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ΡΟΣ: 1. Τισ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ζδρεσ τουσ

-----

2. Τα Γραφεία Ρρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ
Ζδρεσ τουσ

Ταχ. Δ/νςθ: Ανδρζα Ραπανδρζου 37
Τ.Κ. – Ρόλθ: 151 80 - Μαροφςι
Ρλθροφορίεσ:
Ρ/ΘΜΙΑ
Αλεξίου Δ.
210 344 2281
Αραγιϊργθ Α.
210 344 2279
Αβραντίνθσ Δ.
210 344 3327
Γϊρου Ε.
210 344 3316
Κρόμπα Μ.
210 344 3304
οφςςου Α.
210 344 2566
Μιλιδάκθσ Μ.
210 344 2115
Φυτουράκθ Ν.
210 344 2279

3. Το Συντονιςτικό Γραφείο
Μειονοτικϊν Σχολείων

KOIN: 1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ
Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ζδρεσ τουσ

Δ/ΘΜΙΑ
εςτζμθσ Γ.
Λελοφδθ Κ.
Ευαγγελίδου Ελ.
Ραπαπαναγιϊτου Δ.
Ριπερίδου Ελ.
Ακαναςοποφλου Β.
Χουρδάκθσ Ευςτρ.
Σακελλαρίου Ελ.

2. Λ.Τ.Υ.Ε. «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ»

210 344 2789
210 344 2267
210 344 3417
210 344 3345
210 344 2274
210 344 2260
210 344 3426
210 344 3373

3. Σιβιτανίδειοσ Δθμόςια Σχολι
Τεχνϊν και Επαγγελμάτων

ΘΕΜΑ: Ρρόςκλθςθ υποψιφιων εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Αϋ).
Το Υπουργείο Ραιδείασ Διά Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων, ςτο πλαίςιο τθσ
προετοιμαςίασ κατάρτιςθσ του ενιαίου πίνακα αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2011-2012,
καλεί
α) εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι ζχουν προχπθρεςία προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου
εκπαιδευτικοφ μζχρι 30.06.2010,
β) εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι ζχουν μόρια πάνω από τθ βακμολογικι βάςθ από τον τελευταίο
ι/και τον προτελευταίο διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ εκάςτου κλάδου,
γ) εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι επικυμοφν να εγγραφοφν ςτο ςυμπλθρωματικό πίνακα με μθδενικά
μόρια, βάςει τθσ θμεροχρονολογίασ κτιςθσ και του βακμοφ του πτυχίου τουσ,
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να υποβάλουν αίτθςθ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν
και ωρομιςκίων ςχολ. ζτουσ 2011-2012 από 07-07-2011 ζωσ 15-07-2011.
Οι υποψιφιοι κα πρζπει να είναι:
1. Ζλλθνεσ πολίτεσ*.
2. Βορειοθπειρϊτεσ και ομογενείσ που προζρχονται από τθν Κωνςταντινοφπολθ και από
τα νθςιά Μμβρο και Τζνεδο (Ν.Δ. 3832/1958) και τθν Αίγυπτο.
3. Ρολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ν. 2431/1996).
* Σθμειϊνεται ότι οι αλλοδαποί από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που απζκτθςαν
τθν ελλθνικι ικαγζνεια από πολιτογράφθςθ πρζπει να ζχουν ςυμπλθρϊςει και ζνα (1) ζτοσ από
τθν απόκτθςι τθσ κατά τθν τελευταία θμζρα υποβολισ αιτιςεων τθσ παροφςθσ εγκυκλίου.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψιφιοι για μόνιμο διοριςμό από τουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν με
πραγματικι προχπθρεςία αποκτθκείςα ζωσ τθν 01-07-2010 (ιτοι τουσ πίνακεσ του 40%, του
24μινου και του 30μινου), υποχρεοφνται να υποβάλουν αίτθςθ με τθν παροφςα εγκφκλιο.
