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ΘΕΜΑ:  «Πρόσληψη  και  τοποθέτηση  –  διάθεση  προσωρινής  αναπληρώτριας  Ειδικού  Βοηθητικού 

Προσωπικού  (ΕΒΠ)  για  το  διδακτικό  έτος  2018‐2019  στο  πλαίσιο  της  Πράξης:«Πρόγραμμα 
εξειδικευμένης  εκπαιδευτικής  υποστήριξης  για  την  ένταξη  μαθητών  με  αναπηρία  ή  και  ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018‐2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031892,  του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014‐2020», ΕΣΠΑ 2014‐2020 

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.1566/85  (ΦΕΚ  167/30‐09‐1985  τ.Α’)  «Δομή  και  λειτουργία  της  Α/θμιας  και 
Β/θμιας Εκπ/σης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88Α) «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες  και  του  Προαιρετικού  Πρωτοκόλλου  στη  Σύμβαση  για  τα  δικαιώματα  των  ατόμων  με 
αναπηρία». 

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.  2817/2000  (ΦΕΚ  78Α)  «Εκπαίδευση  των  ατόμων  με  ειδικές  εκπαιδευτικές 
ανάγκες και άλλες διατάξεις». 

4. Τις  διατάξεις  του άρθρου 6  παρ. 2  του Ν.3699/2008  (ΦΕΚ 199/2‐10‐2008  τ.Α’) «Ειδική Αγωγή  και 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως αυτή συμπληρώθηκε 
με την παρ. 16 του Ν4186/2013 και του άρθρου 18 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/2‐10‐2008 τ.Α’). 

5. Τις  διατάξεις  του  άρθ.  56  του  Ν.3966/2011  (ΦΕΚ  118/24‐05‐2011  τ.Α’)  «Θεσμικό  πλαίσιο  των 
Πρότυπων  Πειραματικών  Σχολείων,  Ίδρυση  Ινστιτούτου  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής,  Οργάνωσης  του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις  της παραγράφου 19  του άρθρου 6  του Ν.3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού 
σχολικών κτηρίων και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων 
και άλλες διατάξεις». 

8. Τις  διατάξεις  του  Κεφαλαίου  Β΄  του  ν.  4354/2015  (176  /Α΄)  «Μισθολογικές  ρυθμίσεις  των 
υπαλλήλων του Δημοσίου,  των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου 
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βαθμού,  των Νομικών Προσώπων Δημοσίου  (Ν.Π.Δ.Δ.)  και  Ιδιωτικού Δικαίου  (Ν.Π.Ι.Δ.),  καθώς και 
των  Δ.Ε.Κ.Ο.  του  κεφ.  Α΄  του  ν.  3429/2005  (Α΄  314)  και  άλλες  μισθολογικές  διατάξεις,  όπως  έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Τη  με  αριθμ.  πρωτ.  64055/Δ3/  ΥΑ  (ΦΕΚ  1326Β/19‐04‐2017)  ΥΑ  με  Θέμα:  «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.Ϋ, Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 
καθώς και στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής 
Εκπαίδευσης». 

10. Τη με αριθμ. πρωτ. Αριθμ. 56267/Ε4/05‐04‐2018 (ΦΕΚ 1284Β) ΥΑ 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  ΔΕ01‐Ειδικού  Βοηθητικού 
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), 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 Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2018‐2019. 

11. Τη  με  αρ.  3η/25‐02‐2019  Πράξη  του  Περιφερειακού  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ). 

12. Την αριθμ. 6657/17‐08‐2018 Πράξη  του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, 
με την οποία κυρώθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ και 
ΕΒΠ,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  αριθμ.    Φ.αποφ./6893/31‐08‐2018  με  θέμα:  «Τροποποίηση 
απόφασης  κύρωσης  οριστικού  Κύριου  Πίνακα  κατάταξης  υποψηφίων  για  πρόσληψη  προσωρινών 
αναπληρωτών  –ωρομισθίων  κλάδου  ΠΕ  30‐Κοινωνικών  Λειτουργών,  Ειδικού  Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού  (Ε.Ε.Π)  για  α)  τις  δομές  της  Ειδικής  Αγωγής  (ΣΜΕΑΕ,  Κ.Ε.Σ.Υ.,  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  Γενικής  και  Επαγγελματικής  εκπαίδευσης,  για  το σχολικό  έτος 2018‐2019,  για  το σχολικό 
έτος 2018‐2019, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 991/31‐08‐2018 απόφαση του ΑΣΕΠ». 

