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ΘΕΜΑ: « Πρόςκληςη υποψηφίων για πρόςληψη προςωρινϊν αναπληρωτϊν και ωρομιςθίων
από τουσ κλάδουσ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτϊν από τον
κλάδο ΔΕ1 Ειδικοφ Βοηθητικοφ Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.) για τισ .Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Τ. για το
ςχολικό ζτοσ 2012-2013»
Σο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ςτα πλαίςια τθσ
κατάρτιςθσ πινάκων αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων των κλάδων Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ
Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) και αναπλθρωτϊν του κλάδου ΔΕ1 Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.)
από τισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, καλεί τουσ
υποψθφίουσ των κλάδων αυτϊν να υποβάλουν αιτιςεισ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Η πρόςλθψθ των αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων από τουσ κλάδουσ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
διζπεται από τισ διατάξεισ :
1. Σων παραγράφων 2, 3 και 4 του μζρουσ Βϋ του άρκρου 4 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ
78/τ.Αϋ) «Εκπαίδευςθ των ατόμων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και άλλεσ
διατάξεισ» και των παρ. 1 και 4 του άρκρου 23 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ)
«Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
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ανάγκεσ», με τισ οποίεσ προβλζπεται θ πρόςλθψθ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου και αναφζρονται ςτο 20% των ΑμεΑ επί των προςλιψεων.
2. Σθσ παραγράφου 2 περίπτωςθ Αϋ και τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 35 του ν.
1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Αϋ) «Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», με τθν οποία ςυνιςτϊνται οι
κλάδοι του Ε.Ε.Π. και ορίηονται τα τυπικά προςόντα διοριςμοφ τουσ.
3. Σθσ παραγράφου 6 του άρκρου 2 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Αϋ) «Ρφκμιςθ
εκπαιδευτικϊν κεμάτων και άλλεσ διατάξεισ».
4. Σθσ περίπτωςθσ η) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 56 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Αϋ)
«Θεςμικό πλαίςιο των Πρότυπων Πειραματικϊν χολείων, Κδρυςθ Ινςτιτοφτου
Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, Οργάνωςθ του Ινςτιτοφτου Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και
Εκδόςεων “ΔΙΟΦΑΝΣΟ” και λοιπζσ διατάξεισ».
5. Σου άρκρου 17 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ) «Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ
ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν
περίπτωςθ α) τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 56 του ν. 3966/2011.
6. Σου άρκρου 18 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν
περίπτωςθ β) τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 56 του ν. 3966/2011.
7. Σων περιπτϊςεων α), β) και γ) τθσ παραγράφου 4, των περιπτϊςεων α), β) και γ) τθσ
παραγράφου 5 και των περιπτϊςεων α) ζωσ γ) τθσ παραγράφου 10, του άρκρου 3 του
ν. 2817/2000 «Εκπαίδευςθ των ατόμων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και άλλεσ
διατάξεισ».
8. Σθσ παραγράφου 4 του άρκρου 24 του ν. 3699/2008.
9. Σου άρκρου 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Αϋ) και τθσ αρικ. πρωτ.
Φ 80000/οικ.30002/1896/14-12-2011 Τπουργικισ Απόφαςθσ «Ιςχφσ αποφάςεων
προςδιοριςμοφ ποςοςτϊν αναπθρίασ εκδοκειςϊν πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ
λειτουργίασ του ΚΕΠΑ».
10. Σων υπ’ αρικ. 32/2011 και 458/2011 Γνωμοδοτιςεων του Νομικοφ υμβουλίου του
Κράτουσ, Σμιμα Γϋ.
11. Σου άρκρου 13 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Αϋ) «φνκεςθ, ςυγκρότθςθ και λειτουργία
ςυμβουλίων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ειδικισ αγωγισ,
αρμοδιότθτεσ αυτϊν κλπ» .
12. Σθσ υπ’ αρικμ. 60442/Γ6/17-6-2005 (ΦΕΚ 902/τ.Βϋ) Τπουργικισ Απόφαςθσ «Κακοριςμόσ
διαδικαςίασ επιλογισ του Ειδικοφ Εκπ/κοφ Προςωπικοφ και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ
Προςωπικοφ των ΚΔΑΤ και των ΜΕΑ. Κριτιρια επιλογισ και τοποκζτθςθσ», όπωσ
τροποποιικθκε με τθν αρικ. 90051/Γ6/9-9-2005 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 1349/τ.Βϋ).
13. Σθσ υπ’ αρικμ. 76051/Η/4-7-2012 (ΦΕΚ 2091/τ.Βϋ) Απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ και
του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ «Ανάκεςθ
αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ Θεόδωρο Παπακεοδϊρου».
14. Σθσ παραγράφου 4, του άρκρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Αϋ) «Εκνικι
Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδασ, Δθμόςιεσ Βιβλιοκικεσ και άλλεσ διατάξεισ»
15. Σθσ υπ’ αρικ. 72489/Γ6/30-6-2011 (ΦΕΚ 1671/τ.Βϋ) Τπουργικισ Απόφαςθσ
16. Σθσ υπ’ αρικ. 91274/Γ6/7-8-2012 Τπουργικισ απόφαςθσ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Ι. Δικαιολογητικά
1. Όςοι επικυμοφν να προςλθφκοφν ωσ αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι από τουσ κλάδουσ του
Ε.Ε.Π. και ωσ αναπλθρωτζσ από τον κλάδο Ε.Β.Π. για τθ ςτελζχωςθ των .Μ.Ε.Α.Ε. και των
ΚΕ.Δ.Δ.Τ. και κατζχουν τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα για μόνιμο διοριςμό ςε .Μ.Ε.Α.Ε. και
ΚΕ.Δ.Δ.Τ., όπωσ περιγράφονται παρακάτω, καλοφνται να υποβάλουν αίτηςη ςτην Περιφερειακή
Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ και μόνο, ςτην οποία επιθυμοφν να προςληφθοφν. Συχόν υποβολι
αιτιςεων ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ επιςφρει τθ
διαγραφι τουσ από όλουσ τουσ πίνακεσ.
Προκεςμία υποβολισ αιτιςεων ορίηεται από 8/8/2012 μζχρι 17/8/2012.
2. τθν αίτθςθ προςδιορίηεται ο κλάδοσ και θ ειδικότθτα του κάκε υποψθφίου. Με τθν
αίτθςθ θ οποία αποτελεί και διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/86 ςυνυποβάλλονται:
α) Σα ςτοιχεία ταυτότθτασ του υποψθφίου (φωτοτυπία των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ
ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου)
β) Επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν και για τίτλουσ τθσ αλλοδαπισ, βεβαίωςθ
ότι είναι ιςότιμα και αντίςτοιχα με τα απονεμόμενα πτυχία των πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ με
απόφαςθ του αρμόδιου φορζα, ιτοι του ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι του Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ι του υμβουλίου
αναγνϊριςθσ τίτλων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ( ΑΕΙ), άρκρο 10 του Π.Δ. 165/2000, ι από τθν
Επιτροπι Ιςοτιμιϊν χολϊν Εκπαίδευςθσ Διδακτικοφ Προςωπικοφ. το βαςικό τίτλο να
αναγράφεται θ θμερομθνία κτιςθσ και ο βακμόσ αυτοφ. ε περίπτωςθ που εκκρεμεί θ ζκδοςθ
του πτυχίου, για τυπικοφσ κακαρά λόγουσ κα γίνεται δεκτι βεβαίωςθ του οικείου εκπαιδευτικοφ
ιδρφματοσ, ςτθν οποία κα αναγράφεται και ο βακμόσ πτυχίου.
