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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Λαμία, 05-02-2019 
 
Θέμα: «Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης υποψηφίων για πρόσληψη 
αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) & Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ) σχολικού έτους 2018-2019». 
 

 
 
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς 

Ελλάδας, ανακοινώνει ότι: 
 
Καλεί, τους κάτωθι υποψήφιους για πρόσληψη αναπληρωτές των κλάδων του ΕΕΠ & ΕΒΠ 
να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες κατά νομό 
σύμφωνα με την αίτηση υποψηφιότητας που έχουν υποβάλλει (η οποία έχει αποτυπωθεί στις 
υπ΄αριθμ.Φ.αποφ./6657/17-08-2018 ΑΔΑ:ΩX9H4653ΠΣ-Ω3Γ & Φ.αποφ./6893/31-08-2018 
ΑΔΑ:Ω1Θ04653ΠΣ6ΨΤ αποφάσεις μας με τις οποίες κυρώθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης 
υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ) 
και στη συνέχεια ανά σχολική μονάδα ή ΚΕΔΔΥ εντός νομού (σε όλα τα κενά).  
 
Η δήλωση προτίμησης και Υπεύθυνη Δήλωση πρόσληψης θα υποβληθούν, από σήμερα 
Πέμπτη 007/02/2019 έως και την Παρασκευή 08/02/2019. Η αποστολή της υπεύθυνης 
δήλωσης και της αίτησης δήλωσης τοποθέτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί: α) μέσω των 
Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης (Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας) ή β) 
μέσω φαξ στο 2231066167 ή γ) μέσω email στο mail@stellad.pde.sch.gr με σκαναρισμένο 
αρχείο ώστε να φαίνονται οι υπογραφές καθώς και στα γραφεία της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας (Αρκαδίου 8 – Λαμία).  
 
Διευκρινίσεις:  
 

- Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν επιθυμεί την πρόσληψή του για το σχολικό 
έτος 2018-2019 θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση. Στη συνέχεια θα 
κληθεί ο επόμενος υποψήφιος προς πρόσληψη σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης 
να υποβάλλει δήλωση προτίμησης είτε τηλεφωνικά είτε με νέο δελτίο τύπου. 

 
- Σε περίπτωση που υποψήφιος για πρόσληψη δεν υποβάλλει δήλωση 

προτίμησης για τοποθέτηση, ούτε υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
αποδέχεται την πρόσληψή του, θα τοποθετηθεί στο νομό στον οποίο έχει 
προσληφθεί σύμφωνα με την αίτησή του και τη σειρά κατάταξής του και σε κενή 
θέση η οποία δεν θα έχει δηλωθεί από τους υπόλοιπους συνυποψηφίους για 
πρόσληψη στον κλάδο του. 
 

 
 



 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ: 
 
 
Κλάδος ΠΕ23 (πίνακας με σειρά κατάταξης επικουρικός) 
 
 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ 

Α/Α 
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ά
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α
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ς 

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ: 
1.ΒΟΙΩΤΙΑ 
2. ΕΥΒΟΙΑ 

3.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 
4. ΦΘΙΩΤΙΔΑ 
5. ΦΩΚΙΔΑ 

1 72 
ΙΑΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΕ23 1 

2 75 
ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΕ23 1,5,2,4,3 

 
 
 
Κλάδος Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ΔΕ1 (πίνακας με σειρά κατάταξης) 
 

Α/Α 
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ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ: 
1.ΒΟΙΩΤΙΑ 
2. ΕΥΒΟΙΑ 

3.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 
4. ΦΘΙΩΤΙΔΑ 
5. ΦΩΚΙΔΑ 

1 95 ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2,1 

 