Εάν το επικυμοφν, οι ανωτζρω υποψιφιοι μποροφν να μθν επιλζξουν περιοχζσ
προτίμθςθσ αναπλθρωτϊν δθλϊνοντασ ςτο αντίςτοιχο πεδίο τθσ αίτθςθσ «Δεν επιθυμϊ να
δηλϊςω περιοχζσ προτίμηςησ για πρόςληψη ωσ αναπληρωτήσ εκπ/κόσ – Υποβάλλω την παροφςα
αίτηςη αποκλειςτικά και μόνο για ζνταξη ςτουσ πίνακεσ διοριςμϊν ςχολικοφ ζτουσ 2011-2012»

ΜΕΟΣ Αϋ
ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ
1.α. Στισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 περίπτ. αϋ του άρκρου 6 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ
138/22.7.2004 τ. Αϋ) ορίηεται ότι από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2005-2006 θ πρόςλθψθ
προςωρινϊν αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ γίνεται από ενιαίο πίνακα ςτον οποίο κατατάςςονται, με αίτθςι τουσ, οι
υποψιφιοι εκπαιδευτικοί κατά ςειρά που εξαρτάται από …αα) …προχπθρεςία προςωρινοφ
αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ, ζνα μόριο για κάκε μινα τθσ προχπθρεςίασ τουσ, ββ)
ςε όςουσ ζλαβαν τθ βακμολογικι βάςθ κατά τον τελευταίο προ τθσ ςυντάξεωσ του ωσ άνω
πίνακα διαγωνιςμό του Α.Σ.Ε.Ρ., ζνα μόριο για κάκε βακμολογικι μονάδα πάνω από τθ
βακμολογικι βάςθ, γγ) ςε όςουσ ζλαβαν τθ βακμολογικι βάςθ κατά τον αντίςτοιχο
προτελευταίο διαγωνιςμό, μιςό μόριο για κάκε βακμολογικι μονάδα πάνω από τθ βακμολογικι
βάςθ. Πςοι υπάγονται ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ από τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ λαμβάνουν
ακροιςτικά τα μόρια αυτϊν.
β. Από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 περίπτ. βϋ του άρκρου 6 του ίδιου νόμου ορίηεται ότι
από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2005-2006 θ πρόςλθψθ ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςτα
ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ γίνεται από ενιαίο πίνακα
ωρομίςκιων, που ςυντάςςεται κατά Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ κάκε ζτοσ. Κάκε
υποψιφιοσ ωρομίςκιοσ εκπαιδευτικόσ εγγράφεται ςτον πίνακα μόνο μιασ Ρεριφερειακισ
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.
2.α1. Στισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Αϋ)
ορίηεται ότι οι ενιαίοι πίνακεσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν που ιςχφουν κατά τθ δθμοςίευςθ
του νόμου αυτοφ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ παφουν να τροφοδοτοφνται με νζα ςτοιχεία
προχπθρεςίασ από τθν 1θ Λουλίου 2010 και ιςχφουν μζχρι τθν κατάρτιςθ των πινάκων που
προβλζπονται ςτο άρκρο 3 (ιτοι των τελικϊν πινάκων κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν του ΑΣΕΡ οι
οποίοι κα καταρτιςτοφν μετά τθ διενζργεια του νζου διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΡ).
α2. Στισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του ίδιου ωσ άνω άρκρου του ίδιου νόμου
ορίηεται ότι προχπθρεςία που κα αποκτθκεί μετά τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2010 λαμβάνεται υπόψθ
για τουσ τελικοφσ πίνακεσ του διαγωνιςμοφ του άρκρου 3 (μετά τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ
περιόδου) μόνον εφόςον θ πρόςλθψθ ζγινε από τουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν τθσ
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παραγράφου 2 ι από τουσ τελικοφσ πίνακεσ του άρκρου 3. Από τθν προχπόκεςθ του
προθγοφμενου εδαφίου εξαιρείται θ προχπθρεςία των εκπαιδευτικϊν των ιδιωτικϊν ςχολείων
πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και τθσ περίπτωςθσ ιδϋ τθσ υποπαραγράφου αϋ
τθσ παραγράφου 34 του άρκρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.6.2002 τ. Αϋ), όπωσ ιςχφει
(χωρϊν-μελϊν τθσ Ε.Ε.).
β. Στισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του ωσ άνω άρκρου του ίδιου νόμου ορίηεται ότι
ςτθν εξαιρετικι περίπτωςθ εξάντλθςθσ ενόσ ι περιςςοτζρων πινάκων τθσ παραγράφου 2
ςυντάςςονται αντιςτοίχωσ πίνακεσ με ςειρά κατάταξθσ βάςει του χρόνου κτιςθσ του πτυχίου
και, εφόςον ο χρόνοσ αυτόσ ςυμπίπτει για περιςςότερουσ υποψθφίουσ, λαμβάνονται υπόψθ
διαδοχικά ο βακμόσ του πτυχίου και θ βακμολογία τουσ ςε διαγωνιςμό του Α.Σ.Ε.Ρ.