Επιςήμανςη: Όλοι οι τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ που επικαλοφνται οι
υποψιφιοι, πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα από αρμόδια κατά
νόμο αρχι του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι από πτυχιοφχο μεταφραςτι του Ιονίου Πανεπιςτθμίου
ι τθν Πρεςβεία ι το Προξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από διοριςμζνο
άμιςκο διερμθνζα για τθ γλϊςςα για τθν οποία ζχει διοριςτεί.
γ) Τπεφκυνθ Διλωςθ του υποψθφίου, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι:
επικυμεί να προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ ι και ωρομίςκιοσ.
ζχει εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ του υποχρεϊςεισ ι ζχει οριςτικά, νόμιμα, απαλλαγεί
από αυτζσ.
δεν απολφκθκε από κζςθ υπθρεςίασ του δθμόςιου τομζα λόγω πεικαρχικοφ
παραπτϊματοσ ι άλλθσ αιτίασ που ςυνεπάγεται οριςτικι απόλυςθ ι λόγω ανεπάρκειασ
κατά τθν εκτζλεςθ κακθκόντων.
δεν διϊκεται ποινικά ι δεν ζχει καταδικαςκεί για αδίκθμα, το οποίο αποτελεί ςφμφωνα
με τον υπαλλθλικό κϊδικα κϊλυμα διοριςμοφ ςτο Δθμόςιο.
είναι υγιισ και κα υποβάλλει πιςτοποιθτικό υγείασ από Πρωτοβάκμια Τγειονομικι
Επιτροπι ι Κρατικό Νοςοκομείο ι Κζντρο Τγείασ εντόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία τθσ
πρόςλθψισ του. Τποψιφιεσ κυοφοροφςεσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν
πιςτοποιθτικό υγείασ.
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Σο αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου και το πιςτοποιθτικό ςτρατολογίασ (τφπου Α)
αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία.
δ) Οι υποψιφιοι που είναι κωφοί, τυφλοί και γενικά άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ ι μόνιμθ
αναπθρία ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 67%, υποβάλλουν βεβαίωςθ του Κζντρου Πιςτοποίθςθσ
Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.), του άρκρου 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Αϋ), από τθν οποία προκφπτει
το είδοσ και το ποςοςτό αναπθρίασ, θ οποία δεν οφείλεται ςε κζματα ψυχικισ υγείασ.
ε) Οι υποψιφιοι που είναι γονείσ παιδιϊν με αναπθρία, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 67%,
υποβάλλουν βεβαίωςθ του Κζντρου Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.) και πιςτοποιθτικό
οικογενειακισ κατάςταςθσ.
ςτ) Διλωςθ προτίμθςθσ για τθν πρόςλθψθ ςε μια ι περιςςότερεσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ι
ΚΕ.Δ.Δ.Τ. που ανικουν ςτθν ίδια Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ.
η) Οι υποψιφιοι που μετζχουν ςε εταιρείεσ και οι ζχοντεσ τθν εμπορικι ιδιότθτα κατά τισ
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (άρκρα 32, 31 παρ. 3 του ν. 3528/2007 αντίςτοιχα), μποροφν
να υποβάλουν Αίτθςθ για πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι, αλλά δεν μποροφν να
αναλάβουν υπθρεςία εάν προθγουμζνωσ δεν παραιτθκοφν με οποιονδιποτε τρόπο ι δεν
αναςτείλουν τθ λειτουργία των επιχειριςεϊν τουσ.
θ) Οι υποψιφιοι που είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι ςτουσ πίνακεσ τθσ ίδιασ Περιφερειακισ
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, ςτθν οποία υποβάλλουν εκ νζου αίτθςθ μποροφν να υποβάλουν
εφόςον το επιτρζπει θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ μόνον τα παρακάτω
δικαιολογθτικά :
α) Αίτθςθ-Διλωςθ προτιμιςεων
β) Εφόςον ζχουν τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα νζα πιςτοποιθτικά τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία
ανικουν, τα οποία πρζπει να ζχουν εκδοκεί εντόσ του τελευταίου εξαμινου. Επιςθμαίνεται ότι θ
ιδιότθτα αυτι πρζπει να ςυντρζχει και κατά το χρόνο πρόςλθψθσ.
γ) Οι υποψιφιοι που είναι άτομα με μόνιμθ αναπθρία, ςε ποςοςτό αναπθρίασ
τουλάχιςτον 67% ι είναι γονείσ παιδιϊν με αναπθρία ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 67%, κα πρζπει
να υποβάλουν εκ νζου τα πιςτοποιθτικά. Πιςτοποιθτικά χοριγθςθσ ποςοςτϊν αναπθρίασ, που
ζχουν εκδοκεί πριν τθν 1/9/2011 από τισ Πρωτοβάκμιεσ Τγειονομικζσ Επιτροπζσ των Νομαρχιϊν,
τθσ Περιφζρειασ ι των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, γίνονται δεκτά και μποροφν να
χρθςιμοποιοφνται επ’ αόριςτον, αν πρόκειται για επ’ αόριςτον κρίςθ ι άλλωσ μζχρι τθν
θμερομθνία που λιγει θ ιςχφσ τουσ, χωρίσ να απαιτείται εκ νζου εξζταςθ από τισ Τγειονομικζσ
Επιτροπζσ του ΚΕ.Π.Α. (Φ 80000/οικ.30002/1896/14-12-2011 Τ.Α.).
ε κάκε άλλθ περίπτωςθ απαιτείται θ υποβολι βεβαίωςθσ του ΚΕ.Π.Α.
δ) Για τισ περιπτϊςεισ που ζχουν μεταβλθκεί προςωπικά ςτοιχεία (Α.Δ.Σ., Α.Φ.Μ.,
Διεφκυνςθ κατοικίασ, αρικμόσ τθλεφϊνου κλπ), αυτά κα δθλϊνονται υποχρεωτικά με υπεφκυνθ
διλωςθ.
ε περίπτωςθ που θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ηθτιςει από τον υποψιφιο
τθν εκ νζου προςκόμιςθ όλων των προβλεπομζνων εγγράφων (τίτλων, πιςτοποιθτικϊν,
βεβαιϊςεων κλπ) ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να τα προςκομίςει.
