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ΘΕΜΑ: «Πρόςληψη και τοποθζτηςη προςωρινήσ αναπληρϊτριασ Ειδικοφ Βοηθητικοφ
Προςωπικοφ (ΕΒΠ) για το διδακτικό ζτοσ 2018-19 ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ:
«Εξειδικευμζνη εκπαιδευτική υποςτήριξη για την ζνταξη μαθητϊν με αναπηρία
η/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ για τα ςχολικά ζτη 2018-2019, 2019-2020 και
2020-2021» με Κωδικό ΟΠ 5031881 ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 20142020» ςτο πλαίςιο του Άξονα Προτεραιότητασ 5 «Προϊθηςη τησ Κοινωνικήσ
Ζνταξησ και καταπολζμηςη τησ φτϊχειασ ςτην Κρήτη», ο οποίοσ
ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο.

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ ΕκπαίδευςησΚρήτησ
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985 τ.Α’) «Δομή και λειτουργία τησ
Α/θμιασ και Β/θμιασΕκπ/ςησ», όπωσ ζχει τροποποιηθεί και ιςχφει.
2. Σισ διατάξεισ του Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88Α) «Κφρωςη τησ φμβαςησ για τα
δικαιϊματα των ατόμων με αναπηρίεσ και του Προαιρετικοφ Πρωτοκόλλου ςτη
φμβαςη για τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπηρία».
3. Σισ διατάξεισ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α) «Εκπαίδευςη των ατόμων με ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και άλλεσ διατάξεισ».
4. Σισ 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 ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ», όπωσ αυτή ςυμπληρϊθηκε με την παρ. 16 του Ν4186/2013 και του
άρθρου 18 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008 τ.Α’).
5. Σισ διατάξεισ του άρθ. 56 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-05-2011 τ.Α’) «Θεςμικό
πλαίςιο των Πρότυπων Πειραματικϊν χολείων, Κδρυςη Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικήσ
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Πολιτικήσ, Οργάνωςησ του Ινςτιτοφτου Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και Εκδόςεων
ΔΙΟΦΑΝΣΟ και λοιπζσ διατάξεισ».
6. Σισ διατάξεισ τησ παραγράφου 19 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 «Ρφθμιςη
θεμάτων οργανιςμοφ ςχολικϊν κτηρίων και άλλεσ διατάξεισ».
7. Σισ διατάξεισ του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α) «Ρφθμιςη
εκπαιδευτικϊν θεμάτων και άλλεσ διατάξεισ».
8. Σισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Βϋ του ν. 4354/2015 (176 /Αϋ) «Μιςθολογικζσ
ρυθμίςεισ των υπαλλήλων του Δημοςίου, των Οργανιςμϊν Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ
(Ο.Σ.Α.) πρϊτου και δεφτερου βαθμοφ, των Νομικϊν Προςϊπων Δημοςίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθϊσ και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Αϋ του ν.
3429/2005 (Αϋ 314) και άλλεσ μιςθολογικζσ διατάξεισ, όπωσ ζχει τροποποιηθεί και
ιςχφει.
9. Ση με αριθμ. πρωτ. 64055/Δ3/ΤΑ (ΦΕΚ 1326Β/19-04-2017) ΤΑ με Θζμα:
«Καθοριςμόσ προχποθζςεων, κριτηρίων και διαδικαςίασ πρόςληψησ α)
προςωρινϊν αναπληρωτϊν και ωρομιςθίων Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ
(Ε.Ε.Π) και β) προςωρινϊν αναπληρωτϊν Ειδικοφ Βοηθητικοφ Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.)
για τισ δομζσ τησ Ειδικήσ Αγωγήσ - ΚΕ.Δ.Δ.Τ., Ε.Δ.Ε.Α.Ϋ, .Μ.Ε.Α.Ε., καθϊσ και ςτην
εξειδικευμζνη υποςτήριξη μαθητϊν που φοιτοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ τησ Γενικήσ
Εκπαίδευςησ».
10. Ση με αριθμ. πρωτ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284Β ΤΑ με θζμα «Πρόςκληςη
υποψηφίων για πρόςληψη προςωρινϊν αναπληρωτϊν και ωρομιςθίων από τουσ
κλάδουσ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτϊν από τον
κλάδο ΔΕ01-Ειδικοφ Βοηθητικοφ Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.) για α) τισ δομζσ τησ Ειδικήσ
Αγωγήσ (.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Τ., Ε.Δ.Ε.Α.Τ.), β) για την εξειδικευμζνη υποςτήριξη
μαθητϊν με αναπηρία ή/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που φοιτοφν ςε
ςχολικζσ μονάδεσ τησ Γενικήσ Εκπαίδευςησ και γ) για την άςκηςη καθηκόντων ςε
ςχολικζσ μονάδεσ Γενικήσ και Επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ, για το διδακτικό ζτοσ
2018-2019».
11. Ση με αρ. πρωτ. Φ.2.4/8995/21-08-2018 Πράξη του Περιφερειακοφ Διευθυντή
Εκπαίδευςησ Κρήτησ, με την οποία κυρϊθηκαν οι οριςτικοί πίνακεσ προςωρινϊν
αναπληρωτϊν και ωρομιςθίων ΕΒΠ
12. Σο με αριθμ. 139372/Δ3/27-08-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με το οποίο εγκρίνεται
η παροχή Ειδικοφ Βοηθητικοφ Προςωπικοφ(ΕΒΠ) για το διδακτικό ζτοσ 2018-19 ςε
76 μαθητζσ ςχολικϊν μονάδων Γενικήσ Παιδείασ τησ αρμοδιότητασ μασ.
13. Σο με αριθμ. 141541/Ε4/31-08-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με το οποίο
χορηγοφνται 53 πιςτϊςεισ για πρόςληψη αναπληρωτϊν Ειδικοφ Βοηθητικοφ
Προςωπικοφ (ΕΒΠ) και 10 πιςτϊςεισ για την πρόςληψη αναπληρωτϊν του κλάδου
ΠΕ25-χολικϊν Νοςηλευτϊν, για τισ ςχολικζσ μονάδεσ Γενικήσ Παιδείασ
αρμοδιότητασ μασ, ςτο πλαίςιο τησ ζργου «Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ
εκπαιδευτικήσ υποςτήριξησ για την ζνταξη μαθητϊν με αναπηρία ή και ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ςχολικό ζτοσ 2018-2019», με κωδικό ΟΠ: 5031892, του
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14.