γ. Στισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του ωσ άνω άρκρου του ίδιου νόμου ορίηεται ότι οι
προςλιψεισ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων ςτθν πρωτοβάκμια και τθ
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κατά τθν περίοδο ζωσ και το ςχολικό ζτοσ 2011-2012 γίνονται από
τουσ πίνακεσ τθσ παραγράφου 2. Θ διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου ιςχφει και για τισ
προςλιψεισ ςτθ Σιβιτανίδειο Δθμόςια Σχολι Τεχνϊν και Επαγγελμάτων, κακϊσ και ςτα
εκκλθςιαςτικά γυμνάςια και ςτα γενικά εκκλθςιαςτικά λφκεια.
δ. Στισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 5 του ίδιου νόμου ορίηεται ότι αν για
οποιαδιποτε αιτία απουςιάηουν από ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικοί ι δθμιουργθκοφν ζκτακτα λειτουργικά κενά κατά τθ διάρκεια του
διδακτικοφ ζτουσ, προςλαμβάνονται, με αίτθςι τουσ, προςωρινοί αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί
με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου. Αν οι προβλεπόμενεσ από το πρόγραμμα ϊρεσ
διδαςκαλίασ και αςκιςεων ςτο ίδιο ςχολείο τθσ ίδιασ πόλθσ ι περιοχισ μετάκεςθσ είναι
περιςςότερεσ από τζςςερισ και λιγότερεσ από δεκαζξι και δεν δικαιολογοφν το διοριςμό μόνιμου
εκπαιδευτικοφ, προςλαμβάνονται προςωρινοί αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί με μειωμζνο
ωράριο διδαςκαλίασ.
ε. Στισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 5 του ίδιου νόμου ορίηεται ότι ςε
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρζπουν τθν πρόςλθψθ
προςωρινοφ αναπλθρωτι ςε ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ,
προςλαμβάνονται, με αίτθςι τουσ, ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου.
3.α. Από τισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 3 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Αϋ/4-10-05)
ορίηεται ότι θ υπθρεςία αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ, που
χαρακτθρίηονται κατά τισ οικείεσ διατάξεισ ωσ δυςπρόςιτεσ, λογίηεται από το ςχολικό ζτοσ 20022003 ςτο διπλάςιο για τθν κατάταξθ ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν τθσ παρ.5 του άρκρου 6
του ν. 3255/2004.
β. Θ υπθρεςία των ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςτα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ των
περιοχϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των κατθγοριϊν Κϋ, Λϋ, ΛΑϋ και ΛΒϋ, που ζχουν
χαρακτθριςκεί δυςπρόςιτα κατά τθν αρικμ. 46272/Δ2/2-5-02 (ΦΕΚ 599 Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ
«Κακοριςμόσ δυςπρόςιτων ςχολείων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ», προςμετράται ςτο
διπλάςιο (άρκρο 3 του Ν. 3687/2008)]
γ. Από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 περίπτ. αϋ του άρκρου 9 του ιδίου νόμου, με τισ οποίεσ
προςτίκεται θ παρ.13 ςτο άρκρο 6 του ν. 3255/2004, ορίηεται ότι θ προχπθρεςία αναπλθρωτι ι
ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ, που προςφζρκθκε ςε περιςςότερουσ του ενόσ κλάδουσ,
υπολογίηεται ςτον κλάδο ςτον οποίο προςφζρκθκε.
δ. Από τισ διατάξεισ τθσ ίδιασ παραγράφου περίπτ. βϋ του ίδιου άρκρου του ιδίου νόμου
ορίηεται ότι οι εκπαιδευτικοί που ζχουν ςυνταξιοδοτθκεί, ανεξάρτθτα από το φορζα
ςυνταξιοδότθςθσ, κακϊσ και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ςτουσ οποίουσ ζχει επιβλθκεί θ ποινι τθσ
οριςτικισ παφςθσ, δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ υποπερίπτωςθσ ββϋ του εδαφίου αϋ τθσ παρ.
2 κακϊσ και των παραγράφων ,4 και 5 του άρκρου 6 του Ν. 3255/2004, ιτοι δεν μποροφν να
ενταχκοφν ςτουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν για μόνιμο διοριςμό ι για πρόςλθψθ ωσ
αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι.
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ε. Από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του ίδιου άρκρου του ιδίου νόμου ορίηεται ότι ιδιωτικοί
εκπαιδευτικοί, που απολφονται αποκλειςτικά και μόνο για κατάργθςθ των ιδιωτικϊν ςχολικϊν
μονάδων, τάξεων ι τμθμάτων ι με καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, εφόςον ςυμπλθρϊνουν
ςτθν ίδια ςχολικι μονάδα κατά τθν θμζρα τθσ απόλυςθσ ςυνεχι υπθρεςία τουλάχιςτον δφο
ςχολικϊν ετϊν με πλιρεσ εβδομαδιαίο ωράριο ι με αναγωγι αυτοφ ςτο υποχρεωτικό και με
ςειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτισ τθσ υπθρεςίασ, εγγράφονται ςτουσ πίνακεσ
αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν των παρ.2 και 5 του άρκρου 6 του Ν. 3255/2004,
ιτοι ςτουσ πίνακεσ με πραγματικι προχπθρεςία για μόνιμο διοριςμό και ςτουσ πίνακεσ για
πρόςλθψθ αναπλθρωτϊν.