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ : Επειδι οι κζςεισ του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. είναι ενιαίεσ για τθν Πρωτοβάκμια και
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, οι υποψιφιοι μποροφν να δθλϊςουν, εφόςον επικυμοφν, ςε μία
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προτίμθςθ όλεσ τισ .Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και
ΚΕ.Δ.Δ.Τ. ςε επίπεδο Νομοφ.
3. Η ανακρίβεια των δθλουμζνων ςτοιχείων επιςφρει τθ διαγραφι του υποψθφίου από
τουσ πίνακεσ ι τθν απόλυςι του, εφόςον ζχει προςλθφκεί και τισ προβλεπόμενεσ από τισ
κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ.
4. Οι αιτοφντεσ κα πρζπει να ζχουν τα απαιτοφμενα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα
κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ.
5. Ανϊτατο όριο θλικίασ των υποψθφίων δεν υφίςταται (άρκρο 10 παραγρ. 11 του ν.
3051/2002 ΦΕΚ 220/τ.Αϋ/20-9-2002). Κατϊτατο όριο θλικίασ ορίηεται το 21ο ζτοσ. Για τθ
ςυμπλιρωςθ του κατϊτατου ορίου θλικίασ ωσ θμερομθνία γζννθςθσ κεωρείται θ 1 θ Ιανουαρίου
του ζτουσ γζννθςθσ.
ΙΙ. Συπικά προςόντα διοριςμοφ κατά κλάδο
1. ΚΛΑΔΟ ΠΕ 21 ΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΛΟΓΟΤ
Για τον κλάδο ΠΕ 21 απαιτείται: α) πτυχίο Θεραπευτϊν του λόγου Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο
τθσ αλλοδαπισ ι β) πτυχίο Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ
και μεταπτυχιακόσ τίτλοσ με εξειδίκευςθ ςτθ κεραπεία του λόγου αναγνωριςμζνοσ από το
ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι τον Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ι γ) πτυχίο Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ ι Φ.Π.Ψ. και
μεταπτυχιακόσ τίτλοσ με εξειδίκευςθ ςτθ κεραπεία του λόγου αναγνωριςμζνοσ από το
ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι τον Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.
2. ΚΛΑΔΟ ΠΕ 26 ΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΛΟΓΟΤ
Για τον κλάδο ΠΕ 26 απαιτείται πτυχίο Θεραπευτϊν του Λόγου ιδρφματοσ Σριτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.Ι. ) τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ αναγνωριςμζνο από
το Ι.Σ.Ε.
Η κατανομι των κζςεων των δφο κλάδων ΠΕ21 και ΠΕ26 κα γίνεται ιςόποςα. ε περίπτωςθ
ζλλειψθσ υποψθφίων ςε ζναν από τουσ δφο κλάδουσ, θ πρόςλθψθ μπορεί να γίνεται από τον
άλλο κλάδο.
1. ΚΛΑΔΟ ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ
Πτυχίο του Σμιματοσ Φιλοςοφίασ-Παιδαγωγικισ ι Φιλοςοφίασ-Παιδαγωγικισ-Ψυχολογίασ ι
Φιλοςοφίασ και Κοινωνικϊν πουδϊν ι Ψυχολογίασ ι Κοινωνιολογίασ ι Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ ι Νθπιαγωγϊν ι Ειδικισ Αγωγισ των Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμο και αντίςτοιχο Πτυχίο Πανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευςθσ ςτθ υμβουλευτικι και τον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό Πανεπιςτθμίου τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο Πανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ.
4. ΚΛΑΔΟ ΠΕ23 ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ
Πτυχίο Ψυχολογίασ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ, με προτίμθςθ
ςτθν ειδίκευςθ τθσ Παιδαγωγικισ ι χολικισ Ψυχολογίασ και άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ. Για
τουσ αποφοίτουσ Φ.Π.Ψ. πριν το 1993 απαιτείται μεταπτυχιακό ςτθν Ψυχολογία και άδεια
αςκιςεωσ επαγγζλματοσ.
Ειδίκευςθ νοείται θ κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτθν Παιδαγωγικι ι χολικι
Ψυχολογία.
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5. ΚΛΑΔΟ ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΩΝ
Πτυχίο Ιατρικισ χολισ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ, με
ειδικότθτα ςτθν Παιδοψυχιατρικι.
6. ΚΛΑΔΟ ΠΕ25 ΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ
Πτυχίο Νοςθλευτικισ ι Επιςκεπτϊν Τγείασ ιδρφματοσ Σριτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ και α) πτυχίο του τμιματοσ Εκπαιδευτικισ και
Κοινωνικισ Πολιτικισ, κατεφκυνςθσ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ
ι β) πτυχίο τθσ ΠΑ.ΣΕ.. /Ε.ΛΕ.ΣΕ. ι πιςτοποιθτικό παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ που χορθγείται από
τθν Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.
ε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των πινάκων των υποψθφίων αναπλθρωτϊν Ε.Ε.Π. του κλάδου
ΠΕ25 χολικϊν Νοςθλευτϊν, προςλαμβάνονται ωσ προςωρινοί αναπλθρωτζσ κάτοχοι πτυχίου
Νοςθλευτικισ ι Επιςκεπτϊν Τγείασ Ιδρφματοσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμου και αντίςτοιχου πτυχίου τθσ αλλοδαπισ. Οι υποψιφιοι που διακζτουν τα ανωτζρω
προςόντα εγγράφονται ςτουσ πίνακεσ του κλάδου ΠΕ25 χολικϊν Νοςθλευτϊν φςτερα από τουσ
υποψιφιουσ που διακζτουν τα προςόντα τθσ παραγράφου
6 του άρκρου 2 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. Αϋ). Η προχπθρεςία των προςλαμβανομζνων,
ςφμφωνα με τθν παροφςα παράγραφο προςμετράται για τον κλάδο ΠΕ25 χολικϊν Νοςθλευτϊν
και μόνον, τα δε ιδιαίτερα κακικοντα και οι αρμοδιότθτζσ τουσ ορίηονται με τισ διατάξεισ του
κεφαλαίου Βϋ τθσ αρικμ. 27922/Γ6/8-3-2007 απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων (ΦΕΚ 449/τ.βϋ).
7. ΚΛΑΔΟ ΠΕ28 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ
Πτυχίο Σμιματοσ Φυςικοκεραπευτϊν ιδρφματοσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμο και αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ.
8. ΚΛΑΔΟ ΠΕ29 ΕΡΓΑΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ
Πτυχίο Σμιματοσ Εργαςιοκεραπευτϊν ιδρφματοσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμο και αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ.
9. ΚΛΑΔΟ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ
Πτυχίο Κοινωνικισ Εργαςίασ ιδρφματοσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και
αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ.
