ΟΔΗΓΙΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΕΠ & ΕΒΠ ΠΟΥ ΘΑ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Σύμφωνα με την υπ΄ αρ.56267/Ε4/05-4-2018 Πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού, ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 20182019 ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι των ειδικοτήτων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού,
κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22 ,ΠΕ23, ΠΕ24, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 και ως αναπληρωτές ΔΕ01Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής( ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ),
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 της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατέχουν τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό του κλάδου τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
από τη Δευτέρα 16/4/2018 μέχρι και την Παρασκευή 27/4/2018 στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης και μόνο, στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.
2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να προσληφθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καλούνται αφού διαβάσουν προσεκτικά την ανωτέρω
πρόσκληση, να επιλέξουν και να συμπληρώσουν την αντίστοιχη με τον κλάδο τους αίτηση (ΕΕΠ
ή ΕΒΠ).
Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο)
(αριθμ.1959/2017 Απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο(21ο) έτος.
3. Αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 16/4/2018 μέχρι και την Παρασκευή 27/4/2018:
 Είτε αυτοπροσώπως ,είτε με άλλο επίσημα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο
(στην περίπτωση αυτή ο εξουσιοδοτούμενος προσκομίζει και την αστυνομική του
ταυτότητα καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής) στα γραφεία της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α & Σκαγιοπουλείου,
Πάτρα, Α’ όροφος, Γραφείο 3, από ώρες 9:00 έως 14:00.
 Είτε με συστημένη επιστολή, με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την Παρασκευή
27/4/2018, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α & Σκαγιοπουλείου, Γραφείο 3, Τ.Κ. 26222, ΠΑΤΡΑ,
με την ένδειξη στο φάκελο «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΕΠ/ΕΒΠ»
Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά την
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ή συμπληρωματικά
δικαιολογητικά που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα (μετά τις 27/4/2018)

4. Δικαιολογητικά
Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα αν ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες της ΠΔΕ Δυτικής
Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2017-18, συνυποβάλλουν με την αίτησή τους, όλα τα
προβλεπόμενα από την παρούσα Πρόσκληση δικαιολογητικά, τα οποία κατατίθενται σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα και αριθμούνται με την σειρά που επισυνάπτονται στην αίτηση.
Διευκρινίζεται ότι:
Τα πιστοποιητικά από ΚΕ.Π.Α.(Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) για την απόδειξη αναπηρίας
υποψηφίου 67% και άνω και αναπηρίας τέκνου/ων 67% και άνω, αναζητούνται αυταπάγγελτα
από το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα του ΥΠΠΕΘ μέσω της υπηρεσίας μας, με τη συμπλήρωση στην
αίτηση των σχετικών αριθμών: «AM.KEΠΑ» και «Αρ.Επιτροπής»
Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής για την απόδειξη
αναπηρίας τέκνων 67% και άνω, Πολυτεκνίας και Τριτεκνίας, αναζητούνται αυταπάγγελτα από
την υπηρεσία μας με τη συμπλήρωση στην αίτηση των σχετικών στοιχείων: «Αριθμός
Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα»
Αποδεικτικό Ελληνομάθειας: Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή
ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ή/και
μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαιτείται να
προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας,
το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις
ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του
άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας. Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό
απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα
Ε΄).Π.χ. υποψήφιος που εντάσσεται στους πίνακες με τυπικό προσόν πτυχίο ιδρύματος του
εξωτερικού, οφείλει να καταθέσει επιπλέον Αποδεικτικό Ελληνομάθειας, όπως περιγράφεται
ανωτέρω.
5. Προϋπηρεσία
Η προϋπηρεσία του τρέχοντος σχολικού έτους 2017-2018 υπολογίζεται έως την τελευταία
ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ένταξης σε πίνακες της παρούσας πρόσκλησης,
δηλαδή έως και 27/4/2018 και θα ληφθεί υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους
προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2018-2019.
Όσοι προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές κλάδων Ε.Ε.Π ή Ε.Β.Π. από την ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας κατά
το διδακτικό έτος 2017-2018 και υποβάλλουν αίτηση πάλι στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, δε
χρειάζεται να προσκομίσουν την αντίστοιχη βεβαίωση προϋπηρεσίας, η οποία θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα ΚΕΔΔΥ
αρμοδιότητάς μας .
Οι υποψήφιοι όμως, οι οποίοι προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές από άλλες Περιφερειακές
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας οφείλουν να την προσκομίσουν οι ίδιοι.
Η βεβαίωση με τη συνολική προϋπηρεσία του σχολικού έτους 2016-2017 κατατίθεται επίσης
από τους ίδιους του υποψήφιους.

