ΑΔΑ: ΩΤΕΧ4653ΠΣ-8Ε4
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π.)
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 1ΕΑ/2019 ΚΑΙ 2ΕΑ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.
(της αριθμ. 67327/E4/30-04-2019 ΑΔΑ: ΩΤΕΧ4653ΠΣ-8 Ε4 πρόσκλησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
Επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή μπορεί να
ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (παρ. 4 άρθρο 8 ν. 1599/1986).

Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.*:

Αρ. Πρωτοκόλλου*:
Ημ. Υποβολής*:

……../……../2019

* Συμπληρώνονται από την Περιφερειακή Δ/νση παραλαβής των δικαιολογητικών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
Α.Φ.Μ.:

Α.Δ.Τ.:

Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Κλάδος/οι
ΕΕΠ - ΕΒΠ:

:

Με αποκλειστική μου ευθύνη δηλώνω τα κάτωθι ή/και καταθέτω τα κάτωθι δικαιολογητικά των
Υποενοτήτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που
επικαλούμαι/έχω επικαλεστεί στη σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς μου στο ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) για τη συμμετοχή μου στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους
αξιολογικούς Πίνακες (Γ1 και Γ2) του Κεφ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄):

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι:
Επικαλούμαι τα κάτωθι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα πεδία/στοιχεία στον
ηλεκτρονικό φάκελό μου στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., για απόδειξη του κατά περίπτωση
προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας:
Α/Α

Στοιχείο/Πεδίο στον ηλεκτρονικό φάκελο
του υποψηφίου στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Προσόν / Κριτήριο / Ιδιότητα

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ:
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Καταθέτω τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία ΔΕΝ είναι καταχωρισμένα και επικυρωμένα
στον ηλεκτρονικό φάκελο μου στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.:
Α/Α

Δικαιολογητικό

Προσόν / Κριτήριο / Ιδιότητα

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Στη Στήλη «Δικαιολογητικό» καταγράφεται το κατά περίπτωση δικαιολογητικό που καταθέτει ο υποψήφιος.
2. Στη Στήλη «Προσόν/Κριτήριο/Ιδιότητα» καταγράφεται, ανά δικαιολογητικό, το κριτήριο του Κεφ. Γ΄ των σχετικών
προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για το οποίο επιθυμεί να λάβει τη σχετική μοριοδότηση ο υποψήφιος.
3. Στην παρούσα Υποενότητα ΙΙ καταγράφονται και τα δικαιολογητικά τα οποία βάσει της παρούσας πρόσκλησης
κατατίθενται υποχρεωτικά, [π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά ΚΕΠΑ].
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ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙIΙ:
Καταθέτω τα κάτωθι δικαιολογητικά και επιθυμώ τροποποίηση/συμπλήρωση των κατά
περίπτωση υφιστάμενων καταχωρισμένων πεδίων/στοιχείων στον ηλεκτρονικό φάκελο μου στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.
τα οποία και αποτελούν τυπικό προσόν ένταξης ή/και μοριοδότησης στους αξιολογικούς πίνακες (Γ1 και
Γ2):
Δικαιολογητικό

Α/Α

Αιτούμενη τροποποίηση στο
ΟΠΣΥΔ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Στη Στήλη «Δικαιολογητικό» καταγράφεται το δικαιολογητικό που καταθέτει ο υποψήφιος.
2. Στη Στήλη «Αιτούμενη Τροποποίηση στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.» καταγράφεται, ανά δικαιολογητικό, τι επιθυμεί ο υποψήφιος να
τροποποιηθεί στο Ο.Π.ΣΥ.Δ..

 Έχω πραγματοποιήσει εγγραφή στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., διαθέτω προσωπικούς κωδικούς και έχω ελέγξει τα
στοιχεία του ηλεκτρονικού μου φακέλου πριν από την κατάθεση της παρούσας αίτησης.
Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο και
υπογραφή του αρμόδιου για την παραλαβή
των δικαιολογητικών συνοδευόμενη από
σφραγίδα
της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης)

(Ονοματεπώνυμο και
υπογραφή του μέλους Ε.Ε.Π – Ε.Β.Π.)

Η παρούσα αποτελεί βεβαίωση κατάθεσης των αναφερόμενων στις Υποενότητες ΙΙ και ΙΙΙ
δικαιολογητικών και δεν πιστοποιεί την εγκυρότητά τους ή/και ότι αυτά συνάδουν με τα κατά
περίπτωση αναφερόμενα στις σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ .
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