Ειδικά για τουσ υποψθφίουσ των κλάδων ΠΕ 26 Θεραπευτϊν λόγου, ΠΕ28
Φυςικοκεραπευτϊν, ΠΕ 29 Εργαςιοκεραπευτϊν & ΠΕ 30 Κοινωνικϊν Λειτουργϊν, που ζχουν
πτυχίο Σ.Ε.Ι. απαιτείται και πτυχίο τθσ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ι πτυχίο Σμιματοσ Ειδικισ Αγωγισ Α.Ε.Ι. ι
πτυχίο του Σμιματοσ Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ, Κατεφκυνςθσ ατόμων με ειδικζσ
ανάγκεσ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ι Παιδαγωγικϊν τμθμάτων Δθμοτικισ Εκπ/ςθσ ι
Νθπιαγωγϊν ι των Σμθμάτων Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ ι των Σμθμάτων
Φιλοςοφίασ και Κοινωνικϊν πουδϊν ι των Σμθμάτων Κοινωνιολογίασ ι των τμθμάτων
Πολιτικϊν Επιςτθμϊν ι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο
Α.Ε.Ι. τθσ αλλοδαπισ ι πτυχίο τμιματοσ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου Α.Ε.Ι. τθσ
αλλοδαπισ, αντίςτοιχου προσ τθν ειδικότθτά τουσ.
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τουσ κλάδουσ αυτοφσ μετζχουν και υποψιφιοι που δεν ζχουν τα πρόςκετα προςόντα τθσ
παραγράφου αυτισ, αλλά ζπονται των υποψθφίων που ζχουν τα πρόςκετα προςόντα.
Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Αϋ), οι οποίεσ
αφοροφν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των άρκρων 13 και 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Αϋ), δεν
ζχουν εφαρμογι ςτουσ κλάδουσ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ του άρκρου 35
παράγραφοσ 2 περίπτωςθ Α του ν. 1566/1985, του άρκρου 3 παράγραφοσ 4 του ν. 2817/2000
(ΦΕΚ 78/τ.Αϋ) και του άρκρου 2 παράγραφοσ 6του ν. 3194/2003.
10. ΚΛΑΔΟ ΠΕ 31 εξειδικευμζνου:
αα) τον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό των Συφλϊν,
ββ) ςτθν Κινθτικότθτα, τον Προςανατολιςμό και τισ δεξιότθτεσ κακθμερινισ διαβίωςθσ των
Συφλϊν και
γγ) ςτθ Νοθματικι Γλϊςςα των Κωφϊν.
Για τον κλάδο ΠΕ 31, ωσ τυπικά προςόντα ορίηονται τα εξισ : Πτυχίο τμιματοσ ειδικισ αγωγισ
Α.Ε.Ι. ι του Σμιματοσ Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ, Κατεφκυνςθσ ατόμων με ειδικζσ
ανάγκεσ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ι παιδαγωγικϊν τμθμάτων Δθμοτικισ εκπαίδευςθσ ι
Νθπιαγωγϊν ι των τμθμάτων Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ ι των τμθμάτων
Φιλοςοφίασ και Κοινωνικϊν ςπουδϊν ι των τμθμάτων Κοινωνιολογίασ ι των τμθμάτων
Πολιτικϊν Επιςτθμϊν ι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο τθσ
αλλοδαπισ και εξειδίκευςθ :
αα) ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό των Συφλϊν ι
ββ ) ςτθν Κινθτικότθτα των Συφλϊν ι
γγ ) ςτθ Νοθματικι Γλϊςςα των Κωφϊν.
Η εξειδίκευςθ προκφπτει από ειδικζσ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν θμεδαπι ι ςτθν αλλοδαπι ι
από επιμόρφωςθ ςτισ ειδικότθτεσ αυτζσ και επαγγελματικι εμπειρία τριϊν τουλάχιςτον ετϊν.
Διευκρινίηεται ότι :
α) Οι ειδικζσ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ αναφζρονται μόνο ςτισ ειδικότθτεσ τθσ ανωτζρω
παραγράφου, δθλαδι μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό των Συφλϊν ι
ςτθν Κινθτικότθτα των Συφλϊν ι ςτθ Νοθματικι Γλϊςςα των Κωφϊν.
β) Ωσ επιμόρφωςθ λογίηεται αυτι που αναγνωρίηεται επίςθμα από το Κράτοσ, είναι
τουλάχιςτον ετιςιασ διάρκειασ και αφορά μόνο ςτισ ειδικότθτεσ τθσ ανωτζρω παραγράφου,
δθλαδι επιμόρφωςθ ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό των Συφλϊν ι ςτθν Κινθτικότθτα των
Συφλϊν ι ςτθ Νοθματικι Γλϊςςα των Κωφϊν.
γ) Δεν λογίηονται ωσ τυπικό προςόν διοριςμοφ του κλάδου ΠΕ31 τα ςεμινάρια ετιςιασ
επιμόρφωςθσ-εξειδίκευςθσ ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ (Ε.Α.Ε.) των άρκρων 20 και 21 του
ν. 3699/2008, επειδι αφοροφν αποκλειςτικά τουσ Εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
δ) Η επαγγελματικι εμπειρία των τριϊν τουλάχιςτον ετϊν αποτελεί τυπικό προςόν
διοριςμοφ του κλάδου ΠΕ31 και δεν μοριοδοτείται.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ : Μζχρι να ςυςτακοφν οργανικζσ κζςεισ ςε .Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Τ. των κλάδων
ΠΕ35 (Παιδιάτρων με εξειδίκευςθ ςτθν Παιδονευρολογία ι Νευρολόγων με εξειδίκευςθ ςτθν
Παιδονευρολογία) και ΠΕ36 (Μουςικοκεραπευτϊν) των περιπτϊςεων α και β, τθσ παραγράφου
2, του άρκρου 19 του ν. 3699/2008, δεν κα γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ υποψθφίων που διακζτουν
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τα τυπικά προςόντα ζνταξθσ ςε αυτοφσ τουσ κλάδουσ, των παραγράφων 2.1. και 2.2., του άρκρου
20 του ν. 3699/2008.
ΚΛΑΔΟ ΔΕ1, ΕΙΔΙΚΟΤ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Πτυχίο Σμιματοσ Προςχολικισ Αγωγισ για παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ ι τμιματοσ Κοινωνικϊν
Φροντιςτϊν Σ.Ε.Ε. Β’ κφκλου ι του αντίςτοιχου Σμιματοσ ειδίκευςθσ Επιμελθτϊν Κοινωνικισ
Πρόνοιασ ι Νθπιοβρεφοκόμων των πρϊθν Σεχνικϊν Επαγγελματικϊν Λυκείων & Ενιαίων
Πολυκλαδικϊν Λυκείων ι πτυχίο Προςχολικισ Αγωγισ Ημεριςιασ Φροντίδασ παιδιϊν με ειδικζσ
ανάγκεσ Ινςτιτοφτου Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) ι Προςχολικισ Αγωγισ Δραςτθριοτιτων,
Δθμιουργίασ και Ζκφραςθσ Ινςτιτοφτου Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.). Για τα δφο τελευταία
απαιτείται βεβαίωςθ πιςτοποίθςθσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ
Εκπαίδευςθσ, προβαίνει ςτον ζλεγχο των αιτιςεων και ςτθ ςφνταξθ των πινάκων Α και Β κατά
ειδικότθτα.
