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    Από ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Ηπείξνπ  αλαθνηλώλεηαη ε πξόζιεςε 18 

πξνζσξηλώλ αλαπιεξσηώλ Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ  (θιάδσλ ΠΔ21-26, ΠΔ23, ΠΔ25, 

ΠΔ28, ΠΔ29, ΠΔ30) ζε  ΣΜΔΑΔ, 8 πξνζσξηλώλ αλαπιεξσηώλ Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ (θιάδσλ ΠΔ21-26, ΠΔ23, ΠΔ30)  ζε ΚΔΓΓΥ, 8 πξνζσξηλώλ αλαπιεξσηώλ Δηδηθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ (θιάδσλ ΠΔ23, ΠΔ30) ζε ΣΓΔΥ/ΔΓΔΑΥ, 17 πξνζσξηλώλ 

αλαπιεξσηώλ Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ (θιάδνπ ΠΔ25) ζε Γεληθά Σρνιεία θαη 20 

πξνζσξηλώλ αλαπιεξσηώλ Δηδηθνύ Βνεζεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ζε  ΣΜΔΑΔ θαη Γεληθά Σρνιεία. 

 

     Καινύληαη νη ππνςήθηνη πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο θιάδνπ ΠΔ 21-26 Θεξαπεπηώλ Λόγνπ, 

(ζέζεηο 1-7 ζηνλ θύξην πίλαθα), θιάδνπ ΠΔ23 Ψπρνιόγσλ (ζέζεηο 1-2 ζηνλ θύξην πίλαθα θαη 1-9 

ζηνλ επηθνπξηθό πίλαθα),  θιάδνπ ΠΔ25 (ζέζεηο 1-9 ζηνλ θύξην πίλαθα θαη 1-15 ζηνλ επηθνπξηθό 

πίλαθα), θιάδνπ ΠΔ28 (ζέζεηο 1-2 ζηνλ θύξην πίλαθα), θιάδνπ ΠΔ29 (ζέζε 1 ζηνλ θύξην πίλαθα 

θαη ζέζεηο 1-2 ζηνλ επηθνπξηθό πίλαθα), θιάδνπ ΠΔ30 (ζέζεηο 1-13 ζηνλ θύξην πίλαθα), θαη ΓΔ1 

ΔΒΠ (ζέζεηο 1-22 ζηνλ νξηζηηθό πίλαθα)  λα  ζπκπιεξώζνπλ ηελ ΑΙΤΗΣΗ – ΓΗΛΩΣΗ 

ΤΟΠΟΘΔΤΗΣΗΣ, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο πηζηώζεσλ,  ηελ νπνία θαη  ζα θαηαζέζνπλ 

από ηελ Σεηάπηη 6 επηεμβπίος 2017 έωρ και ηην Παπαζκεςή 8 επηεμβπίος 2017 και ώπα 

10.00 π.μ. είηε απηνπξνζώπσο ζηα γξαθεία ηεο ΠΓΔ Ηπείξνπ, Αλεμαξηεζίαο 146 – Ισάλληλα, είηε 

κέζσ fax ζην 2651083974. 

 

      Τελ Παπαζκεςή 8 επηεμβπίος 2017 ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΠΓΔ Ηπείξνπ νη 

ηνπνζεηήζεηο θαη ηε Δεςηέπα 11 επηεμβπίος 2017 θαη ώξα 10.00 π.μ. νη ππνςήθηνη αλαπιεξσηέο 

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπνζεηήζεσλ ΔΔΠ – ΔΒΠ  θαινύληαη λα πξνζέιζνπλ  ζηα 

Γξαθεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο Ηπείξνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ 

ππεξεζία. 

 

     Αλ θάπνηνο ππνςήθηνο δελ απνδέρεηαη ηελ πξόζιεςε, παξαθαιείηαη λα απνζηείιεη ςπεύθςνη 

δήλωζη πεξί κε απνδνρήο ηεο πξόζιεςήο ηνπ σο αλαπιεξσηήο ΔΔΠ - ΔΒΠ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 

2017-2018. 

 

    Καηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ππεξεζίαο νη ππνςήθηνη πξνο πξόζιεςε αλαπιεξσηέο ΔΔΠ - ΔΒΠ 

ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαθάησ δικαιολογηηικά: 

1) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (κόλν νη έγγακνη ή/θαη κε αλήιηθα ηέθλα) 

2) Ταπηόηεηα (θσηνηππία) 

3) Απνδεηθηηθό Α.Μ. ΙΚΑ (θσηνηππία) 

4) Απνδεηθηηθό ΑΦΜ (θσηνηππία) 

5) Απνδεηθηηθό ΑΜΚΑ (θσηνηππία) 

6) Βηβιηάξην Δζληθήο Τξαπέδεο (1νο δηθαηνύρνο) (θσηνηππία) 

7) Πηπρίν (θσηνηππία) 

8) Μεηαπηπρηαθό / Γηδαθηνξηθό (θσηνηππία. Σε πεξίπησζε μελόγισζζνπ ηίηινπ θαη κεηάθξαζε, 

    ΓΟΑΤΑΠ) 

9) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (αλ απαηηείηαη) 

10) Ταπηόηεηα κέινπο /Βεβαίσζε ηδηόηεηαο κέινπο ζπιιόγνπ ή θιάδνπ (αλ απαηηείηαη) 

11) Βεβαίσζε παηδαγσγηθήο επάξθεηαο (αλ απαηηείηαη) 

12) Πξόζθαηεο γλσκαηεύζεηο Ψπρηάηξνπ θαη Παζνιόγνπ ή Γεληθνύ Γηαηξνύ, όηη κπνξνύλ λα 

αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπ θιάδνπ ηνπο. 

13) Δικαιολογηηικά αναγνώπιζηρ πποϋπηπεζίαρ για μιζθολογική εξέλιξη: 

      α) Τα ζρεηηθά έλζεκα ή βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα πνπ απνδεηθλύεη όηη γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα πνπ πξνζθέξζεθε ε πξνϋπεξεζία ν ελδηαθεξόκελνο ήηαλ αζθαιηζκέλνο 



 

      β) Υπεύζπλε δήισζε όηη γηα ηελ ελ ιόγσ πξνϋπεξεζία δελ έιαβε ζύληαμε, απνδεκίσζε ή άιιν 

βνήζεκα αληί ζύληαμεο 

       γ) Βεβαίσζε από ηνλ θνξέα απαζρόιεζεο όπνπ ζα αλαθέξνληαη: Οη απνθάζεηο πξόζιεςεο θαη 

απόιπζεο, ε ηδηόηεηα κε ηελ νπνία ππεξέηεζε, ε ζρέζε εξγαζίαο, ην σξάξην εξγαζίαο (πιήξεο ή 

κεησκέλν), ην ππνρξεσηηθό πιήξεο σξάξην (ζε πεξίπησζε εξγαζίαο κε κεησκέλν σξάξην), ε 

δηάξθεηα ησλ πξνϋπεξεζηώλ απηώλ. 

       δ) Βεβαίσζε ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε λνκηθή κνξθή ηνπ θνξέα 

απαζρόιεζεο, θαζώο θαη αλ ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξ.1 ηνπ αξζξ. 7 ηνπ Ν. 

4354/2015. 

   Γηα πξνϋπεξεζίεο πνπ έρνπλ πξνζθεξζεί ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο ή/θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, δελ απαηηείηαη πξνζθόκηζε ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο, θαζώο 

ππάγνληαη ζηε πεξίπησζε (ε) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 4354/2015. 

 

 

                                                                                           Από ηελ ΠΓΔ Ηπείξνπ 