Δεν προςμετράται για τθν εγγραφι τουσ ςτουσ πίνακεσ αυτοφσ τυχόν προχπθρεςία
τουσ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ, προθγοφμενθ τθσ ιδιωτικισ, με οποιαδιποτε ςχζςθ και αν
παραςχζκθκε.
Δυνατότθτα εγγραφισ ςτουσ πίνακεσ αυτοφσ δεν ζχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των
οποίων θ ςχζςθ εργαςίασ λφεται λόγω παραίτθςθσ.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Πςοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί ςυμπλιρωςαν τθ διετία, και απολφκθκαν κατά τα
ανωτζρω, μετά τισ 30-06-2010 και προ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ υποβολισ αιτιςεων τθσ
παροφςθσ εγκυκλίου, εγγράφονται ςτον πίνακα αναπλθρωτϊν με τθν προχπθρεςία που
απζκτθςαν μζχρι τισ 30-06-2010.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Πςοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εγγράφονται ςτον πίνακα αναπλθρωτϊν δεν
μποροφν να διοριςκοφν ςε κζςεισ μόνιμων εκπαιδευτικϊν κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του
άρκρου 6 του ν. 3255/2004 πριν ςυμπλθρϊςουν υπθρεςία αναπλθρωτι ι ωρομιςκίου ςε
δθμόςια ςχολεία επί δφο τουλάχιςτον πλιρθ διδακτικά ζτθ από τθν εγγραφι τουσ ςτον πίνακα.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Σε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 9 παρ. 2 του ν. 3848/2010
(περίπτωςθ 2α1):
(Ι) Ο διπλαςιαςμόσ τθσ μοριοδότθςθσ των προχπθρεςιϊν ςε δυςπρόςιτα ςχολεία (περιπτ. 3α)
και ςε Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (περιπτ. 3β) ιςχφει για προχπθρεςίεσ προςφερκείςεσ μζχρι
και 30-6-2010.
(ΙΙ) Θ προςμζτρθςθ τθσ προχπθρεςίασ ςε ιδιωτικά ςχολεία (περιπτ. 3ε) ιςχφει για προχπθρεςίεσ
προςφερκείςεσ μζχρι και 30-06-2010.
4. Από τισ διατάξεισ του άρκρου 27 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/13.7.2006 τ. Αϋ), όπωσ
ςυμπλθρϊκθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/8.6.2007 τ. Αϋ)
ορίηεται ότι:
«α. Εκπαιδευτικοί, που ζχουν προςλθφκεί και υπθρετοφν ςε ιδιωτικό ςχολείο με πλιρεσ ωράριο
διδαςκαλίασ, δεν προςλαμβάνονται κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ ωσ προςωρινοί
αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ.
β. Θ προχπθρεςία των ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςτο ιδιωτικό
ςχολείο, για το χρονικό διάςτθμα από τότε που κλικθκαν να αναλάβουν υπθρεςία ωσ
αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ μζχρι τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ,
δφναται να υπολογίηεται ωσ προχπθρεςία αναπλθρωτοφ προςφερκείςα ςε δθμόςιο ςχολείο,
εφόςον ο ιδιωτικόσ εκπαιδευτικόσ υποβάλει ςχετικι διλωςθ ςτθ Διεφκυνςθ ι το Γραφείο
Εκπαίδευςθσ, ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου ανικει το ιδιωτικό ςχολείο. Στθν περίπτωςθ αυτι
δεν δφναται να υπολογιςτεί θ ανωτζρω προχπθρεςία και ωσ προςφερκείςα ςε ιδιωτικό ςχολείο.
γ. Θ ρφκμιςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου για τον υπολογιςμό τθσ προχπθρεςίασ των
ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν ωσ προχπθρεςίασ που προςφζρκθκε ςε δθμόςιο ςχολείο, ιςχφει από
το ςχολικό ζτοσ 2006-2007 και για μία μόνο φορά».