13. Το με αρ. πρωτ. 193361/E4/13‐11‐2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με το οποίο χορηγούνται πιστώσεις 
για πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και αναπληρωτών του κλάδου 
ΠΕ25‐Σχολικών  Νοσηλευτώνσε  σχολικές  μονάδες  γενικής  εκπαίδευσης  της  Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας. 

14. Τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης. 
15. Τη  με  αριθμ.  4439/13‐08‐2018  (ΑΔΑ:  ΨΨΚ3465ΧΙ8‐ΜΑΡ)  Απόφαση  Ένταξης  της  Πράξης  με  τίτλο 

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και 
ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες,  σχολικό  έτος  2018‐2019»,  με  κωδικό  ΟΠΣ:  5031892στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση  και Δια Βίου Μάθηση 
2014‐2020». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Προσλαμβάνουμε  ως  προσωρινή  αναπληρώτρια  κλάδου  ΔΕ1  Ειδικού  Βοηθητικού  Προσωπικού  (ΕΒΠ)  με 
σχέση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου,  στο πλαίσιο υλοποίησης  της Πράξης: «Πρόγραμμα 
εξειδικευμένης  εκπαιδευτικής  υποστήριξης  για  την  ένταξη  μαθητών  με  αναπηρία  ή  και  ειδικές 
εκπαιδευτικές  ανάγκες,  σχολικό  έτος  2018‐2019»,  με  κωδικό  ΟΠΣ:  5031892,  του  Ε.Π.  «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014‐2020», ΕΣΠΑ 2014‐2020, για να προσφέρει 

ΑΔΑ: Ω1ΟΜ4653ΠΣ-ΑΘ5



 

υπηρεσία σε σχολικές μονάδες  γενικής  εκπαίδευσης  της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Στερεάς  Ελλάδαςαπό 
την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας  στα  Γραφεία  της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης μέχρι  τη 
λήξη του διδακτικού έτους 2018‐2019 της βαθμίδας στην οποία τοποθετείται, την παρακάτω ως εξής: 
 

Α/Α  ΕΠΙΘΕΤΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

1  ΜΑΓΚΟΥΤΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΕΒΠ 7ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ/ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 
Η  ανωτέρω  πρόσληψη  πραγματοποιείται  στο  πλαίσιο  της  Πράξης:  «Πρόγραμμα  εξειδικευμένης 
εκπαιδευτικής υποστήριξης για  την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή  και  ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες, 
σχολικό  έτος  2018‐2019»,  με  κωδικό  ΟΠΣ:  5031892,  του  Ε.Π.  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού, 
Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου  Μάθηση  2014‐2020»,  που  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Η ανωτέρω καλείται να αναλάβει υπηρεσία εντός πέντε  (5) ημερών από την ανακοίνωση της παρούσης 
απόφασης, ήτοι μέχρι τη Δευτέρα 04‐03‐2019. 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
κ.α.α. 

Ο νόμιμος αναπληρωτής του 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Φθιώτιδας 
 
 

      Σπύρος Α. Πιλιτζίδης  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
Γενική Διεύθυνση Εκπ/κού Προσωπικού 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, 
Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ & ΕΒΠ (αποστολή με e‐mail) 
2. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
Τομέα Παιδείας 
Μονάδα Β2 (αποστολή με e‐mail) 
3. Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας (αποστολή με e‐mail) 
4. Αναφερόμενη Σχολική Μονάδα (δια της οικείας Δ/νσης) 
5. Αναφερόμενη στην απόφαση (δια της οικείας Δ/νσης) 
Εσωτερική διανομή: 
1. 16.1α 
2. Τμήμα Γ΄ 
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