
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
 
 Η παραλαβή των δικαιολογητικών των αιτήσεων, θα γίνεται στο ισόγειο των 

γραφείων της Διεύθυνσής μας (Τραυλαντώνη 2, Μεσολόγγι)  από 8:30 έως 

13:00. 

 Το σύνολο των δικαιολογητικών θα πρέπει να συνοδεύεται από την 

πρωτότυπη αίτηση και φωτοαντίγραφο αυτής. 

Η ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων και η υποβολή των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερόμενων. 

Για τηλεφωνικές πληροφορίες απευθυνθείτε στο 26310-50285 (κ. 

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης). 

Δικαιολογητικά που έχουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη του χρόνου 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ΑΣΕΠ 

(03/02/2020), δεν θα παραλαμβάνονται. 

 Οι υποψήφιοι προς διορισμό εκπαιδευτικοί, θα πρέπει, κατά την κατάθεση 

της αίτησής τους, να φέρουν μαζί τους φωτοαντίγραφο της αστυνομικής 

τους ταυτότητας. 

Οι υποψήφιοι προς διορισμό εκπαιδευτικοί, μετά την υποβολή της αίτησής 

τους, έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν την ορθότητα των 

καταχωρημένων στοιχείων στον λογαριασμό τους στον ΟΠΣΥΔ. Σε 

περίπτωση διαφωνίας, μπορούν να απευθύνονται με μήνυμα ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας στην διεύθυνση it@dipe.ait.sch.gr., αναφέροντας τα πλήρη 

στοιχεία τους και περιγράφοντας αναλυτικά το πρόβλημα.  

 Οι υποψήφιοι άρρενες θα πρέπει, εφ΄ όσον έχουν ολοκληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να αναζητήσουν και να προσκομίσουν το 

πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των Στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή αν 

έχουν την νόμιμη βεβαίωση απαλλαγής από τα Στρατιωτικά καθήκοντα, 

στην περίπτωση που δεν είναι επικυρωμένα στο ΟΠΣΥΔ. 

Οι υποψήφιοι προς διορισμό εκπαιδευτικοί, κατά την συμπλήρωση της 

αίτησης, στις υποενότητες ΙΙ και ΙΙΙ, εκτός από την περιγραφή του κάθε 

δικαιολογητικού, να αναφέρουν και τον συνολικό αριθμό σελίδων ανά 

δικαιολογητικό, καθώς και το πλήθος των σελίδων των επισυναπτόμενων 

δικαιολογητικών στο τέλος κάθε ενότητας. (ακολουθεί παράδειγμα): 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: 
Καταθέτω τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία δεν είναι καταχωρισμένα και 

επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο μου στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 

 
Α/Α Δικαιολογητικό Προσόν / Κριτήριο / Ιδιότητα 
1.  Πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας (1 σελίδα)  



2.  
Μετάφραση Πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας 
(3 σελίδες)  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

Σύνολο σελίδων δικαιολογητικών  τέσσερα (4) 