15.
16.

17.

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη 20142020», ΕΠΑ 2014-2020
Ση με αριθμ. πρωτ. Φ.2.5/10035/11-09-2018 Απόφαςη τησ ΠΔΕ Κρήτησ με θζμα:
«Πρόςληψη και τοποθζτηςη προςωρινϊν αναπληρωτϊν Ειδικοφ Βοηθητικοφ
Προςωπικοφ (ΕΒΠ) για το διδακτικό ζτοσ 2018-19 ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ:
«Εξειδικευμζνη εκπαιδευτική υποςτήριξη για την ζνταξη μαθητϊν με αναπηρία
η/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ για τα ςχολικά ζτη 2018-2019, 2019-2020 και
2020-2021» με Κωδικό ΟΠ 5031881 ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 20142020» ςτο πλαίςιο του Άξονα Προτεραιότητασ 5 «Προϊθηςη τησ Κοινωνικήσ
Ζνταξησ και καταπολζμηςη τησ φτϊχειασ ςτην Κρήτη», ο οποίοσ
ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο.
Ση με αριθμ. πρωτ. Φ.2.5/124/08-01-2019 Απόφαςη τησ ΠΔΕ Κρήτησ με θζμα:
«Λφςη ςφμβαςησ αναπληρϊτριασ κλάδου ΔΕ01-Ε.Β.Π. λόγω παραίτηςησ».
Ση με αριθμ. πρωτ. Φ.2.5/1034/25-01-2019 Απόφαςη τησ ΠΔΕ Κρήτησ με θζμα:
«Πρόςληψη και τοποθζτηςη προςωρινήσ αναπληρϊτριασ Ειδικοφ Βοηθητικοφ
Προςωπικοφ (ΕΒΠ) για το διδακτικό ζτοσ 2018-19 ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ:
«Εξειδικευμζνη εκπαιδευτική υποςτήριξη για την ζνταξη μαθητϊν με αναπηρία
η/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ για τα ςχολικά ζτη 2018-2019, 2019-2020 και
2020-2021» με Κωδικό ΟΠ 5031881 ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 20142020» ςτο πλαίςιο του Άξονα Προτεραιότητασ 5 «Προϊθηςη τησ Κοινωνικήσ
Ζνταξησ και καταπολζμηςη τησ φτϊχειασ ςτην Κρήτη», ο οποίοσ
ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο.
Ση με αριθμ. πρωτ. Φ.2.5/1381/04-02-2019 Απόφαςη τησ ΠΔΕ Κρήτησ με θζμα
«Ανάκληςη απόφαςησ πρόςληψησ και τοποθζτηςησ προςωρινήσ αναπληρϊτριασ
ΔΕ01-Ε.Β.Π. λόγω μη ανάληψησ υπηρεςίασ»