Για την απόδειξη προϋπηρεσίας στον κλάδο του υποψηφίου στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα,
στη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης (η οποία πρέπει να συμφωνεί με τη βεβαίωση του
οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης), η οποία κατατίθεται
υποχρεωτικά, πρέπει να αναγράφεται :





ο κλάδος πρόσληψης
η σύμβαση εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης
οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα
Το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης,

στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση του υποψηφίου.
Για προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό Τομέα θα προσκομιστεί υποχρεωτικά και βεβαίωση του ΙΚΑ (π.χ.
για χρήση στον ΑΣΕΠ στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του εργοδότη).
6. Συνάφεια Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών τίτλων
Α. Οι υποψήφιοι ,κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων που αιτούνται την απόδοση
συνάφειας για πρώτη φορά, υποβάλλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την απόδοση συνάφειας. Στη συνέχεια και αποκλειστικά
εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων , αποστέλλουν τα ίδια δικαιολογητικά σαρωμένα
ηλεκτρονικά, σε μορφή pdf, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail της υπηρεσίας :
pdede@sch.gr και ονοματισμένα ως ακολούθως : « Επώνυμο_Όνομα_κλάδος_Τίτλος_ΣΧΟΛΗ ».
Παραδείγματα:«ΓΕΩΡΓΙΟΥ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ_ΠΕ23_ΜΤΣ_ΠΤΔΕ.pdf»ή
«ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ_ΜΑΡΙΑ_ΠΕ30_ΔΙΔ_ΕΚΠΑ».pdf»
Το αρχείο θα περιέχει τις απαιτούμενες σελίδες ώστε να περιέχονται τα προβλεπόμενα για την
εξέταση της συνάφειας, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες 8 & 9 της Πρόσκλησης.
B. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι τίτλοι δεν έλαβαν θετική απόδοση συνάφειας σε προηγούμενη
κρίση της επιτροπής του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής), είτε στον κλάδο
απασχόλησης είτε στην ΕΑΕ (Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση), έχουν δικαίωμα να αιτηθούν εκ
νέου την εξέταση συνάφειας , εφόσον προσκομίζονται συμπληρωματικά στοιχεία. Όλα τα
δικαιολογητικά ( αρχικά και συμπληρωματικά) υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης. Επίσης αποστέλλονται και ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες της περίπτωσης
Α.
Γ. Υποψήφιος, κάτοχος μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου στον οποίο είχε αποδοθεί
συνάφεια από το ΙΕΠ, μέσω άλλης ΠΔΕ, οφείλει να το δηλώσει σε ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση,
ώστε στη συνέχεια να αναζητηθεί η συνάφεια που του είχε αποδοθεί από την υπηρεσία μας.
7. Προτιμήσεις
Στην αίτηση-δήλωση προτίμησης δηλώνονται Νομοί και ΟΧΙ σχολικές μονάδες. Επιλέξτε και
αντιγράψτε τις προτιμήσεις σας, με σειρά προτίμησης και όσες εσείς επιθυμείτε, σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα:
Νομός Αχαΐας
Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Νομός Ηλείας

Η αίτηση-δήλωση προτίμησης δύναται να επικαιροποιηθεί, εφόσον ο υποψήφιος το επιθυμεί
κατά το 3ο δεκαήμερο του Ιουνίου (2-13/7/2018) ,με τρόπο που θα οριστεί σε νεότερη
ανακοίνωσή μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή
συμπλήρωση της αίτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο.
Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση στη συνημμένη στην αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία είναι
αναπόσπαστο μέρος της , καθώς η ελλιπής συμπλήρωση των απαραίτητων –κάθε φοράτετραγωνιδίων, είναι λόγος απόρριψης της αίτησης ανεξάρτητα από την πληρότητα των λοιπών
στοιχείων.
Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους
πίνακες ή την απόλυσή του, εφόσον έχει προσληφθεί.
Όσοι υποψήφιοι επιλέξουν να καταθέσουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως στα Γραφεία της
ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, παρακαλούνται να προσέρχονται αρχικά στο Γραφείο 3 με την αίτησή
τους συμπληρωμένη και όλα τα δικαιολογητικά και στη συνέχεια να την καταθέτουν στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας ( Γραφείο 5 ).

