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ΑΠΟΦΑΣΗ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1431/Β΄/26-04-2017

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.πρωτ.65475/Δ3/ 20-04-2017 (ΦΕΚ
1369/τ.Β΄/21-04-2017) «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 20172018».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας Υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 46 του ν.4465/2017 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου….. και άλλες διατάξεις»
β. Του άρθρου τρίτου «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού», παρ. 1 του Ν.
4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α΄/08-06-2016) «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις».
γ. Του άρθρου 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄/31.5.1982) «Για την πολυθεσία, την
πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς
και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις».
δ. Των άρθρων 1 και 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α΄/7.4.2006) «Ενίσχυση της οικογένειας και
λοιπές διατάξεις».
ε. Του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
στ. Της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 8 του άρθρου 35 του ν.
1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», με την οποία συνιστώνται οι κλάδοι του Ε.Ε.Π. και
ορίζονται τα τυπικά προσόντα διορισμού τους .
ζ. Των περιπτώσεων α),β) και γ) της παραγράφου 4, των περιπτώσεων α),β) και γ) της
παραγράφου 5 και των περιπτώσεων α) έως γ) της παραγράφου 10 και της παρ.15 του
άρθρου 3 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
άλλες διατάξεις».
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η. Των παραγράφων 3 και 4 του μέρους Β΄ του άρθρου 4 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄)
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 19 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 και
την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» με τις οποίες προβλέπεται η
πρόσληψη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .
θ. Της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 ( ΦΕΚ 267/τ.Α΄) «Ρύθμιση
εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
ι. Της παραγράφου 4, του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ. Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
ια. Της παραγράφου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄), όπως
αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 και το άρθρο 9 παρ.6 του ν.
3848/2010 που τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 και την
παρ.5 του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013. (ΦΕΚ 193/τ.Α΄).
ιβ. Της παρ. 1 του άρθρου 17 και του άρθρου 18 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄) «Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως
συμπληρώθηκαν με τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 5 του άρθρου 56 του ν.
3966/2011. (ΦΕΚ 118/Α΄).
ιγ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 3699/2008.
ιδ. Της περίπτωσης ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 τ.Α΄)
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ « και λοιπές διατάξεις».
ιε. Του άρθρου 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας» του ν. 3863/2010 (115 /Α΄) όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του ν. 3966/2011 (170/ Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄).
ιστ. Του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄) και της παρ. 11 του ιδίου όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄).
2. Το π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30.8.1988) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Το άρθρο 13 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α΄) « Σύνθεση συγκρότηση και λειτουργία
συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής,
αρμοδιότητες αυτών κλπ».
4. Το Π.Δ. 125/2016 ( Α΄210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
5. Την 3353/2015 Απόφαση του ΣτΕ και την 458/2011 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, Τμήμα Γ.
6. Την με αρ.106685/Δ3/29-06-2016 Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής για εξέταση
συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων» (ΦΕΚ 2087/Β΄).
7.Την με αρ.64055/Δ3/13-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1326/Β΄/19-04-2017)
«Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών
αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και β)
προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( Ε.Β.Π.) για τις δομές της
Ειδικής Αγωγής -ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ,Ε.Δ.Ε.Α.Υ, Σ.Μ.Ε.Α.Ε. , καθώς και στην εξειδικευμένη υποστήριξη
μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γεν. Παιδείας.
8. Το με αρ. 6459/20-04-2017 έγγραφο του ΑΣΕΠ.
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9. Τη με αρ. 65207/Β1/20-04-2017 Βεβαίωση του άρθρου 24 του ν.4270/2014 όπως
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν.4337/2015 περί μη πρόκλησης
δαπάνης σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποιούμε στην με αρ.πρωτ.65475/Δ3/20-04-2017 (ΦΕΚ 1369/Β΄) στα εξής σημεία:
Α. στο μέρος « Ι.Δικαιολογητικά» η παρ.2γ αντικαθίσταται ως εξής :
«Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία δηλώνεται ότι:
επιθυμεί να προσληφθεί ως αναπληρωτής ή και ωρομίσθιος.
έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει οριστικά, νόμιμα, απαλλαγεί
από αυτές ή θα προσληφθεί όταν έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, κατά το χρόνο διορισμού (για τους άνδρες).
δεν απολύθηκε από θέση υπηρεσίας του δημόσιου τομέα λόγω πειθαρχικού
παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική απόλυση ή λόγω ανεπάρκειας
κατά την εκτέλεση καθηκόντων.