Για τθ ςφνταξθ των πινάκων λαμβάνεται υπόψθ το βαςικό πτυχίο ςπουδϊν ςτθν ειδικότθτα και
ςτθ ςυνζχεια τα ειδικά προςόντα.
τον ΠΙΝΑΚΑ Αϋ εντάςςονται όςοι ζχουν τα τυπικά προςόντα για διοριςμό ςτθν αντίςτοιχθ
ειδικότθτα και είναι άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ ςε ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 67 %, θ οποία
δεν οφείλεται ςε κζματα ψυχικισ υγείασ.
τον ΠΙΝΑΚΑ Βϋ εντάςςονται όςοι ζχουν τα τυπικά προςόντα για διοριςμό ςτθν αντίςτοιχθ
ειδικότθτα και δεν εμπίπτουν ςτισ προχποκζςεισ του πίνακα Αϋ.
Ειδικά για τουσ υποψιφιουσ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, ςε εφαρμογι τθσ υπ’ αρικ. 458/2011
Γνωμοδοτιςεωσ του Ν..Κ., Σμιμα Γϋ, ςυντάςςονται ξεχωριςτοί πίνακεσ Α και Β. Κφριοι πίνακεσ Α
και Β, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται οι υποψιφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο (ειδίκευςθ) ςτθ
χολικι ι Παιδαγωγικι Ψυχολογία και Επικουρικοί Πίνακεσ Α και Β, ςτουσ οποίουσ
περιλαμβάνονται οι υποψιφιοι χωρίσ μεταπτυχιακό τίτλο ςτθ χολικι ι Παιδαγωγικι Ψυχολογία.
Η ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων γίνεται με τα παρακάτω μοριοδοτοφμενα κριτιρια:
Για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προςωπικό
α) Χρόνοσ κτιςθσ πτυχίου 0,3 τθσ μονάδασ για κάκε ζτοσ και μζχρι τρεισ (3) μονάδεσ.
β) Η κατοχι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν ςτο γνωςτικό αντικείμενο του κλάδου τθσ
προσ πλιρωςθ κζςθσ ι ςτθν Ειδικι Αγωγι, ζξι (6) μονάδεσ.
γ) Η κατοχι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ τζςςερισ (4)
μονάδεσ.
δ) Η κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, ενόσ τουλάχιςτον ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, ςτο
γνωςτικό αντικείμενο του κλάδου τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ ι ςτθν Ειδικι Αγωγι, τρεισ (3)
μονάδεσ.
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ε) Η κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ, δφο (2)
μονάδεσ.
τισ περιπτϊςεισ που ο υποψιφιοσ είναι κάτοχοσ δφο διδακτορικϊν ι δφο μεταπτυχιακϊν
τίτλων ι διδακτορικοφ και μεταπτυχιακοφ τίτλου, από τουσ οποίουσ ο ζνασ τίτλοσ ςτο γνωςτικό
αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ ι ςτθν Ειδικι Αγωγι και ο άλλοσ τίτλοσ ςτισ ανκρωπιςτικζσ
επιςτιμεσ, θ μοριοδότθςθ υπολογίηεται ακροιςτικά.
τισ περιπτϊςεισ που ο υποψιφιοσ είναι κάτοχοσ διδακτορικοφ και μεταπτυχιακοφ τίτλου
ςτο ίδιο αντικείμενο μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικόσ τίτλοσ.
Επιπλζον μοριοδότθςθ για κατοχι διδακτορικϊν ι μεταπτυχιακϊν τίτλων πζραν των
παραπάνω δεν προβλζπεται.
Ο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςτθ χολικι ι Παιδαγωγικι Ψυχολογία ωσ τυπικό προςόν
διοριςμοφ για τουσ υποψιφιουσ, οι οποίοι περιλαμβάνονται ςτουσ κφριουσ πίνακεσ Α και Β του
κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων δεν μοριοδοτείται.
Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν
αναγνωριςκεί από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι τον Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.
φμφωνα με το Π.Δ. 1/2003 αρμόδιο Τπθρεςιακό υμβοφλιο για να κρίνει τθ ςυνάφεια
των μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν είναι το οικείο Π.Τ..Ε.Ε.Π.
ςτ) Δεφτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ι Σ.Ε.Ι. μία (1) μονάδα.
η) Προχπθρεςία ςτον Δθμόςιο (εκτόσ από αυτιν που ζχει αποκτθκεί ςε κζςθ αναπλθρωτι
ι ωρομιςκίου ςε .Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Δ.Α.Τ. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ.) ι ςτον Ιδιωτικό Σομζα με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ
εργαςίασ και με αντικείμενο τα άτομα με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, θ οποία
ζχει αποκτθκεί μετά τθν κτιςθ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν και κατά τισ περιπτϊςεισ για τισ
οποίεσ απαιτείται άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, μετά τθ λιξθ τθσ άδειασ, μιςι (0,50) μονάδα για
κάκε εξάμθνο και μζχρι τρεισ (3) μονάδεσ. Η προχπθρεςία ςτον Ιδιωτικό Σομζα αποδεικνφεται με
βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα και βεβαίωςθ του φορζα που πραγματοποιικθκε.
τθ βεβαίωςθ του φορζα απαςχόλθςθσ, θ οποία πρζπει να ςυμφωνεί με το βιβλιάριο
αςφάλιςθσ ι τα μθχανογραφικά δελτία αςφάλιςθσ που υποχρεωτικά υποβάλλει ο υποψιφιοσ,
πρζπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάςτθμα τθσ απαςχόλθςθσ κακϊσ και οι ϊρεσ
απαςχόλθςθσ , ςτοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψθ για τθ μοριοδότθςθ του υποψθφίου.
Προχπθρεςία των υποψθφίων, θ οποία αποκτικθκε κατά τθ διάρκεια ςυμμετοχισ ςε
εταιρείεσ ι με εμπορικι ιδιότθτα, κατά τθν ζννοια των άρκρων 32 και 31 παράγραφοσ 3 του ν.
3528/2007, δεν μοριοδοτείται.
θ) Προχπθρεςία που αποκτικθκε ςε κζςθ αναπλθρωτι ι ωρομιςκίου ςε .Μ.Ε.Α.Ε.,
Κ.Δ.Α.Τ. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ. ςτον ίδιο κλάδο τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ, υπολογίηεται ςτο ςφνολό τθσ και
μοριοδοτείται με 0,10 μονάδεσ για κάκε μινα.
Για τον υπολογιςμό τθσ μοριοδότθςθσ τθσ ςυνολικισ προχπθρεςίασ του υποψθφίου,
υπολογίηεται το ςφνολο τθσ προχπθρεςίασ του ςε μινεσ πολλαπλαςιαηόμενο επί 0,10.
