
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΕΠ & ΕΒΠ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΤΗΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 

1. Σύμφωνα με την υπ΄ αρ ΥΑ 65475/Δ3/20-04-2017 Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας  και Θρησκευμάτων, Δ/νση Ειδικής Αγωγής, ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν να 
προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι των κλάδων του  Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ) και ως αναπληρωτές του κλάδου ΔΕ1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
(ΕΒΠ) και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 
Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν να  υποβάλλουν αίτηση στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.  
Ανακοινώθηκε επίσης και η YA 64055 ΦΕΚ 1326 τ. Β΄2017/19-04-2017 με θέμα: «Καθορισμός 
προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και 
ωρομισθίων ΕΕΠ και ΕΒΠ……» 

   
2. Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα παραπάνω σχετικά και ειδικά την Πρόσκληση, επιλέξτε και 

συμπληρώστε την αντίστοιχη με τον κλάδο σας αίτηση (ΕΕΠ ή ΕΒΠ). 
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για 
την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο. 
Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους 
πίνακες ή την απόλυσή του, εφόσον έχει προσληφθεί. 
 

3. Αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 24/4/2017 μέχρι και την Παρασκευή 28/4/2017: 
 Είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Δυτικής Ελλάδας από  ώρες 9:00 έως 14:30. 
 Είτε με συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την Παρασκευή 

28/4/2017    στην   ταχυδρομική διεύθυνση:  Ακτή Δυμαίων 25Α &  Σκαγιοπουλείου, 
Τ.Κ. 26222, ΠΑΤΡΑ 

 Είτε μέσω τρίτου προσώπου μόνο με εξουσιοδότηση (στην περίπτωση αυτή ο   
εξουσιοδοτούμενος προσκομίζει και την αστυνομική του ταυτότητα.) 
 

4. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά που θα κατατεθούν 
εκπρόθεσμα. 
 

5. Δικαιολογητικά: 
α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 
2016-2017, μπορούν αν επιθυμούν να συνυποβάλλουν με την αίτησή τους: 
 

 Δικαιολογητικά (π.χ. τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 
κ.λπ.) που δεν είχαν κατατεθεί με την περσινή αίτηση, ούτε είχαν ληφθεί υπόψη για 
την κατάταξή τους στους Πίνακες, και τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα όσα 
ορίζονται στην υπ’ αρ. 65475/Δ3/20-04-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ υποβάλλονται εκ 
νέου. 

 Εφόσον έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα νέα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην οποία 
ανήκουν, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου. 
Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα αυτή πρέπει να συντρέχει και κατά το χρόνο πρόσληψης.  

 Οι υποψήφιοι που είναι άτομα με αναπηρία, σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή είναι 
γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, θα πρέπει να υποβάλουν 
εκ νέου την σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 
115/τ.Α΄).  
 



 Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., 
Διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, email κλπ), αυτά θα δηλώνονται 
υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.  

 Μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι που υποβάλλονται για πρώτη φορά από 
υποψηφίους (συνοδευόμενοι, κατά περίπτωση, από την αναλυτική βαθμολογία και το 
πρόγραμμα σπουδών ή το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής), ακόμη και αν 
τίτλος του ίδιου προγράμματος σπουδών είχε προσκομιστεί στο παρελθόν από 
λοιπούς υποψηφίους.  
 

 
β) Οι υποψήφιοι που ΔΕΝ κατέθεσαν αίτηση στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας κατά το σχολικό 
έτος 2016-2017, ή καταθέτουν για πρώτη φορά, υποβάλλουν ΟΛΑ τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά με την αίτησή τους σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο πρόσληψης. 
 

6. Συνάφεια Μεταπτυχακών-Διδακτορικών τίτλων 
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόδοση συνάφειας, σε μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους 
σπουδών, προσκομίζουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά και σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο (κατά προτίμηση CD), σαρωμένα ηλεκτρονικά 
και ονοματισμένα ως ακολούθως : «Επώνυμο_κλάδος_Τίτλος_ΣΧΟΛΗ».  
Παραδείγματα : «ΓΕΩΡΓΙΟΥ_ΠΕ23_ΜΤΣ_ΠΤΔΕ.pdf» ή «ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ_ΠΕ30_ΔΙΔ_ΕΚΠΑ».pdf»  
Το αρχείο θα περιέχει τις απαιτούμενες σελίδες ώστε να περιέχονται τα προβλεπόμενα για 
την εξέταση της συνάφειας, όπως αυτά περιγράφονται στη σελίδα 12 της Πρόσκλησης. 
Υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες της υπηρεσίας μας για το σχολικό 
έτος 2016-2017 και οι Μεταπτυχιακοί-Διδακτορικοί τους τίτλοι δεν έλαβαν συνάφεια σε 
προηγούμενη κρίση του ΙΕΠ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν εκ νέου την εξέταση της συνάφειας 
του τίτλου τους, με νέα αίτησή τους στην υπηρεσία μας προσκομίζοντας συμπληρωματικά 
στοιχεία. 
 

7. Προτιμήσεις: 
Στην αίτηση-δήλωση προτίμησης δηλώνονται Νομοί και ΟΧΙ σχολικές μονάδες. Επιλέξτε και 
αντιγράψετε τις προτιμήσεις σας,  με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα 

 

1 Νομός  Αχαΐας 

2 Νομός  Αιτωλοακαρνανίας 

3 Νομός  Ηλείας 

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

 
 

 
8. Προϋπηρεσία: 

 
Η προϋπηρεσία του τρέχοντος σχολικού έτους 2016-2017 υπολογίζεται έως την τελευταία 
ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ένταξης σε πίνακες της παρούσας 
πρόσκλησης και θα ληφθεί υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους προσωρινούς 
πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2017-2018.  
 
Όσοι προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές κλάδων Ε.Ε.Π ή Ε.Β.Π. από την ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας 
κατά το διδακτικό έτος 2016-2017 και υποβάλλουν εκ νέου αίτηση στην ΠΔΕ Δυτικής 
Ελλάδας, δε χρειάζεται να προσκομίσουν την αντίστοιχη βεβαίωση προϋπηρεσίας, η οποία 
θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα εκ μέρους μας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 



αρμοδιότητάς μας. Οι υποψήφιοι, όμως, οι οποίοι προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές από 
άλλες Περιφερειακές Διευθύνσεις οφείλουν να την προσκομίσουν. 
 
Στη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης (η οποία πρέπει να συμφωνεί με τη βεβαίωση του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης) πρέπει να 
αναγράφεται υποχρεωτικά:  
 
 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). 
 
ΔΕΝ προσμετράται σαν προϋπηρεσία και ΔΕΝ μοριοδοτείται η συμμετοχή σε προγράμματα 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων (προγράμματα stage) και η πρακτική άσκηση. 

 

 