δεν διώκεται ποινικά ή δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα, το οποίο αποτελεί σύμφωνα
με τον υπαλληλικό κώδικα κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.
είναι υγιής και θα υποβάλει σχετικό πιστοποιητικό ότι είναι κατάλληλος για τα
καθήκοντα της θέσης πρόσληψης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν.4210/2013-ΦΕΚ
254/τ.Α΄/21-11-2013, εντός μηνός από την ημερομηνία πρόσληψής του.
Θα απενεργοποιήσει άμεσα την αίτησή του στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών
εκπαιδευτικών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, στην περίπτωση που περιλαμβάνεται σε αυτούς, μόλις προσληφθεί σε
έναν από τους κλάδους της παρούσας.
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό στρατολογίας (τύπου Α)
αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία ( στην περίπτωση που η στρατιωτική θητεία
έχει ήδη εκπληρωθεί κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων). Στην περίπτωση όμως που η
στρατιωτική θητεία ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτήν, εκπληρωθεί μετά την προθεσμία
υποβολής αιτήσεων τότε το πιστοποιητικό στρατολογίας (τύπου Α) κατατίθεται από τον
υποψήφιο κατά το διορισμό του . Υποψήφιος που κατά το διορισμό του (σύμφωνα με την
σειρά του στον οριστικό πίνακα κατάταξης)δεν προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό,
ανακαλείται η πρόσληψη του.
Β. στο μέρος « Ι.Δικαιολογητικά» στην παρ.2 προστίθεται εδάφιο «η», ως εξής :
«η. Όπου απαιτείται Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες,
βεβαιώσεις-πιστοποιητικά, τότε αυτά κατατίθενται από τον υποψήφιο με την αίτηση του
και εντός της προβλεπομένης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.»
Γ. στο μέρος « Ι.Δικαιολογητικά» η παρ. 7 αντικαθίσταται, ως εξής:
«7. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας» του ν. 3863/2010
(ΦΕΚ 115 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) και
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), εκτός του
Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι
Υγειονομικές Επιτροπές:
1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)
2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)
4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ελλείψει των ανωτέρω πιστοποιητικών, κατ’ εξαίρεση και στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας που έχουν
εκδοθεί από τις Α/θμιες υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των
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φορέων κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος των ΚΕΠΑ
(01-09-2011), αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει
η ισχύς τους, αλλά οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό από Κ.Ε.Π.Α.
κατά την πρόσληψή τους.
Δεν γίνονται δεκτά όσα εκ των εν λόγω πιστοποιητικών, χαρακτηρίζουν την πάθηση ως
«χρόνια», χωρίς να αναφέρεται ρητά η επ’ αόριστον (ή η εφ’ όρου ζωής) ισχύς τους ή η
ισχύς τους έχει λήξει.
Δ. στην ενότητα ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ το εδάφιο «Οι αιτήσεις με τα
δικαιολογητικά των αναπληρωτών…………στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο.»
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΔΕ 1-ΕΒΠ αποστέλλονται
από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(mail) (dikaiologitika-pde@asep.gr) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210-6400686) στο ΑΣΕΠ
για έλεγχο, στις περιπτώσεις που κρίνεται αυτό απαραίτητο.»
Ε. στην ενότητα ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ στο εδάφιο «Η ανωτέρω
απόφαση αποστέλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης………για το σχολ.έτος
2016-2017» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης
προκειμένου να συνταχθούν οι τελικοί πίνακες κατάταξης των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών των κλάδων ΕΕΠ κα ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, για το σχολ.έτος
2017-2018»
ΣΤ. στο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στο μέρος « Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των
συνεπειών του άρθρου 8 του Ν. 1599/86» προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
« Στην περίπτωση που ολοκληρώσω τη στρατιωτική μου θητεία ή νομίμως απαλλαγώ από
αυτή μετά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, οφείλω με το διορισμό μου να καταθέσω το
πιστοποιητικό στρατολογίας «Τύπου Α» □
Ζ. στο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙI. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
Ε.B.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στο μέρος «Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του
άρθρου 8 του Ν. 1599/86» προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
« Στην περίπτωση που ολοκληρώσω τη στρατιωτική μου θητεία ή νομίμως απαλλαγώ από
αυτή μετά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, οφείλω με το διορισμό μου να καταθέσω το
πιστοποιητικό στρατολογίας «Τύπου Α» □
Κατά τα λοιπά η Υπουργ.Απόφαση με αρ.πρωτ.65475/Δ3/20-04-2017 (ΦΕΚ 1369/Β΄)
παραμένει ως έχει.
Η Τροποποίηση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