Προχπθρεςία μεγαλφτερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν ςτρογγυλοποιείται ςε μινα. Προχπθρεςία
μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν δεν υπολογίηεται.
Η ςυμμετοχι ςε προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ ανζργων κατ’ αναλογία
με τον Α..Ε.Π., και θ πρακτικι άςκθςθ, δεν προςμετράται ςαν προχπθρεςία και δεν
μοριοδοτείται.
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κ) Οι υποψιφιοι γονείσ ενόσ ι περιςςοτζρων παιδιϊν με αναπθρία ςε ποςοςτό
τουλάχιςτον 67%, δφο (2) μονάδεσ ςυνολικά.
ι) Οι υποψιφιοι, οι οποίοι είναι πολφτεκνοι, τρεισ (3) μονάδεσ.
τθν κατθγορία των πολυτζκνων ανικουν :
• οι γονείσ τεςςάρων ι περιςςοτζρων τζκνων, τα οποία είναι ανιλικα ι ςπουδάηοντα ι
υπθρετοφν τθ ςτρατιωτικι τουσ κθτεία,
• ο γονζασ χωρίσ ςφηυγο, ο οποίοσ ζχει τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια των τζκνων και είναι
μόνοσ υπόχρεοσ ςε διατροφι αυτϊν, εφόςον ζχει τουλάχιςτον τρία τζκνα,
• ο ζνασ από τουσ γονείσ εφόςον κατζςτθ ανάπθροσ εξ οιαςδιποτε αιτίασ ι ανάπθροσ πολζμου
ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, εφόςον ζχει τουλάχιςτον τρία τζκνα,
• τα απορφανιςμζνα τζκνα αν είναι τουλάχιςτον δφο, ςε περίπτωςθ κανάτου και των δφο
γονζων, απολαμβάνουν τα ευεργετιματα των πολυτζκνων, υπό τουσ περιοριςμοφσ τθσ
παρ. 1 του άρκρου 6 του ν. 3454/2006 ωσ κατωτζρω, ιτοι :
Για όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ πολυτζκνων χορθγείται θ ιδιότθτα του πολυτζκνου για
τουσ ζχοντεσ τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια τζκνων από ζναν ι περιςςότερουσ γάμουσ ι
νομιμοποιθκζντων ι υιοκετθμζνων, τα οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό
τρίτο (23ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι ςπουδάηουν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ
Πανεπιςτθμιακισ και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ και αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν
ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. τα τζκνα αυτά υπολογίηονται και
εκείνα με αναπθρία ςε ποςοςτό τουλάχιςτον εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ
θλικίασ.
Για τθν απόδειξθ των παραπάνω πρζπει να υποβλθκοφν όλα τα κατά περίπτωςθ
πρόςφατα δικαιολογθτικά, δθλαδι να ζχουν εκδοκεί εντόσ του τελευταίου εξαμινου.
Διευκρινίςεισ :
Ωσ χρόνοσ κτιςθσ πτυχίου κεωρείται:
i) για τουσ Παιδοψυχίατρουσ ο χρόνοσ κτιςθσ τθσ ειδικότθτασ,
ii) για τουσ ΠΕ 23 αποφοίτουσ Φ.Π.Ψ. πριν το 1993 και για τουσ ΠΕ 21 με πτυχίο παιδαγωγικοφ
τμιματοσ και μεταπτυχιακό ςτθ λογοκεραπεία ο χρόνοσ κτιςθσ του μεταπτυχιακοφ.
Για τουσ ΠΕ 31, ο χρόνοσ κτιςθσ του μεταπτυχιακοφ ι τθσ επιμόρφωςθσ,
iii) για τα πτυχία που ζχουν αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι και ζχουν αναγνωριςκεί ωσ ιςότιμα και
αντίςτοιχα, ωσ θμερομθνία κτιςθσ κεωρείται θ θμερομθνία αρχικισ κτιςθσ του πτυχίου τθσ
αλλοδαπισ εάν θ αναγνϊριςθ ζγινε χωρίσ εξζταςθ μακθμάτων ςε ιδρφματα τθσ θμεδαπισ, άλλωσ
θ θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του πτυχίου από τα αντίςτοιχα αρμόδια
όργανα, εάν για τθν αναγνϊριςθ προθγικθκε εξζταςθ ςε ιδρφματα τθσ θμεδαπισ.
Δεν μοριοδοτείται ο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν όταν μαηί με τον βαςικό τίτλο
ςπουδϊν αποτελοφν τυπικό προςόν διοριςμοφ.
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ λαμβάνεται υπόψθ θ θμεροχρονολογία κτιςθσ του πτυχίου και
εφόςον ο χρόνοσ αυτόσ ςυμπίπτει για περιςςότερουσ υποψιφιουσ, λαμβάνεται υπόψθ ο βακμόσ
πτυχίου. Εάν και πάλι προκφψει ιςοβακμία γίνεται κλιρωςθ παρουςία των ενδιαφερομζνων.
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Για το Ειδικό Βοηθητικό Προςωπικό
Για τθν κατάταξθ με τα ίδια προςόντα λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω μοριοδοτοφμενα
κριτιρια :
α) Ο βακμόσ πτυχίου T.E.E., Σ.Ε.Λ. ι Ενιαίων Πολυκλαδικϊν Λυκείων μιςι (0,5) μονάδα
για κάκε βακμό άνω του δεκαπζντε (15), ενϊ για τo πτυχίο ι δίπλωμα Ι.Ε.Κ. μιςι (0,5) μονάδα για
κάκε βακμό άνω του δϊδεκα (12). Ο βακμόσ πτυχίου ι διπλϊματοσ των Ι.Ε.Κ. αναγράφεται ςτθ
βεβαίωςθ του Ο.Ε.Ε.Κ.
β) Προχπθρεςία ςτον Δθμόςιο (εκτόσ από αυτιν που ζχει αποκτθκεί ςε κζςθ αναπλθρωτι
ςε .Μ.Ε.Α.Ε.) ι ςτον Ιδιωτικό Σομζα με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και με αντικείμενο τα
άτομα με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, θ οποία ζχει αποκτθκεί μετά τθν κτιςθ
του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν μιςι (0,50) μονάδα για κάκε εξάμθνο και μζχρι τρεισ (3) μονάδεσ. Η
προχπθρεςία ςτον Ιδιωτικό Σομζα αποδεικνφεται με βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα και
βεβαίωςθ του φορζα που πραγματοποιικθκε. τθ βεβαίωςθ του φορζα απαςχόλθςθσ, θ οποία
πρζπει να ςυμφωνεί με το βιβλιάριο αςφάλιςθσ ι τα μθχανογραφικά δελτία αςφάλιςθσ που
υποχρεωτικά υποβάλλει ο υποψιφιοσ, πρζπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό
διάςτθμα τθσ απαςχόλθςθσ κακϊσ και οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ , ςτοιχεία τα οποία λαμβάνονται
υπόψθ για τθ μοριοδότθςθ του υποψθφίου.
