
 

1 

 

Θζμα: Ρρόςκληςη υποψηφίων για κάλυψη θζςεων ΡΕ25-Σχολικϊν Νοςηλευτϊν ςε ςχολεία 

Ρρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ τησ Ρεριφερειακήσ Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ 

Ρελοποννήςου για το διδακτικό ζτοσ 2021-2022. 

 

Ο Ρεριφερειακόσ Διευθυντήσ Ρρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 
Ρελοποννήςου 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. το άρκρο 126 του ν. 4876/2021 (Αϋ 251) «Σοπικι πρόςκλθςθ για τθν πρόςλθψθ προςωρινϊν 

αναπλθρωτϊν μελϊν ΕΕΠ –ΕΒΠ». 

2. τθν αρικ. πρωτ. 6961/20-1-2022 εγκφκλιο του ΤΠΑΙΘ «Ενθμζρωςθ για τθ διαδικαςία ζκδοςθσ τοπικισ 

πρόςκλθςθσ μελϊν ΕΒΠ & ΠΕ25 και διάκεςθ ςχετικϊν πιςτϊςεων». 

3. τισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ των ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που 

περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα ΙΙ. 

 

καλεί τουσ υποψηφίουσ  

που κατζχουν:  

 τα τυπικά προςόντα ζνταξθσ ςτον κλάδο ΠΕ25-χολικϊν Νοςθλευτϊν  

και επικυμοφν να προςλθφκοφν για το διδακτικό ζτοσ 2021-2022 ωσ αναπλθρωτζσ πλιρουσ ωραρίου 

με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου (ΙΔΟΧ)  

να υποβάλουν αίτθςθ-διλωςθ προτιμιςεων από ςήμερα 21/01/2022 ζωσ και την Ρζμπτη 

27/01/2022 και ϊρα 14:00 για τισ ςχολικζσ μονάδεσ που αναφζρονται ςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ. 

Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν τα γενικά προςόντα διοριςμοφ/ςυμμετοχήσ που αναφζρονται ςτο 

Παράρτθμα Αϋ τθσ Προκιρυξθσ 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΕΠ), ςελ. 471. 

Η αίτθςθ-διλωςθ αποτελεί ταυτόχρονα και Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 και θ 

ανακρίβεια των δθλουμζνων ςε αυτι ςτοιχείων επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ εκ του νόμου κυρϊςεισ. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 
ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ 

----- 
                             ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, 

                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 
                                         ΤΜΗΜΑ Γ' ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

  

----- 
Σαχ. Δ/νςθ:        Σ. εχιϊτθ 38-40 
Σ.Κ - Πόλθ :        22132  Σρίπολθ 
Ιςτοςελίδα:       http://pelop.pde.sch.gr 
Πλθροφορίεσ:   Γεωργαρά Κων/να  
Σθλζφωνο:        2710 - 230111 
E-mail:                espa@pdepelop.gr 
 

 

 

 
 
 
 
Βακμόσ αςφαλείασ: 
Να διατθρθκεί μζχρι: 
Βακμόσ προτερ.: ΕΞΑΙ. ΕΡΕΙΓΟΝ 

 
Τρίπολη, 21/01/2022 
Αριθ. πρωτ.: 459 
 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Κοιν.:  
-Διευκφνςεισ ΠΕ & ΔΕ αρμοδιότθτάσ μασ 
-Αυτοτελζσ Σμιμα ΕΕΠ-ΕΒΠ 
-ΑΕΠ 
 

http://pelop.pde.sch.gr/
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Επιςήμανςη: Δεν δφνανται να προςλθφκοφν όςοι ζχουν τισ κυρϊςεισ που αναφζρονται ςτα άρκρα 

62, παρ. 5Α και 63, παρ. 5Α του ν. 4589/2019 (Αϋ 13) και ςτο άρκρο 46, παρ. 4 του ν. 4692/2020 (Αϋ 111). 

Α. ΤΥΡΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟ 

ΡΕΙΡΤΩΣΗ 1 

α) Πτυχίο Νοςθλευτικισ ΑΕΙ/ΣΕΙ ι ιςότιμο πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ και  β) Άδεια 

άςκθςθσ επαγγζλματοσ Νοςθλευτι ι Βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν 

άςκθςθ του επαγγζλματοσ και γ) Σαυτότθτα μζλουσ τθσ Ζνωςθσ Νοςθλευτϊν Ελλάδοσ (ΕΝΕ), θ οποία να 

είναι ςε ιςχφ ι άλλθ ςχετικι βεβαίωςθ.  