18. Ση με αρ. 6/06-02-2019 Πράξη του Περιφερειακοφ Τπηρεςιακοφ υμβουλίου
Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (ΠΤΕΕΠ).
19. Σισ λειτουργικζσ ανάγκεσ των ςχολικϊν μονάδων γενικήσ εκπαίδευςησ.
20. Ση με αριθμ. 3307/28-8-2018 (ΑΔΑ: 6Θ867ΛΚ-ΑΦΦ) Απόφαςη Ζνταξησ τησ Πράξησ
με τίτλο «Εξειδικευμζνη εκπαιδευτική υποςτήριξη για την ζνταξη μαθητϊν με
αναπηρία η/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ για τα ςχολικά ζτη 2018-2019, 20192020 και 2020-2021»» με Κωδικό ΟΠ 5031881 ςτο πλαίςιο του Άξονα
Προτεραιότητασ 5 «Προϊθηςη τησ Κοινωνικήσ Ζνταξησ και καταπολζμηςη τησ
φτϊχειασ ςτην Κρήτη», του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Κρήτη 2014-2020».
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
Προςλαμβάνουμε ωσ προςωρινή αναπληρϊτρια κλάδου ΔΕ1 Ειδικοφ Βοηθητικοφ
Προςωπικοφ (ΕΒΠ) με ςχζςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςτο πλαίςιο
υλοποίηςησ τησ Πράξησ: «Εξειδικευμζνη εκπαιδευτική υποςτήριξη για την ζνταξη
μαθητϊν με αναπηρία η/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ για τα ςχολικά ζτη 20182019, 2019-2020 και 2020-2021» με Κωδικό ΟΠ 5031881 ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα
«Κρήτη 2014-2020» ςτο πλαίςιο του Άξονα Προτεραιότητασ 5 «Προϊθηςη τησ Κοινωνικήσ
Ζνταξησ και καταπολζμηςη τησ φτϊχειασ ςτην Κρήτη» για να προςφζρει υπηρεςία ςε
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ςχολικζσ μονάδεσ γενικήσ εκπαίδευςησ τησ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Κρήτησ από την
ημερομηνία ανάληψησ υπηρεςίασ ςτα Γραφεία τησ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ
Εκπαίδευςησ μζχρι τη λήξη του διδακτικοφ ζτουσ 2018-19 τησ βαθμίδασ ςτην οποία
τοποθετείται, την παρακάτω ωσ εξήσ:
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Θ ανωτζρω πρόςληψη πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ: «Εξειδικευμζνη
εκπαιδευτική υποςτήριξη για την ζνταξη μαθητϊν με αναπηρία η/και ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ για τα ςχολικά ζτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με
Κωδικό ΟΠ 5031881 ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» ςτο πλαίςιο του
Άξονα Προτεραιότητασ 5 «Προϊθηςη τησ Κοινωνικήσ Ζνταξησ και καταπολζμηςη τησ
φτϊχειασ ςτην Κρήτη» ο οποίοσ ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο
και το Ελληνικό Δημόςιο.

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ
Εκπαίδευςησ Κρήτησ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΡΖΑΚΗ
ΚΟΙΝ.:
1. ΤΠΠΕΘ, Επιτελική Δομή ΕΠΑ
2. ΤΠΠΕΘ, Αυτοτελζσ Σμήμα ΕΕΠ και ΕΒΠ
3. Δ/νςη Β/θμιασ Εκπ/ςησ Ρεθφμνου
4. Αναφερόμενο χολείο
(Δια τησ Δ/νςησ)
5. Αναφερόμενη ςτην Απόφαςη αναπληρϊτρια
(Δια τησ Δ/νςησ)

