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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠOY 
 
 

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και 
ωρομισθίων του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και Κέντρα Διάγνωσης, 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) των Νομών της Περιφέρειας. 
 
 
Α. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή 
ωρομίσθιοι των πιο κάτω και κατέχουν τα αναφερόμενα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα να υποβάλλουν αίτηση από 28-06-2007 μέχρι 9 
lουλίου 2007, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου, οδός Αν. Σεχιώτη 38-40, ΤΡΙΠΟΛΗ .Εκείνοι που θα 
υποβάλλουν αίτηση θα ενταχθούν σε πίνακες που θα καταρτισθούν από την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου και θα προσλαμβάνονται ανάλογα 
με τις ανάγκες στις διοικητικές μονάδες που υπάγονται σ' αυτή. 
Β. 1.Η αίτηση πρόσληψης υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 
του ν.1599/86, ενώ η ανακρίβεια των στοιχείων που θα αναγραφούν σ' αυτή 
επισύρει τη διαγραφή από τους πίνακες ή την απόλυση, αν έχει προσληφθεί, 
και τις προβλεπόμενες κυρώσεις κατά τις κείμενες διατάξεις. 
Στην αίτηση προσδιορίζεται ο κλάδος και η ειδικότητα του κάθε υποψηφίου.  
Με την αίτηση  ή οποία αποτελεί και δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86  
συνυποβάλλονται:  
α)   Τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου (φωτοτυπία των δυο όψεων της 
αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου) 
β) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών  και για τίτλους της 
αλλοδαπής,  βεβαίωση ότι είναι ισότιμα  και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα 
πτυχία των πανεπιστημίων της ημεδαπής  με απόφαση  του αρμόδιου φορέα, 
ήτοι του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του ΔΟΑΤΑΠ ή του Συμβουλίου αναγνώρισης τίτλων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( ΣΑΕΙ) άρθρο 10 του Π.Δ. 165/2000) ή από την 
Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Στο 
βασικό τίτλο να αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός αυτού Σε 
περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση του πτυχίου θα γίνεται δεκτή βεβαίωση του 
οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφεται και ο βαθμός 
πτυχίου. 
 Επισήμανση: Όλοι οι τίτλοι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, 
που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 



ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών 
ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το 
Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο 
βάσει του ν. 148/26 12.1913/1.2.1914 άμισθο διερμηνέα για  τη γλώσσα για 
την οποία έχει διοριστεί, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για 
τον οποίο υποβάλλεται μόνο πράξη αναγνώρισης. 
γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:   

• Επιθυμεί να προσληφθεί ως αναπληρωτής ή και ωρομίσθιος. 

• έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν οριστικά 
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και ότι θα προσκομίσουν το 
πιστοποιητικό στρατολογίας ( τύπου Α) κατά το χρόνο ανάληψης της 
υπηρεσίας. 

• Δεν απολύθηκαν από θέση υπηρεσίας του δημόσιου τομέα λόγω 
πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική 
απόλυση ή λόγω ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση καθηκόντων. 

• Δεν διώκονται ποινικά ή δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα, το οποίο 
αποτελεί σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα κώλυμα διορισμού στο 
Δημόσιο. 

• Είναι υγιείς και θα υποβάλουν το πιστοποιητικό υγείας από 
πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή με την ανάληψη υπηρεσίας. 
Υποψήφιες κυοφορούσες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν 
πιστοποιητικό υγείας.  

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα με την πρόσληψή 
τους από την υπηρεσία. 
 Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών , τυφλοί, κωφοί και γενικά άτομα με 
ειδικές ανάγκες, υποβάλλουν πιστοποιητικό Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής από το οποίο προκύπτει η κατηγορία της ειδικής ανάγκης και το 
ποσοστό αναπηρίας.   
Οι υποψήφιοι συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού και σύζυγοι ατόμων με ειδικές 
ανάγκες επισυνάπτουν βεβαίωση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής και 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
δ).  Δήλωση προτίμησης για την πρόσληψη σε σχολεία μιας ή περισσοτέρων 
διευθύνσεων εκπαίδευσης. 
2.   Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του 
υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, εάν έχει προσληφθεί και τις 
προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 
3.  Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.  
4.  Ανώτατο  όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παραγρ. 
11 του ν. 3051/2002 ΦΕΚ 220/τ.Α/20-9-2002)  Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται 
το 21ο έτος. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία  
γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης 
 
 



B. Οι κλάδοι για τους οποίους θα συνταχθεί για προσλήψεις αναπληρωτών 
και ωρομισθίων και οι αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών που πρέπει να 
κατατεθούν είναι οι πιο κάτω: 

