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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Λαμία, 12-04-2018 
 
Θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων 
από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από 
τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), για το διδακτικό έτος 2018-
2019». 
 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς 
Ελλάδας, ανακοινώνει ότι: 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την με υπ΄ αριθμ. πρωτ. 56267/Ε4/05-

04-2018 απόφαση, καλεί όσους επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή 

ωρομίσθιοι και ανήκουν στους κλάδους του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ΔΕ1 

Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την 

άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το 

διδακτικό έτος 2018-2019, να υποβάλουν αίτηση μόνο στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, στην 

οποία επιθυμούν να προσληφθούν.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο επίσημα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά 

με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο 

των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά 

την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.              

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται  από   16/04/2018  μέχρι  27/04/2018.  

 

Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες της υπηρεσίας μας για το σχολικό έτος 

2017-2018 μπορούν να υποβάλλουν μόνο τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση – Δήλωση αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι και η Υπεύθυνη Δήλωση στο 

τέλος αυτής, στην οποία πρέπει να συμπληρώνονται τα απαραίτητα -κάθε φορά- 

τετραγωνίδια από τον υποψήφιο, καθώς η έλλειψη συμπλήρωσής τους είναι λόγος 

απόρριψης ανεξάρτητα από την πληρότητα των λοιπών στοιχείων,  



β) Για οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο (π.χ. προϋπηρεσία) παρακαλούμε να προσκομίσετε τα 

σχετικά δικαιολογητικά. Στη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης (δημόσιο ή  ιδιωτικό τομέα με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας) πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά: ο κλάδος πρόσληψης, η 

σύμβαση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα (για 

ωριαία - μερική απασχόληση), το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης. Για προϋπηρεσία στον 

Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή σε 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη) θα προσκομιστεί υποχρεωτικά και βεβαίωση του 

οικείου ασφαλιστικού φορέα-ΙΚΑ (π.χ. για χρήση στον ΑΣΕΠ στην οποία αναγράφεται η 

επωνυμία του εργοδότη) και τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης. 

γ) Τα απαραίτητα στοιχεία στην αίτηση για την αναζήτηση των πιστοποιητικών για τις ιδιότητες 

της αναπηρίας, του γονέα ανάπηρου/ων τέκνου/ων, της πολυτεκνίας και της τριτεκνίας.   

δ) Για τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών: Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών ή 

Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (ΕΝΕ ή Π.Σ.Ε.Υ.) ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής 

στην ΕΝΕ ή  Π.Σ.Ε.Υ. ή  Βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ ή Π.Σ.Ε.Υ. 

ε) Για τον κλάδο ΠΕ28:  Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

(Π.Σ.Φ.) ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ. ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. 

στ) Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. κλπ) αυτά θα 

δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.   

 

 Υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες της υπηρεσίας μας για το σχολικό 

έτος 2017-2018 και οι Μεταπτυχιακοί τους τίτλοι  δεν έλαβαν συνάφεια σε προηγούμενη κρίση 

του ΙΕΠ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν εκ νέου την εξέταση της συνάφειας του Μ.Τ.Σ., με νέα 

αίτησή τους στην υπηρεσία μας προσκομίζοντας συμπληρωματικά στοιχεία.  

 

Υποψήφιοι οι οποίοι δεν είχαν υποβάλλει αίτηση στην υπηρεσία μας για το σχολικό έτος 2017-

2018 θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την εγκύκλιο. 

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την εγκύκλιο πριν την συμπλήρωση και 

υποβολή της αίτησής τους. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την παραπάνω εγκύκλιο και τα έντυπα των  
αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων για Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. από : 

 Την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς   
            Ελλάδας: http://stellad.pde.sch.gr/new/ 

 Tα Γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας:   
            Αρκαδίου 8, 351 31 Λαμία, τηλ/νο: 2231066152, 2231066151. 

 Τις κατά τόπους Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  Περιφερείας μας. 
 Τα ΚΕΔΔΥ Περιφερείας μας.            

       

Από την Περ/κή Δ/νση 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 

Στερεάς Ελλάδας 
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