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Σε περίπτωςθ πρόςλθψθσ εκπ/κοφ (που ιδθ απαςχολείται με πλιρεσ ωράριο
διδαςκαλίασ ςε ιδιωτικό ςχολείο) ωσ αναπλθρωτι με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ ςτθ
δθμόςια εκπ/ςθ, χριςθ των διατάξεων τθσ παρ. β και γ του ν.3475/2006 γίνεται για το μειωμζνο
ωράριο διδαςκαλίασ. Εφόςον ο εκπ/κόσ παραμείνει ςτο ιδιωτικό ςχολείο και δεν κάνει χριςθ
των εν λόγω διατάξεων ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ (παρ.7 του παρόντοσ κεφαλαίου).
http://didefth.gr
4

ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ
Υπό το πρίςμα, λοιπόν, των διατάξεων του ν. 3848/2010 – βάςει των οποίων ςτουσ πίνακεσ
αναπλθρωτϊν δεν προςτίκεται προχπθρεςία μετά τισ 30-06-2010, ενϊ και θ δθμόςια και θ
ιδιωτικι προχπθρεςία προςμετροφνται με τθν ίδια βαρφτθτα ςτουσ τελικοφσ πίνακεσ του
άρκρου 3 του ΑΣΕΡ – είναι ςαφζσ ότι οι εκπ/κοί που απαςχολοφνται ςε ιδιωτικό ςχολείο με
πλιρεσ ωράριο διδαςκαλίασ κα πρζπει να είναι ιδιαίτερα προςεκτικοί κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ
αίτθςθσ αναπλθρωτι.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Σε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 9 παρ. 2 του ν. 3848/2010 (περίπτωςθ
2α1) ) θ προςμζτρθςθ τθσ προχπθρεςίασ των ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν ωσ δθμόςια ςτουσ
ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν, κατά τα ανωτζρω, ιςχφει για προχπθρεςίεσ προςφερκείςεσ
μζχρι και 30-6-2010.
5. Από τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/20.11.2003 τ. Αϋ) ςε
ςυνδυαςμό με το άρκρο 16, παρ. 2 του ν.3149/2003 και το άρκρο 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ
258/17.10.2005 τ. Αϋ) ορίηεται ότι οι εκπαιδευτικοί που πάςχουν από ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ
προτάςςονται ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν αμζςωσ μετά τουσ
υποψθφίουσ που είναι πολφτεκνοι εξ ιδίασ οικογενείασ και τουσ υποψιφιουσ που πάςχουν
από ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία και δρεπανο-μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία.
6. Από το ςυνδυαςμό των διατάξεων του άρκρου 9 του ν. 3848/2010 και του άρκρου 2
παρ. 4 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/07.04.2006 τ. Αϋ) προκφπτει ότι από τθν ζναρξθ του ςχολ. ζτουσ
2006-2007 και μζχρι τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου, κατά τθν πρόςλθψθ των αναπλθρωτϊν
εκπαιδευτικϊν από τον πίνακα τθσ παρ.5 περίπτ. αϋ του άρκρου 6 του ν. 3255/2004, ιτοι από τον
ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν, προςλαμβάνονται από τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτον πίνακα αυτό
εκπαιδευτικοί που ζχουν τρία (3) τζκνα ςε ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) κατά κλάδο και
ειδικότθτα επί των εκάςτοτε προςλαμβανομζνων, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ που
κζτουν οι διατάξεισ αυτζσ.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θ πρόςλθψθ των εκπαιδευτικϊν με τρία τζκνα και ςε ποςοςτό 20% γίνεται με
βάςθ τθ ςειρά εγγραφισ ςτον ανωτζρω πίνακα και εφόςον ζχουν υποβάλει αίτθςθ για
πρόςλθψθ ςτισ περιοχζσ που πραγματοποιοφνται οι προςλιψεισ.
Οι υπαγόμενοι ςτισ ρυκμίςεισ τθσ παροφςασ περίπτωςθσ, για το διοριςμό των οποίων
απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΡΑΛΤΕ) κατά τισ διατάξεισ του
άρκρου 14 παρ.8 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τ. Αϋ), προςλαμβάνονται εφόςον
κατζχουν το πτυχίο αυτό ι πτυχίο ιςοδφναμο προσ αυτό (Σχετικι επιςιμανςθ ςτο ΜΕΟΣ Βϋ Κεφ. Δϋ τθσ παροφςθσ).
7. Από τισ διατάξεισ του άρκρου 59 παρ. 17 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ. Αϋ)
ορίηεται ότι:
«α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προςλαμβάνονται ςτα ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου διαγράφονται από τουσ
πίνακεσ αναπλθρωτϊν για το ςχολικό ζτοσ που διανφεται κατά τθν ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψθσ
και για το επόμενο ςχολικό ζτοσ, εφόςον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδιποτε λόγο υπθρεςία
εντόσ πζντε θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψισ τουσ ι αναλαμβάνουν υπθρεςία και
παραιτοφνται κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ.
