
 

ΝΔΟ ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

             Από ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεξεάο Διιάδαο 

αλαθνηλώλεηαη όηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηελ κε ππ΄ αξηζκ. 

πξση. 65475/Γ3/20-04-2017 (ΦΔΚ 1369 η.Β΄/21-04-2017) όπως ηροποποιήθηκε με ηην 

σπ΄αριθμ. 66929/Γ3/24-04-2017 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 ηηο δνκέο ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο (ΜΔΑΔ,  ΚΔΓΓΤ, ΔΓΔΑΤ θαζώο θαη γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε 

καζεηώλ πνπ θνηηνύλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γεληθήο Παηδείαο) γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018, 

λα ππνβάινπλ αίηεζε κόλν ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Δθπ/ζεο, ζηελ νπνία επηζπκνύλ λα 

πξνζιεθζνύλ.  

              

Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ νξίδεηαη  από   24/04/2017  κέρξη  28/04/2017.  

 

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

2016-2017 κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ κόλν ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

α) Αίηεζε – Γήισζε πξνηηκήζεσλ. 

β) Τπεύζπλε Γήισζε ζύκθσλα κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε απόθαζε ηνπ ΤΠΠΔΘ ζην κέξνο «Ι. 

Γηθαηνινγεηηθά» παξ. 2γ. 

γ) Γηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ  κνξηνδνηνύκελε πξνϋπεξεζία ζα πξνζθνκηζηνύλ, 

ππνρξεσηηθά εθ λένπ. ηε 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 
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Ιδησηηθό Σνκέα ζα πξνζθνκηζηεί ππνρξεσηηθά θαη βεβαίωζη ηοσ ΙΚΑ (π.ρ. γηα ρξήζε ζηνλ 

ΑΔΠ ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ εξγνδόηε).   

δ) Γηα ηνλ θιάδν ΠΔ25 ρνιηθώλ Ννζειεπηώλ: Σαπηόηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ 

(ΔΝΔ) ή Βεβαίσζε αλαλέσζεο εγγξαθήο ζηελ ΔΝΔ ή  Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ ΔΝΔ. 

ε) Γηα ηνλ θιάδν ΠΔ28:  Σαπηόηεηα κέινπο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Φπζηθνζεξαπεπηώλ 

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

ζη) Δθόζνλ έρνπλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα ζα πξνζθνκίζνπλ λέα πηζηνπνηεηηθά ηεο θαηεγνξίαο 

ζηελ νπνία αλήθνπλ, ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ηδηόηεηα απηή πξέπεη λα ζπληξέρεη θαη θαηά ην ρξόλν πξόζιεςεο. 

δ) Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη άηνκα κε αλαπεξία ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 67% ή είλαη γνλείο 

παηδηώλ κε αλαπεξία ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 67%, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ εθ λένπ ηελ 

ζρεηηθή πηζηνπνίεζε από ην ΚΔΠΑ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3863/2010 (ΦΔΚ 115/η.Α΄). 

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

δειώλνληαη ππνρξεσηηθά κε ππεύζπλε δήισζε.   

 

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

έηνο 2016-2017 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.Σ.., με νέα 

αίηηζή ηοσς ζηελ ππεξεζία καο πξνζθνκίδνληαο ζσμπληρωμαηικά ζηοιτεία.  

 

Τπνςήθηνη νη νπνίνη δελ είραλ ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ ππεξεζία καο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2016-

2017 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 – Τπεύζπλσλ Γειώζεσλ γηα Δ.Δ.Π.- Δ.Β.Π. από : 

 Σελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεξεάο 

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

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

Αξθαδίνπ 8, 351 00 Λακία, ηει/λν: 2231066152, 2231066151. 

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

  Σα ΚΔΓΓΤ Πεξηθεξείαο καο.            

              

                                                                                                         Από ηην Περ/κή Γ/νζη 

                                                                                                         Α/θμιας και Β/θμιας Δκπ/ζης 

                                                                                                            Σηερεάς Δλλάδας  