Προχπθρεςία των υποψθφίων, θ οποία αποκτικθκε κατά τθ διάρκεια ςυμμετοχισ ςε
εταιρείεσ ι με εμπορικι ιδιότθτα κατά τθν ζννοια των άρκρων 32 και 31, παράγραφοσ 3 του ν.
3528/2007 δεν μοριοδοτείται.
γ) Προχπθρεςία που αποκτικθκε ςε κζςθ αναπλθρωτι ςε .Μ.Ε.Α.Ε., ςτον ίδιο κλάδο τθσ
προσ πλιρωςθ κζςθσ υπολογίηεται ςτο ςφνολό τθσ και μοριοδοτείται με 0,10 μονάδεσ για κάκε
μινα.
Για τον υπολογιςμό τθσ μοριοδότθςθσ τθσ ςυνολικισ προχπθρεςίασ του υποψθφίου,
υπολογίηεται το ςφνολο τθσ προχπθρεςίασ του ςε μινεσ πολλαπλαςιαηόμενο επί 0,10.
Προχπθρεςία μεγαλφτερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν ςτρογγυλοποιείται ςε μινα.
Προχπθρεςία μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν δεν υπολογίηεται.
δ) Οι υποψιφιοι, οι οποίοι είναι πολφτεκνοι τρεισ (3) μονάδεσ.
τθν κατθγορία των πολυτζκνων περιλαμβάνονται όλεσ οι περιπτϊςεισ του εδαφίου ι), που
ιςχφουν για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προςωπικό.
ε) Οι υποψιφιοι γονείσ ενόσ ι περιςςοτζρων παιδιϊν με αναπθρία ςε ποςοςτό
τουλάχιςτον 67%, δφο (2) μονάδεσ ςυνολικά.
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ προθγοφνται οι κάτοχοι πτυχίου ι διπλϊματοσ ΙΕΚ, οι οποίοι
κατατάςςονται μεταξφ τουσ ςφμφωνα με τθν θμεροχρονολογία κτιςθσ του πτυχίου και εφόςον ο
χρόνοσ αυτόσ ςυμπίπτει, ςφμφωνα με το βακμό πτυχίου. Ακολουκοφν οι κάτοχοι πτυχίου Σ.Ε.Ε.,
Σ.Ε.Λ. ι Ενιαίων Πολυκλαδικϊν Λυκείων, οι οποίοι κατατάςςονται μεταξφ τουσ με τθν ίδια ωσ
ανωτζρω διαδικαςία.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ πρόςλθψθσ ςε .Μ.Ε.Α.Ε. Κωφϊν και Βαρικοων για όλουσ τουσ
κλάδουσ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., είναι θ γνϊςθ τθσ Νοθματικισ Γλϊςςασ και ςε .Μ.Ε.Α.Ε. τυφλϊν και
αμβλυϊπων για όλουσ τουσ κλάδουσ Ε.Ε.Π. θ γνϊςθ τθσ Γραφισ Braille, που πρζπει να
αποδεικνφονται από ςχετικά πιςτοποιθτικά.
Οι πίνακεσ που καταρτίηονται από τισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ,
αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτο διαδίκτυο, ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και
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Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ςτα ΚΕ.Δ.Δ.Τ. Για τθν υποβολι από τουσ υποψθφίουσ τυχόν
ενςτάςεων ορίηεται προκεςμία επτά (7) εργάςιμων θμερϊν, από τθν ανάρτθςθ των πινάκων.
Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ και εξετάηονται
από τα οικεία Π.Τ..Ε.Ε.Π. Μετά τθν εξζταςθ των ενςτάςεων από τα Π.Τ..Ε.Ε.Π., καταρτίηονται
οριςτικοί πίνακεσ, οι οποίοι κυρϊνονται από τον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και
ιςχφουν μζχρι τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ.
Καμία ζνςταςη δεν υποβάλλεται ςτην Διεφθυνςη Ειδικήσ Αγωγήσ του Τπουργείου
Παιδείασ και Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
1. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ των μετακζςεων, των διοριςμϊν και των
αποςπάςεων των μονίμων μελϊν Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ προςδιορίηουν με
προςωπικι τουσ ευκφνθ τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ των .Μ.Ε.Α.Ε. αρμοδιότθτάσ τουσ, ςε
αναπλθρωτζσ και ωρομιςκίουσ των κλάδων Ε.Ε.Π. και ςε αναπλθρωτζσ του κλάδου Ε.Β.Π. αφοφ:
α) εκτιμιςουν τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ των .Μ.Ε.Α.Ε. ςφμφωνα με τον αρικμό των μακθτϊν και
τισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ και
β) προςδιορίςουν τισ περιπτϊςεισ που μποροφν να καλυφκοφν με ςυμπλιρωςθ ωραρίου.
Οι Προϊςτάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Τ. επίςθσ με προςωπικι τουσ ευκφνθ προςδιορίηουν τισ
λειτουργικζσ ανάγκεσ των ΚΕ.Δ.Δ.Τ. ςε αναπλθρωτζσ ι ωρομιςκίουσ των κλάδων Ε.Ε.Π.
Οι πίνακεσ των λειτουργικϊν αναγκϊν των ςχολικϊν μονάδων Ειδικισ Αγωγισ και των
ΚΕ.Δ.Δ.Τ. υποβάλλονται ςτον οικείο Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.
2. Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ, με απόφαςι του, φςτερα από πρόταςθ
του Π.Τ..Ε.Ε.Π. προβαίνει ςτθν πρόςλθψθ και τοποκζτθςθ των αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων ςε
.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ.
Από κάκε κλάδο του πίνακα Αϋ προςλαμβάνονται αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι ςε ποςοςτό
20% επί των προςλιψεων, οι οποίοι προθγοφνται ςτθν τοποκζτθςθ.
3. Οι αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων προςλαμβάνονται από
τουσ κφριουσ πίνακεσ Α και Β και ςε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των κφριων πινάκων
προςλαμβάνονται από τουσ επικουρικοφσ πίνακεσ Α και Β.
4. Oι υποψιφιοι για πρόςλθψθ καλοφνται με οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο να
παρουςιαςτοφν ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και να αναλάβουν κακικοντα ςε
τακτι από τθν πρόςκλθςι τουσ θμερομθνία. Η τοποκζτθςθ γίνεται φςτερα από διλωςι τουσ ςτα
υπάρχοντα λειτουργικά κενά. Μετά τθν τοποκζτθςι τουσ, διαβιβάηεται ο φάκελοσ ςτουσ
Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ, ςτθ δικαιοδοςία των οποίων ανικει θ ςχολικι μονάδα, ι ςτουσ
Προϊςταμζνουσ των ΚΕ.Δ.Δ.Τ., οι οποίοι φροντίηουν για τα υπθρεςιακά κζματα των
προςλθφκζντων (μιςκοδοςία, άδειεσ, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ κλπ).