ΡΕΙΡΤΩΣΗ 2 

α) Πτυχίο τμιματοσ Επιςκεπτϊν Τγείασ ΣΕΙ ι ιςότιμο πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ και 

β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Επιςκζπτθ ι  Βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για 

τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ και γ) Σαυτότθτα μζλουσ του Πανελλθνίου υλλόγου Επιςκεπτϊν Τγείασ 

(Π..Ε.Τ) θ οποία να είναι ςε ιςχφ ι άλλθ ςχετικι βεβαίωςθ.  

Β. ΥΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Η αίτθςθ (βλ. Παράρτθμα Ι) για τθν παροφςα πρόςκλθςθ υποβάλλεται άπαξ και δφναται να 

τροποποιθκεί εντόσ τθσ οριηόμενθσ προκεςμίασ. 

Ο υποψιφιοσ δφναται να δθλϊςει με τθ ςειρά που επικυμεί από μια ζωσ το ςφνολο των ςχολικϊν 

μονάδων με πλιρεσ ωράριο.  

Η αίτθςθ αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ espa@pdepelop.gr με ςυνθμμζνα ςε ζνα αρχείο 

pdf τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

1. Φωτοαντίγραφο δφο όψεων αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

2. Φωτοαντίγραφο τίτλου ςπουδϊν ςτο οποίο κα αναγράφεται θ χρονολογία και ο βακμόσ κτιςθσ 

του πτυχίου. 

ε περίπτωςθ που δεν προκφπτει ακριβισ βακμόσ, λαμβάνεται υπόψθ θ κατϊτερθ βακμολογία κάκε 

μιασ από τισ κλίμακεσ «ΑΡΙΣΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩ», «ΚΑΛΩ» και θ οποία αντίςτοιχα είναι 8,50, 6,50 και 

5,00. ε περίπτωςθ που δεν αναγράφεται βακμόσ (περιγραφικόσ ι αρικμθτικόσ) καταχωρείται 5,00. 

Για τουσ πτυχιοφχουσ ιδρυμάτων του εξωτερικοφ απαιτείται: 

α. Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του τίτλου ςπουδϊν με τα απονεμόμενα πτυχία από τα 

Πανεπιςτιμια τθσ θμεδαπισ ι απόφαςθ αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν προςόντων βάςει του π.δ. 

38/2010 (Α'78) ι απόφαςθ αναγνϊριςθσ επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ τίτλου και αντιςτοιχία τθσ 

βακμολογικισ κλίμακασ του τίτλου με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων. ε περίπτωςθ μθ 

προςκόμιςθσ βεβαίωςθσ βακμολογικισ αντιςτοιχίασ κατατάςςονται με τον κατϊτατο βακμό 5.  

β. Αποδεικτικό Ελλθνομάκειασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Προκιρυξθ 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΕΠ), 

ςελ. 464. 

3. Εφόςον διακζτουν: Αποδεικτικό Παιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ ςφμφωνα με το 

Παράρτθμα Εϋ τθσ Προκιρυξθσ 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΕΠ), ςελ. 484. 

Επιςήμανςη: Οι υποψιφιοι οφείλουν να υποβάλουν μόνο τα απαραίτθτα ανά περίπτωςθ 

δικαιολογθτικά. Επίςθσ, μετά τθν αποςτολι τθσ αίτθςισ τουσ, κα πρζπει να επικοινωνιςουν με το 

τθλζφωνο: 2710230111 (κ. Γεωργαρά), προκειμζνου να επιβεβαιϊςουν τθ λιψθ τθσ. 

 

Γ. ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΤΩΝ ΡΙΝΑΚΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 

 

Οι υποψιφιοι κατατάςςονται ςε αξιολογικοφσ πίνακεσ επιλογισ με βάςθ τον βακμό του πτυχίου 

τουσ. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ των τίτλων ςπουδϊν, προθγοφνται οι ζχοντεσ τον παλαιότερο τίτλο. 

Κατά τθν επιλογι προτάςςονται όςοι υποψιφιοι διακζτουν παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια.  
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Οι αξιολογικοί πίνακεσ κατάταξθσ καταρτίηονται και κυρϊνονται από τον Περιφερειακό Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ και αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ και 

υποβάλλονται για ζλεγχο νομιμότθτασ ςτο Α..Ε.Π. εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τθν ανάρτθςι 

τουσ.  

Κατά των πινάκων κατάταξθσ οι υποψιφιοι δικαιοφνται να αςκιςουν ζνςταςη ενϊπιον του Α.Σ.Ε.Ρ. 

μζςα ςε αποκλειςτική προθεςμία τριϊν (3) ημερϊν, θ οποία αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςισ 

τουσ. Η υποβολή των ενςτάςεων γίνεται ηλεκτρονικά ςτη διεφθυνςη prosl.enstasi@asep.gr 

Οι προςλιψεισ πραγματοποιοφνται αμζςωσ μετά τθν ανάρτθςθ των αξιολογικϊν πινάκων κατάταξθσ 

των υποψθφίων, χωρίσ να αναμζνεται ο αυτεπάγγελτοσ ι κατ' ζνςταςθ ζλεγχοσ του Α..Ε.Π. 

