθςθσ, λοχείασ ι που επικυμοφν να κάνουν χριςθ
άδειασ μθτρότθτασ να επικοινωνιςουν τθλεφωνικά με τον κ. Σςεμπζρθ ταφρο (τθλ.:2321047552).
……………………………………………………………..
Οι αναπλθρωτζσ που κα κάνουν αίτθςθ για μείωςθ διδακτικοφ ωραρίου να επικοινωνιςουν
τθλεφωνικά με τον κ. Γρθγοροφδθ Χριςτο (τθλ:2321047539).

