
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΔΕ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019. 

 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα, πριν τη δήλωση των επιλογών σας: 

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση «οι υποψήφιοι στα ΣΔΕ δε 
δικαιούνται να κατέχουν δύο διαφορετικές θέσεις στο ίδιο έργο ή/και μέλη της ομάδας έργου 
ή περιφερειακά στελέχη σε άλλο έργο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ».    
 

Τα πεδία που καλείστε να επικαιροποιήσετε στην ηλεκτρονική σας αίτηση αφορούν τα 

εξής:  

 

Α. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΔΕ & ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. 

Μπορείτε να δηλώσετε εκ νέου όλα τα ΣΔΕ της Περιφέρειάς σας, συμπεριλαμβανομένων 

των νεοϊδρυθέντων ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων. Ο μέγιστος αριθμός δήλωσης ΣΔΕ 

και εκτός έδρας τμημάτων, σύμφωνα με την Πρόσκληση είναι έως 11 επιλογές.  

Τα νεοϊδρυθέντα ΣΔΕ και τα εκτός έδρας τμήματα είναι τα εξής: Περιφέρεια Αττικής (ΣΔΕ 

Μεγάρων, ΣΔΕ Αθήνας), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΔΕ Αλεξάνδρειας, ΣΔΕ Νέας 

Προποντίδας, ΣΔΕ Κορδελιού Ευόσμου – εκτός έδρας τμήμα Δενδροποτάμου), Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας (ΣΔΕ Μεσολογγίου, εκτός έδρας τμήμα του ΣΔΕ Πύργου στη Ζαχάρω, εκτός 

έδρας τμήμα του ΣΔΕ Πάτρας στη Βάρδα), Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΔΕ Πρέβεζας), 

 

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Για όσους εκ των υποψηφίων έχει μεταβληθεί η εργασιακή τους κατάσταση, παρακαλούμε 

όπως δηλώσετε εκ νέου το καθεστώς απασχόλησής σας. 

 

Γ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΩΡΩΝ / ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Μπορείτε να επικαιροποιήσετε τις μέγιστες επιθυμητές ώρες / ημέρες απασχόλησης ανά 

εβδομάδα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 660/6/33089/07-08-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος: «Για το εκπαιδευτικό προσωπικό με δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή με 

πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., ΔΕΚΟ, Ν.Π.Ι.Δ. 

(σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άρθρο 31 του ν. 3528/2007 και τις αποφάσεις της Γενικής 

Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) ή στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο 

διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως».  

Συνεπώς, όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, δεν μπορούν να 

απασχοληθούν πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα.  

Προσοχή: Σε αυτή την περίπτωση εμπίπτουν και οι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου. 

 



 

 

Δ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να απασχοληθείτε τη φετινή σχολική χρονιά σε Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας ή σε εκτός έδρας τμήμα, υπάρχει η δυνατότητα απόσυρσης του 

ενδιαφέροντος επιλέγοντας «ΝΑΙ» στο πεδίο «Επιθυμώ να αποσύρω το ενδιαφέρον μου για 

ανάληψη ωρών / ημερών στα ΣΔΕ».  

Στην περίπτωση δήλωσης απόσυρσης του ενδιαφέροντος, παραμένει η σειρά κατάταξής σας 

στον οριστικό πίνακα και δεν θα σας ανατεθούν ώρες (για τους ωρομίσθιους) και ημέρες για 

τους Συμβούλους για τη σχολική χρονιά 2018-2019. 

 

Στην περίπτωση που δεν επικαιροποιήσετε τα παραπάνω πεδία, θα ισχύσουν οι επιλογές 

σας, της σχολικής περίοδου 2017-2018. 

 

Πληροφορίες ομάδα έργου ΣΔΕ: 213-131-4643,  213-131-4631,  213-131-4634,   

213-131-4642,  213-314-669. 

Τεχνική Υποστήριξη: 213-131-4666 

 