Επιςήμανςη: Η προχπθρεςία που αποκτάται με τθν ωσ άνω διαδικαςία δεν προςμετράται ςτθ 

διαδικαςία κατάταξθσ με ςειρά προτεραιότθτασ που προκθρφςςει και διενεργεί το Α..Ε.Π. ςε εφαρμογι 

των κείμενων διατάξεων. 

Οδθγίεσ για τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ κα αναρτθκοφν ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ υπθρεςίασ μασ.  

Η παροφςα πρόςκλθςθ κα δθμοςιοποιθκεί με κάκε πρόςφορο τρόπο.  

 

 
 

Ο ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΡΟΥΛΟΣ 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

 
 
 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι:  Αίτηςη-δήλωςη υποψηφίου 
ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ:  Κενά ςε Σχολικζσ Μονάδεσ Ρρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:prosl.enstasi@asep.gr
ΑΔΑ: Ψ27Μ46ΜΤΛΗ-ΥΩΙ



 

4 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι:  Αίτηςη-δήλωςη υποψηφίου 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΡΕ25 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-2022 

ΡΟΣ: την ΡΔΕ ………………………………………………………………….. 

ΓΙΑ την αριθ. πρωτ. ………………….../...-...-/2022 (ΑΔΑ: ……………………………) ΤΟΡΙΚΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Αριθ. πρωτ. αίτηςησ: ......................... 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ: (ΡΕ25)  

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ν. 1599/1986) 

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΡΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑ: 

ΡΑΤΩΝΥΜΟ: ΜΗΤΩΝΥΜΟ: 

ΑΦΜ: ΑΔΤ: 

ΟΔΟΣ &ΑΙΘ:  

ΡΟΛΗ: ΤΚ: 

ΣΤΑΘΕΟ ΤΗΛ.: ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.:  

email: 

ΚΙΤΗΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΡΤΥΧΙΟΥ:    

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΡΤΥΧΙΟΥ:   
ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΡΑΚΕΙΑ (εφόςον 
υπάρχει): …………..   (ΝΑΙ / ΠΧΙ) 

ΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Δηλϊνω υπεφθυνα ότι: 

1. Δεν εμπίπτω ςτθν παρ. 5Α του άρκρου 62 και ςτθν παρ. 5Α του άρκρου 63 του ν. 4589/2019 (Αϋ 13) και 
ςτθν παρ. 4 του άρκρου 46 του ν. 4692/2020 (Αϋ 111). 

2. Δεν απολφκθκα από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Σ.Α. ι άλλου νομικοφ προςϊπου του δθμοςίου 
τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ παφςθσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ 
εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτά μου, ι ότι, ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ζχει παρζλκει 
πενταετία από τθν απόλυςθ. 

3. Δεν εμπίπτω ςτα κωλφματα διοριςμοφ του άρκρου 8 του ν. 3528/2007. 

4. Δεν διϊκομαι ωσ φυγόδικοσ ι φυγόποινοσ. 
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5. Είμαι υγιισ και κα υποβάλω γνωματεφςεισ (α) πακολόγου ι γενικοφ ιατροφ και (β) ψυχιάτρου είτε του 
δθμοςίου είτε ιδιωτϊν. 

Υποβάλλω ςυνημμζνα τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. 6. 

2.  7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

  

Ημερομηνία:   

Ο/Η ΑΙΤ………..   

(υπογραφή):   
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ:  Κενά ςε Σχολικζσ Μονάδεσ Ρρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ρελοποννήςου 

 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ 
 
 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΤΥΡΟΣ ΚΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΕΝΑ 

Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΜΕΑΕ 
Εργαςτιριο Ειδικισ 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 
(Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Ερμιονίδασ - 25 ϊρεσ 

ΠΕ25 1 

Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ 
3ο ΗΜΕΡΗΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΚΟΡΙΝΘΟΤ - 25 ϊρεσ 
ΠΕ25 1 

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ 
1ο  ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 

ΚΡΑΝΙΔΙΟΤ - 25 ϊρεσ 
ΠΕ25 1 

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΛΙΣΑ - 

25 ϊρεσ 
ΠΕ25 1 

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙOY - 25 ϊρεσ ΠΕ25 1 

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΤ 

ΑΡΚΑΔΙΑ - 25 ϊρεσ 
ΠΕ25 1 

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΤ - 25 

ϊρεσ 
ΠΕ25 1 

 

ΑΔΑ: Ψ27Μ46ΜΤΛΗ-ΥΩΙ


		2022-01-21T10:10:19+0200
	Athens




