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Θέμα: «Ππόζκληζη ςποτηθίυν για ππόζλητη πποζυπινών αναπληπυηών και υπομιζθίυν 

από ηοςρ κλάδοςρ ηος Διδικού Δκπαιδεςηικού Πποζυπικού (Δ.Δ.Π.) και αναπληπυηών από 

ηον κλάδο ΓΔ01-Διδικού Βοηθηηικού Πποζυπικού (Δ.Β.Π.), για ηο διδακηικό έηορ 2018-

2019». 

 

Η Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Σηεξεάο 

Διιάδαο, αλαθνηλώλεη όηη: 

 

Τν Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηελ κε ππ΄ αξηζκ. πξση. 56267/Δ4/05-

04-2018 απόθαζε, θαιεί όζνπο επηζπκνύλ λα πξνζιεθζνύλ σο πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο ή 

σξνκίζζηνη θαη αλήθνπλ ζηνπο θιάδνπο ηνπ Δηδηθνύ Δθπ/θνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Δ.Π.) θαη ΓΔ1 

Δηδηθνύ Βνεζεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Β.Π.) γηα α) ηηο δνκέο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο (Σ.Μ.Δ.Α.Δ., 

ΚΔ.Γ.Γ.Υ., Δ.Γ.Δ.Α.Υ.), β) γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε καζεηώλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνύλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο θαη γ) γηα ηελ 

άζθεζε θαζεθόλησλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Γεληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, γηα ην 

δηδαθηηθό έηνο 2018-2019, λα ππνβάινπλ αίηεζε κόλν ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Δθπ/ζεο, ζηελ 

νπνία επηζπκνύλ λα πξνζιεθζνύλ.  

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε 

απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν επίζεκα εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, είηε ηαρπδξνκηθά 

κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. Σηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν 

ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά 

ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.              

 

Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ νξίδεηαη  από   16/04/2018  κέρξη  27/04/2018.  

 

Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνη ζηνπο πίλαθεο ηεο ππεξεζίαο καο γηα ην ζρνιηθό έηνο 

2017-2018 κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ κόλν ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

α) Αίηηζη – Γήλυζη αναπόζπαζηο μέπορ ηηρ οποίαρ είναι και η Υπεύθςνη Γήλυζη ζηο 

ηέλορ αςηήρ, ζηην οποία ππέπει να ζςμπληπώνονηαι ηα απαπαίηηηα -κάθε θοπά- 

ηεηπαγυνίδια από ηον ςποτήθιο, καθώρ η έλλειτη ζςμπλήπυζήρ ηοςρ είναι λόγορ 

απόππιτηρ ανεξάπηηηα από ηην πληπόηηηα ηυν λοιπών ζηοισείυν,  



β) Γηα νπνηνδήπνηε επιπλέον ζηνηρείν (π.ρ. πξνϋπεξεζία) παξαθαινύκε λα πξνζθνκίζεηε ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Σηε βεβαίσζε ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο (δεκόζην ή  ηδησηηθό ηνκέα κε 

ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο) πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά: ν θιάδνο πξόζιεςεο, ε 

ζύκβαζε εξγαζίαο (πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρόιεζεο), νη ώξεο απαζρόιεζεο αλά εβδνκάδα (γηα 

σξηαία - κεξηθή απαζρόιεζε), ην αθξηβέο ρξνληθό δηάζηεκα απαζρόιεζεο. Γηα πξνϋπεξεζία ζηνλ 

Γεκόζην θαη Ιδησηηθό Τνκέα (εθηόο από απηήλ πνπ έρεη απνθηεζεί ζε ζέζε αλαπιεξσηή ζε 

Σ.Μ.Δ.Α.Δ. ή ζηελ Δμεηδηθεπκέλε Υπνζηήξημε) ζα πξνζθνκηζηεί ππνρξεσηηθά θαη βεβαίσζε ηνπ 

νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα-ΙΚΑ (π.ρ. γηα ρξήζε ζηνλ ΑΣΔΠ ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε 

επσλπκία ηνπ εξγνδόηε) θαη ηα κεραλνγξαθηθά δειηία αζθάιηζεο. 

γ) Τα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηελ αίηεζε γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ γηα ηηο ηδηόηεηεο 

ηεο αλαπεξίαο, ηνπ γνλέα αλάπεξνπ/σλ ηέθλνπ/σλ, ηεο πνιπηεθλίαο θαη ηεο ηξηηεθλίαο.   

δ) Γηα ηνλ θιάδν ΠΔ25 Σρνιηθώλ Ννζειεπηώλ: Ταπηόηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ ή 

Παλειιελίνπ Σπιιόγνπ Δπηζθεπηώλ Υγείαο (ΔΝΔ ή Π.Σ.Δ.Υ.) ή Βεβαίσζε αλαλέσζεο εγγξαθήο 

ζηελ ΔΝΔ ή  Π.Σ.Δ.Υ. ή  Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ ΔΝΔ ή Π.Σ.Δ.Υ. 

ε) Γηα ηνλ θιάδν ΠΔ28:  Ταπηόηεηα κέινπο ηνπ Παλειιελίνπ Σπιιόγνπ Φπζηθνζεξαπεπηώλ 

(Π.Σ.Φ.) ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ Π.Σ.Φ. ή Βεβαίσζε αλαλέσζεο εγγξαθήο ζηνλ Π.Σ.Φ. 

ζη) Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί πξνζσπηθά ζηνηρεία (Α.Γ.Τ., Α.Φ.Μ. θιπ) απηά ζα 

δειώλνληαη ππνρξεσηηθά κε ππεύζπλε δήισζε.   

 

 Υπνςήθηνη πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνη ζηνπο πίλαθεο ηεο ππεξεζίαο καο γηα ην ζρνιηθό 

έηνο 2017-2018 θαη νη Μεηαπηπρηαθνί ηνπο ηίηινη  δελ έιαβαλ ζπλάθεηα ζε πξνεγνύκελε θξίζε 

ηνπ ΙΔΠ, έρνπλ δηθαίσκα λα αηηεζνύλ εθ λένπ ηελ εμέηαζε ηεο ζπλάθεηαο ηνπ Μ.Τ.Σ., με νέα 

αίηηζή ηοςρ ζηελ ππεξεζία καο πξνζθνκίδνληαο ζςμπληπυμαηικά ζηοισεία.  

 

Υπνςήθηνη νη νπνίνη δελ είραλ ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ ππεξεζία καο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-

2018 ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην. 

 

Οη ππνςήθηνη θαινύληαη λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά ηελ εγθύθιην πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε θαη 

ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη γηα ηελ παξαπάλσ εγθύθιην θαη ηα έληππα ησλ  

αηηήζεσλ – Υπεύζπλσλ Γειώζεσλ γηα Δ.Δ.Π.- Δ.Β.Π. από : 

 Τελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Σηεξεάο   

            Διιάδαο: http://stellad.pde.sch.gr/new/ 

 Tα Γξαθεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Σηεξεάο Διιάδαο:   

            Αξθαδίνπ 8, 351 31 Λακία, ηει/λν: 2231066152, 2231066151. 

 Τηο θαηά ηόπνπο Γ/λζεηο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο  Πεξηθεξείαο καο. 

 Τα ΚΔΓΓΥ Πεξηθεξείαο καο.            

       

Από ηην Πεπ/κή Γ/νζη 

Α/θμιαρ και Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ 

Σηεπεάρ Δλλάδαρ 


