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ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την αποστολή των συνοδευτικών εγγράφων υποψήφιων αναπληρωτών
εκπαιδευτικών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»
ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 119392/Ε2/24-7-2015 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους Πίνακες
αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010)»
Σε απάντηση ερωτημάτων που δέχτηκε η Υπηρεσία μας αναφορικά με τον τρόπο και τη συχνότητα
αποστολής των συνοδευτικών εγγράφων υποψηφίων αναπληρωτών στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, και με γνώμονα την εκατέρωθεν διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας
που έχει αναληφθεί από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Θρησκευτικής
Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., διευκρινίζουμε-παρακαλούμε για τα εξής:
Α1) Οι υποψήφιοι, που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για πρόσληψη σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καλούνται να καταθέτουν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, επιπροσθέτως της σχετικής αίτησης-δήλωσης, και Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης
προσωπικής ευθύνης αποστολής σε ψηφιακή μορφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρόσληψης
στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (ήτοι, α) βιογραφικό σημείωμα επί του οποίου αναγράφεται ο κλάδος
και το ΑΦΜ, και, Β) επικουρικά, συστατική επιστολή από προσωπικότητα της Ορθοδοξίας) στις κάτωθι
ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναλόγως του κλάδου τους:
Για τους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03 opolymenakou@minedu.gov.gr
Για τους κλάδους ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ19-20 vpapavassiliou@minedu.gov.gr
Α2) Σε περίπτωση μη συνυποβολής της προαναφερθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης, η καταχώριση της
προτίμησης των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης δεν συντελείται, όπως
ρητά αναγράφεται στο Κεφάλαιο Δ΄ παρ. 3, (σελ. 21) της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου.
Β) Το ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβαστικό έγγραφο με τα ονοματεπώνυμα
και τον ΑΦΜ των υποψηφίων αναπληρωτών ανά ειδικότητα, να αποστέλλεται μόνο με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας deektha@minedu.gov.gr.
Γ) Τέλος, για τα έως τη λήψη του παρόντος κατατεθέντα προαναφερθέντα σχετικά δικαιολογητικά,
να αποσταλούν με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο (κατά προτίμηση, σαρωμένα και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στις προαναφερθείσες διευθύνσεις, ή με απλό ταχυδρομείο).
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