5. Σο εβδομαδιαίο ωράριο των αναπλθρωτϊν Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. κακορίηεται με τισ
διατάξεισ τθσ αρικμ. 28915/12-3-2007 (ΦΕΚ 449/τ.Βϋ) Τπουργικισ Απόφαςθσ.
6. Σα ιδιαίτερα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των αναπλθρωτϊν Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
κακορίηονται με τισ διατάξεισ των Κεφαλαίων Βϋ και Γϋ τθσ αρικμ. 27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ
449/τ.Βϋ) Τπουργικισ Απόφαςθσ.
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Οι αναπλθρωτζσ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. λαμβάνουν το βαςικό μιςκό που αντιςτοιχεί ςτον
ειςαγωγικό βακμό τθσ κατθγορίασ τουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 12 και 13 του ν.
4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Αϋ), τθσ υπ’ αρικ. οικ.2/13917/0022/17-2-2012 Κ.Τ.Α. (ΦΕΚ 414/τ.Βϋ) και
τθσ παραγράφου 5 περίπτ. 1αϋκαι βϋ2 του άρκρου 56 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Αϋ).
Η αμοιβι των ωρομιςκίων Ε.Ε.Π. υπολογίηεται όπωσ και των ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν
ςε ςυνάρτθςθ με τισ διατάξεισ του προτελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 4 του άρκρου 23 του ν.
3699/2008.
Ωρομίςκιοι Ε.Β.Π. δεν προςλαμβάνονται.
Αν εξαντλθκοφν οι πίνακεσ τθσ μιασ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ
αναηθτοφνται αναπλθρωτζσ από πίνακεσ άλλων Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ.
Αμοιβαίεσ μετακινιςεισ αναπλθρωτϊν Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. δεν πραγματοποιοφνται.
7. Οι υποψιφιοι που προςλαμβάνονται ωσ προςωρινοί αναπλθρωτζσ και δεν
προςζρχονται να αναλάβουν υπθρεςία ι παραιτοφνται μετά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ
διαγράφονται από τον πίνακα για το διανυόμενο διδακτικό ζτοσ.
Σων κυρϊςεων απαλλάςςονται α) όςοι προςλαμβάνονται μετά τθν 1θ Μαρτίου κάκε
διδακτικοφ ζτουσ και β) οι ωρομίςκιοι, οι οποίοι δθλϊνουν ότι δεν επικυμοφν να αναλάβουν
υπθρεςία.
Για τουσ υποψιφιουσ που ζχουν υποβάλλει αίτθςθ αναπλθρωτι ςε περιςςότερουσ του
ενόσ κλάδουσ Ε.Ε.Π., ςτουσ πίνακεσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ι ςτουσ ενιαίουσ
πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ ι Φυςικισ
Αγωγισ (Σ.Α.Δ.) ι Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (Ε.Α.Ε.), ςε περίπτωςθ πρόςλθψισ τουσ με
πλιρεσ ωράριο από τον πίνακα ενόσ κλάδου αναςτζλλεται θ υποψθφιότθτά τουσ ςτουσ πίνακεσ
των λοιπϊν κλάδων. ε περίπτωςθ πρόςλθψθσ ςε κζςθ ωρομιςκίου από τον πίνακα ενόσ κλάδου,
οι υποψιφιοι παραμζνουν διακζςιμοι ςε όλουσ τουσ πίνακεσ, μόνο για πρόςλθψθ με πλιρεσ
ωράριο.
Οι υποψιφιοι που κα προςλθφκοφν με πλιρεσ ωράριο ςε κλάδουσ Ε.Ε.Π. και ταυτόχρονα
περιλαμβάνονται ςτουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ
του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, οφείλουν να
κατακζςουν άμεςα ςτισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ υπεφκυνθ διλωςθ απενεργοποίθςθσ τθσ αίτθςισ
τουσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ θ μθ απενεργοποίθςθ τθσ αίτθςθσ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ
διαγραφι τουσ από τουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν για το ςχολικό ζτοσ που διανφεται και
για το επόμενο ςχολικό ζτοσ.
8. Οι αναπλθρωτζσ και οι ωρομίςκιοι Ε.Ε.Π. κακϊσ και οι αναπλθρωτζσ Ε.Β.Π.
προςλαμβάνονται με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, θ οποία αρχίηει με
τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ τουσ ςτθν οικεία Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και λφεται
αυτοδίκαια.
Οι αναπλθρωτζσ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. απολφονται με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ τθσ βακμίδασ που
υπθρετοφν.
Οι αναπλθρωτζσ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι ςυμπλθρϊνουν ωράριο ςε ςχολικι μονάδα άλλθσ
βακμίδασ, απολφονται με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ τθσ βακμίδασ τοποκζτθςισ τουσ.
Οι ωρομίςκιοι Ε.Ε.Π. απολφονται με τθ ςυμπλιρωςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ για το οποίο
ζχουν προςλθφκεί ι με τθ λιξθ των μακθμάτων των ςχολικϊν μονάδων ςτισ οποίεσ
τοποκετικθκαν.
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ΑΔΑ: Β4ΓΩ9-5ΦΒ
Οι αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι Ε.Ε.Π. που τοποκετοφνται ςε ΚΕ.Δ.Δ.Τ. απολφονται ςτισ 30
Ιουνίου.
Όλοι οι παραπάνω απολφονται με απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.
Μπορεί θ ςφμβαςθ να διακοπεί για ςοβαρό και τεκμθριωμζνο λόγο και πριν τθ λιξθ του
διδακτικοφ ζτουσ.
Επιςημάνςεισ :
α) φμφωνα με το Π.Δ. 1/2003 αρμόδιο Τπθρεςιακό υμβοφλιο για να κρίνει τθ ςυνάφεια των
μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν είναι το οικείο Π.Τ..Ε.Ε.Π.
β) Σο ςυγγραφικό ζργο και θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν δεν λαμβάνονται υπόψθ και δεν
μοριοδοτοφνται.
γ) Από το διδακτικό ζτοσ 2012-2013 θ κατάκεςθ αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων
κακϊσ και οι προςλιψεισ των αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων Ε.Ε.Π. και των αναπλθρωτϊν Ε.Β.Π.
κα γίνονται με τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικ. πρωτ. 91274/Γ6/7-8-2012 Τπουργικισ Απόφαςθσ.
Παρακαλοφμε θ εγκφκλιοσ αυτι να αναρτθκεί ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων των
Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, των Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και των ΚΕ.Δ.Δ.Τ. για τθν ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων
υποψθφίων.
υνοδευτικά:
1. Αίτθςθ αναπλθρωτϊν Ε.Ε.Π.
2. Αίτθςθ αναπλθρωτϊν Ε.Β.Π.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ,
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ

Εςωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Τπουργοφ
2. Γραφεία Τφυπουργοφ
3. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ
Σμιμα – Βϋ Προςωπικοφ
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