β) Οι διατάξεισ του προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηονται για τουσ εκπαιδευτικοφσ που
προςλαμβάνονται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τεςςάρων θμερολογιακϊν μθνϊν, τουσ
ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ που προςλαμβάνονται με πλιρεσ ι μειωμζνο
ωράριο για τθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων που λειτουργοφν ςε Ειδικά Καταςτιματα
Κράτθςθσ Νζων, τουσ εκπαιδευτικοφσ που προςλαμβάνονται κατά τθ διάρκεια τθσ εκπλιρωςθσ
των ςτρατιωτικϊν τουσ υποχρεϊςεων και αδυνατοφν για το λόγο αυτόν να αναλάβουν
υπθρεςία, κακϊσ και για τουσ εκπαιδευτικοφσ που υποχρεοφνται να παραιτθκοφν προκειμζνου
να εκπλθρϊςουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.»
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8. Από τισ διατάξεισ του άρκρου 13 παρ. 45 περίπτ. βϋ του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141/10.06.2003 τ. Αϋ) ορίηεται ότι δεν εντάςςονται ςε πίνακα αναπλθρωτϊν όςοι δεν ζχουν
αποδεχκεί διοριςμό τουσ ςε κζςεισ μόνιμων εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και όςοι ανζλαβαν υπθρεςία
ωσ μόνιμοι και παραιτικθκαν εντόσ του ζτουσ, από τθν θμερομθνία τθσ δθμοςίευςθσ τθσ πράξθσ
διοριςμοφ τουσ (Αρικ.329/2005 Γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ.). Στισ ανωτζρω διατάξεισ δεν
εμπίπτουν: α. οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να υποβάλουν αίτθςθ μόνο ωσ ωρομίςκιοι και β.
οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διοριςμό τουσ πριν τθν 10-6-2003, οπότε
άρχιςε θ ιςχφσ του ν. 3149/03 (Αρικ.310/2008 Γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ.).
9. α. Στισ διατάξεισ του άρκρου 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.06.2002 τ. Αϋ),
όπωσ αντικαταςτάκθκε, ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του ν.
3687/2008, του άρκρου 6 του ν. 3848/2010, προςτζκθκε με του άρκρου 26 περίπτωςθ βϋ τθσ
παραγράφου 9 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ. Αϋ) και τροποποιικθκαν με του άρκρου
59 παρ. 1 και το άρκρο 60, παρ.4, περ. ηϋ του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ. Αϋ) ορίηεται θ
προχπθρεςία που προςμετράται ςτουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων.
Ειδικότερα ορίηεται ότι:
«34. α. Ππου ςτισ κείμενεσ διατάξεισ αναφζρεται προχπθρεςία προςωρινοφ αναπλθρωτι ι
ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ, νοείται αυτι που προςφζρκθκε: α) ςτα δθμόςια ςχολεία
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Δια Βίου
Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων, β) ςτα Μουςικά Σχολεία, γ) ςτα Τμιματα Ακλθτικϊν
Διευκολφνςεων, δ) ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ, ε) ςτα Ναυτικά Λφκεια, ςτ)
Μεταλυκειακά Ρροπαραςκευαςτικά Κζντρα, η) ςτα Ολοιμερα Σχολεία Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ, θ) ςτα Εκκλθςιαςτικά Σχολεία, κ) ςτθ Σιβιτανίδειο Δθμόςια Σχολι Τεχνϊν και
Επαγγελμάτων, ι) ςε κζςεισ μονίμων εκπαιδευτικϊν πριν από τθν αποχϊρθςι τουσ, εφόςον ζχει
προςφερκεί μζχρι 31.8.2005, ια) για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ τθσ Ολυμπιακισ
Εκπαίδευςθσ, ιβ) για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και πρόςκετθσ
διδακτικισ ςτιριξθσ, ιγ) ςτα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (Σ.Δ.Ε.) του άρκρου 5 του ν.2525/1997
(ΦΕΚ.188/Αϋ), ιδ) ςτα δθμόςια ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που
τελοφν υπό τθ διοικθτικι εποπτεία του αρμόδιου, ςε κάκε κράτοσ, Υπουργείου των χωρϊνμελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μετά τθν θμερομθνία ζνταξθσ των χωρϊν αυτϊν ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τθν επιφφλαξθ τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 8 του
ν.2817/2000 (ΦΕΚ. 78/Αϋ), ιεϋ) ςτισ ςχολζσ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ Τ.Ε.Ε. του Οργανιςμοφ
Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Τ.Ε.Κ.), ιςτϋ) ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του Εκνικοφ
Λδρφματοσ Απροςάρμοςτων Ραίδων Κριτθσ, μετά τθν υπαγωγι τουσ ςτο Υπουργείο Ραιδείασ ,
Διά Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων με τισ διατάξεισ του άρκρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ.
