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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Μυτιλήνη, 02 Σεπτεμβρίου 2016 

 
 Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει 
ότι στη Μυτιλήνη, σήμερα, 02 Σεπτεμβρίου 2016, και σύμφωνα: α) με τη με αριθμ. πρωτ. 118640/Δ3/19-07-2016 
Υ.Α. εγκύκλιο, με βάσει το (Φ.Ε.Κ. 2217/ τ.Β΄ /2016), του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Δ/νση 
Ειδικής Αγωγής – Τμήμα Β΄, με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και 
ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο 
ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ,ΚΕ.Δ.Δ.Υ. , Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 
καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για 
το σχολικό έτος 2016-2017» και β) με την αριθμ. πρωτ. 6786/01-09-2016 απόφαση του ΙΕΠ, με θέμα :«Διαβίβαση 
πίνακα επί το ορθό» με το οποίο τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΙΕΠ) (αριθμ. πρωτ. 6622/25-08-2016 με θέμα: «Διαβίβαση πίνακα») για τη χορήγηση συνάφειας 
μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης στο Ειδικό Εκπ/κό Προσωπικό (ΕΕΠ), αναρτήθηκαν εκ νέου και έχουν σταλεί 
στο ΑΣΕΠ οι προσωρινοί αναλυτικοί Πίνακες μοριοδότησης, καθώς και ο Πίνακας «Απορριπτέων» με τους 
υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και τη σχετική αιτιολόγηση, για την πρόσληψη 
προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 
αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το 
σχολικό έτος 2016 -17.  
 Οι προσωρινοί αναλυτικοί Πίνακες μοριοδότησης αναρτήθηκαν εκ νέου: 
Α) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ενότητα Εκπαιδευτικοί - 
Αναπληρωτές - Ενημέρωση για ΕΕΠ και ΕΒΠ http://www.minedu.gov.gr/ekpaideutikoi-m/anaplirotes-new/ebep-
anapl   
Β) στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου στην ενότητα 
Ειδική Αγωγή Ανακοινώσεις http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch/index.php/features-mainmenu-47/2013-11-25-07-
16-25. 
Γ) στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Εκπ/σης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου 
Αιγαίου 
 Διευκρινήσεις επί της μοριοδότησης των Προσωρινών Πινάκων ΕΕΠ – ΕΒΠ. 
Σύμφωνα με την ανωτέρω οικεία πρόσκληση και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων τα κατωτέρω κριτήρια μοριοδοτήθηκαν ως εξής: 
ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 
Κριτήριο: «Προϋπηρεσία στον Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή 
στον Ιδιωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με αντικείμενο τα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών μισή (0,50) μονάδα 
για κάθε εξάμηνο και μέχρι τρεις (3) μονάδες». 
Για την Προϋπηρεσία αυτή υπολογίστηκαν μόνο τα πλήρη 6/μηνα.  
(Προϋπηρεσία από 0 έως 5 μήνες και 14 ημέρες 0 μόρια) 
 (Προϋπηρεσία από 5 μήνες και 15 ημέρες έως 11 μήνες και 14 ημέρες (0,5) μόρια) 
(Προϋπηρεσία από 11 μήνες και 15 ημέρες έως 17 μήνες και 14 ημέρες (1,00) μόριο) κλπ 
 
ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 
Κριτήριο: «Προϋπηρεσία στον Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή 
στον Ιδιωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με αντικείμενο τα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών μισή (0,50) μονάδα 
για κάθε εξάμηνο και μέχρι τρεις (3) μονάδες». 
Μοριοδοτήθηκε μόνο η προϋπηρεσία που προέκυπτε από την βεβαίωση εργοδότη ότι ήταν «με αντικείμενο τα 
άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»   
 
ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 
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Κριτήριο: «Ο βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ., T.E.E., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων μισή (0,5) μονάδα για κάθε 
βαθμό άνω του δεκαπέντε (15), ενώ για τo πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του 
δώδεκα (12). Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος των Ι.Ε.Κ. αναγράφεται στη βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ.» 
Τα μόρια του Πτυχίου για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό υπολογίζονται μόνο στο ακέραιο μέρος.  
π.χ.: (Βαθμός πτυχίου ΤΕΕ – ΕΠΑΛ – ΤΕΛ 17,00 – μόρια 1,00) 
(Βαθμός πτυχίου ΤΕΕ – ΕΠΑΛ – ΤΕΛ 17 και 8/11 – μόρια 1,00) 
(Βαθμός πτυχίου ΙΕΚ 17  – μόρια 2,50) 
(Βαθμός πτυχίου ΙΕΚ 17 και 5/10 – μόρια 2,50) 
 Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το ΆΡΘΡΟ 5: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ της ανωτέρω οικείας πρόσκλησης, πρέπει 
να υποβάλουν εκ νέου ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών 
(με το Ειδικό έντυπο ΑΣΕΠ όπως αυτό θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής 
Δ/νσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου) από 03/9/2016 ημέρα Σάββατο έως και 07/9/2016, ημέρα Τετάρτη, μέσω 
τηλεομοιοτυπίας (fax: 2106400241, 2106400686, 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: 
prosl.enstasi@asep.gr και  grapt.enstasi@asep.gr). 
 Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων / Διεύθυνση 
Ειδικής Αγωγής και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. 
 Για όλους τους υποψηφίους για πρόσληψη προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομισθίους (σε περίπτωση 
που προσληφθουν) μετά την πρόσληψη ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/2013) 
σύμφωνα με την οποία: 
«Μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον 
αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 
3812/2009 κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως ισχύει, επιτρέπεται η πρόσληψη με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανανεούμενες, μέχρι του αριθμού των 
προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής των στους προσωρινούς αυτούς πίνακες, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 «Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013» του ν. 
3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 
4093/2012 και επεκτάθηκε η ισχύς έως το έτος 2016. 
Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό των θέσεων, που προκηρύσσονται ανά φορέα 
κατηγορία−κλάδο−ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της 
διαδικασίας της παρούσας παραγράφου, διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη 
δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά 
της να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των 
αρμόδιων οργάνων των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων από το Α.Σ.Ε.Π., που γίνεται μετά 
την υποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογημένων αιτημάτων των οικείων φορέων. Οι πράξεις αυτές δεν 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν 
περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 
αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Επίσης, λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης 
και οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων, 
μετά τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και μετά την 
παρέλευση οκταμήνου από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες 
διοριστέων. Η μη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα μέχρι τη δημοσίευση του 
οριστικού πίνακα διοριστέων κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, ουδεμία επιρροή ασκεί στην 
κατάταξή του στον οριστικό πίνακα διοριστέων. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για 
προκηρύξεις Α.Σ.Ε.Π., τα προσωρινά αποτελέσματα των οποίων δεν έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.» 

 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ  
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
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