1. ΚΛΑΔΟΣ  ΠΕ2Ι  ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 
Πτυχίο Θεραπευτών του λόγου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, 
ή πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής 
με εξειδίκευση στη Θεραπεία του Λόγου και αναγνώριση επαγγελματικής 
ισοτιμίας από το Συμβούλιο Επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης  του ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με την οδηγία 89/48 της ΕΟΚ (Π.Δ. 
165/2000   ) 
 Επισήμανση: όπου αναφέρεται πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ θα 
πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν πτυχίο δασκάλου ή νηπιαγωγού ή Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής ή ΦΠΨ και μεταπτυχιακό με εξειδίκευση στη θεραπεία του 
λόγου το οποίο να είναι αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.  
2. ΚΛΑΔΟΣ  ΠΕ23  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 
Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της 
αλλοδαπής με προτίμηση στην ειδίκευση της Παιδαγωγικής ή Σχολικής 
Ψυχολογίας ή απόφοιτοι ΦΠΨ πριν το 1993 με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία 
και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
3. ΚΛΑΔΟΣ  ΠΕ24  ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ 
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της 
αλλοδαπής, με ειδικότητα στην Παιδοψυχιατρική 
4. ΚΛΑΔΟΣ  ΠΕ25  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  
Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης 
της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και α) πτυχίο 
του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων 
με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή β) πτυχίο της ΠΑΤΕΣ 
/ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης που χορηγείται από την 
ΑΣΠΑΙΤΕ. 
 
5. ΚΛΑΔΟΣ  ΠΕ 26  ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 
Πτυχίο Θεραπευτών του Λόγου ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης ( ΤΕΙ ) της 
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο  της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το 
ΙΤΕ 
6. ΚΛΑΔΟΣ  ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
Πτυχίο Τμήματος Φυσικοθεραπευτών ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. 
7. ΚΛΑΔΟΣ   ΠΕ29  ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
Πτυχίο Τμήματος Εργασιοθεραπευτών ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της 
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο  της αλλοδαπής 
8. ΚΛΑΔΟΣ  ΠΕ3Ο  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής 
ή ισότιμο και αντίστοιχο  της αλλοδαπής. 



 ΕΙΔΙΚΑ για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ 26 Θεραπευτών λόγου, ΠΕ28 
Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ 29 Εργασιοθεραπευτών & ΠΕ  3Ο Κοινωνικών 
Λειτουργών, που έχουν πτυχίο ΤΕΙ απαιτείται και πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ ή 
πτυχίο Τμήματος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ή Παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής 
Εκπ/σης ή Νηπιαγωγών ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των 
Τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας 
Διοίκησης ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ. 
της αλλοδαπής, αντίστοιχου προς την ειδικότητά τους. 
Στους κλάδους αυτούς μετέχουν και υποψήφιοι που δεν έχουν τα πρόσθετα 
προσόντα της παραγράφου αυτής, αλλά έπονται στους πίνακες των 
υποψηφίων που έχουν τα πρόσθετα προσόντα. 
9.ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 31  ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ , ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ. 
Πτυχίο τμήματος ειδικής αγωγής ΑΕΙ ή παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας, ή των τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των 
τμημάτων Κοινωνιολογίας, ή των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας 
Διοίκησης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και 
εξειδίκευση στην κινητικότητα των τυφλών. Η εξειδίκευση προκύπτει από 
ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή από 
επιμόρφωση στην ειδικότητα αυτή και επαγγελματική εμπειρία τριών 
τουλάχιστον ετών. 
Επισήμανση: Ως επιμόρφωση λογίζεται αυτή που αναγνωρίζεται επίσημα 
από το κράτος ( ΕΠΕΑΕΚ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ-ΟΕΠΕΚ) και είναι 
τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.  Η επαγγελματική εμπειρία των τριών 
τουλάχιστον ετών επειδή αποτελεί προσόν διορισμού δεν  μοριοδοτείται. 
10. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Πτυχίο Τμήματος Προσχολικής Αγωγής για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή 
τμήματος Κοινωνικών Φροντιστών ΤΕΕ Β’ κύκλου ή του αντίστοιχου 
Τμήματος ειδίκευσης Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας ή Νηπιοβρεφοκόμων 
των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων & Ενιαίων Πολυκλαδικών 
Λυκείων ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης. 
 Επισήμανση: πτυχία αντίστοιχα στα  ΙΕΚ είναι α) Προσχολικής Αγωγής 
Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες και β) Προσχολικής Αγωγής 
Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και έκφρασης, και  να ελέγχονται οι βεβαιώσεις 
πιστοποίησης από τον ΟΕΕΚ. 
 

 
Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΠΕ & ΔΕ Πελοποννήσου  Νικόλαος Ε. 
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