199 Α¨), για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (Α.Μ.Ε.Α.), ιη) για τθν
εφαρμογι καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπϊν εκπαιδευτικϊν δράςεων ςε δθμόςια ςχολεία
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που υλοποιοφνται από το Υπουργείο Ραιδείασ,
Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (Ε.Ρ.) «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Εκνικοφ
Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (Ε.Σ.Ρ.Α.)».
β. Ρροςμζτρθςθ των υπθρεςιϊν τθσ παραγράφου (α) γίνεται, εφόςον θ πρόςλθψθ ζχει γίνει
από: i) το Υπουργείο Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων ι από τισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ
Εκπαίδευςθσ και Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, ii) τουσ αρμόδιουσ φορείσ κατά τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ για τα Ολοιμερα Σχολεία και για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων ενιςχυτικισ
διδαςκαλίασ και πρόςκετθσ διδακτικισ ςτιριξθσ, iii) το Υπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου
και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ για τα δθμόςια ναυτικά λφκεια, πριν τθν υπαγωγι τουσ ςτο Υπουργείο
Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων, iv) τθ διοίκθςθ τθσ Σιβιτανιδείου Δθμόςιασ
Σχολισ Τεχνϊν και Επαγγελμάτων, v) τθ Γενικι Γραμματεία Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και το
Λνςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Λ.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ. Θ
προχπθρεςία των ωρομιςκίων ςτα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ υπολογίηεται μζχρι το ιμιςυ του
υποχρεωτικοφ ωραρίου του νεοδιόριςτου εκπαιδευτικοφ του οικείου κλάδου, vi) φορείσ των
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χωρϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ λειτουργία των ςχολείων
τελεί υπό τθ διοικθτικι εποπτεία του αρμόδιου, ςε κάκε κράτοσ, Υπουργείου, vii) το Υπουργείο
Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. και viii) το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου
Μάκθςθσ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του Εκνικοφ
Λδρφματοσ Απροςάρμοςτων Ραίδων Κριτθσ, ix) το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και
Κρθςκευμάτων, για υπθρεςίεσ που προςφζρκθκαν ςτο πλαίςιο εφαρμογισ καινοτόμων
προγραμμάτων και λοιπϊν εκπαιδευτικϊν δράςεων ςτα δθμόςια ςχολεία πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων του Ε.Ρ.
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Ε.Σ.Ρ.Α.».
β. Επιπλζον, ςτο άρκρο 41, παρ. 4 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/15.5.2009 τ. Αϋ), με κζμα
«Αναδιοργάνωςθ Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΡ.Ε.), ρφκμιςθ κεμάτων Οργανιςμϊν
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και άλλεσ
διατάξεισ», κακορίηεται ότι: «4. Αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί που ανικουν ςτουσ
κλάδουσ ΡΕ1 Κεολόγων, ΡΕ2 Φιλολόγων, ΡΕ3 Μακθματικϊν, ΡΕ4 Φυςικϊν (όλεσ οι ειδικότθτεσ),
ΡΕ5 Γαλλικϊν, ΡΕ6 Αγγλικϊν, ΡΕ7 Γερμανικϊν και ΡΕ11Φυςικισ Αγωγισ και απαςχολοφνταν ςτα
TEE Μακθτείασ Αϋ και Βϋ κφκλου του Οργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ), τα
οποία αντικατζςτθςαν με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ υπ’ αρικμ. 40026/17.2.1999 (ΦΕΚ 171
Βϋ/2.3.1999) τισ Σχολζσ Μακθτείασ του Ο.Α.Ε.Δ. τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 9 του ν. 1566/
1985 (ΦΕΚ 167 Αϋ), εντάςςονται, μετά από αίτθςι τουσ, ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν τθσ
παραγράφου 5 του άρκρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Αϋ) από το ςχολικό ζτοσ 2009-2010. Θ
προχπθρεςία των ωρομιςκίων υπολογίηεται από 17.2.1999 μζχρι το μιςό του υποχρεωτικοφ
ωραρίου του νεοδιόριςτου εκπαιδευτικοφ του οικείου κλάδου (11 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ). Οι
ανωτζρω αποκτοφν δικαίωμα διοριςμοφ ςε κζςεισ μόνιμων εκπαιδευτικϊν από το ςχολικό ζτοσ
2010 – 2011, θ δε προχπθρεςία τουσ, όπωσ αναγνωρίηεται ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο,
υπολογίηεται ωσ πραγματικι, κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 6 του ν. 3255/2004
(ΦΕΚ 138 Αϋ)».
Επιςθμαίνεται ότι προχπθρεςία προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων για τθ διδαςκαλία
του μακιματοσ τθσ Ρλθροφορικισ, κατά τθ διάταξθ του άρκρου 1 παρ. 1 και 5 του ν. 3194/2003,
που προςφζρκθκε από τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ανωτζρω διάταξθσ του άρκρου 41 παρ. 4 μζχρι
και το διδακτικό ζτοσ 2004-05, μπορεί να προςμετρθκεί ςτθν υπθρεςία του κλάδου και τθσ
ειδικότθτάσ τουσ, με τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθ ςχετικι διάταξθ.
10.α. Στα 2 τελευταία εδάφια τθσ παρ. 1. του άρκρου 22 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ
199/02.10.2008 τ. Αϋ) όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν περ. ηϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 56 του
ν.3966/2011 ορίηεται ότι: «Σε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των πινάκων (αναπλθρωτϊν Ειδικισ
Αγωγισ και Εκπ/ςθσ) και εφόςον εξακολουκοφν να υπάρχουν κενζσ κζςεισ, αυτζσ καλφπτονται
από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν γενικισ εκπαίδευςθσ. Σε περίπτωςθ που εξακολουκοφν να
υπάρχουν κενζσ κζςεισ των κλάδων ΡΕ70 Δαςκάλων και ΡΕ71 Δαςκάλων ΕΑΕ προςλαμβάνονται
αναπλθρωτζσ από τουσ πίνακεσ υποψιφιων αναπλθρωτϊν ΕΑΕ των κλάδων ΡΕ60 Νθπιαγωγϊν
και ΡΕ61 Νθπιαγωγϊν ΕΑΕ, αντίςτοιχα, οι οποίοι: α) τοποκετοφνται ςτθν προκαταρκτικι τάξθ και
ςτισ τάξεισ Αϋ και Βϋ των ειδικϊν δθμοτικϊν ςχολείων και β) παρζχουν παράλλθλθ ςτιριξθ −
ςυνεκπαίδευςθ ςε μακθτζσ με αναπθρία ι/και με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των τάξεων Αϋ
και Βϋ των λοιπϊν δθμοτικϊν ςχολείων. Θ προχπθρεςία των προςλαμβανομζνων ςφμφωνα με το
προθγοφμενο εδάφιο προςμετράται ςτουσ κλάδουσ ΡΕ60 Νθπιαγωγϊν και ΡΕ61 Νθπιαγωγϊν
ΕΑΕ, αντίςτοιχα.»
β. Με τισ διατάξεισ τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 56 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ
118/24.05.2011 τ. Αϋ), με τισ οποίεσ αντικακίςτανται τα δφο τελευταία εδάφια τθσ περίπτωςθσ βϋ
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 6 του ν. 3699/2008, όπωσ αυτά προςτζκθκαν με τθν περίπτωςθ
αϋ τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 26 του ν. 3879/2010, ορίηονται τα εξισ: «Από τθν 1.9.2010, θ
παράλλθλθ ςτιριξθ – ςυνεκπαίδευςθ μπορεί να παρζχεται και μζςω προγραμμάτων
εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ
http://didefth.gr
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εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, τα οποία εντάςςονται ςε Ρράξεισ που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και από το Δθμόςιο ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ
(ΕΣΡΑ), από εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΡΕ 60 και ΡΕ 70 που ζχουν τα τυπικά προςόντα
τοποκζτθςθσ ςτθν ΕΑΕ, ΡΕ 61, ΡΕ 71, ΡΕ 02.50, ΡΕ 03.50 και ΡΕ 04.50. Αν οι ανωτζρω
εκπαιδευτικοί δεν επαρκοφν, ςτα προγράμματα αυτά μπορεί να ςυμμετζχουν και οι λοιποί
εκπαιδευτικοί των κλάδων ΡΕ 60 και ΡΕ 70, κακϊσ και εκπαιδευτικοί των κλάδων ΡΕ 02, ΡΕ 03
και ΡΕ 04. Οι εκπαιδευτικοί όλων των ανωτζρω κλάδων μπορεί να παρζχουν ςυμπλθρωματικά
και: αα) ενιςχυτικι διδαςκαλία ςτουσ μακθτζσ με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ,
ςτουσ οποίουσ παρζχεται παράλλθλθ ςτιριξθ – ςυνεκπαίδευςθ, μετά το πζρασ των μακθμάτων
τουσ, με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων, φςτερα από πρόταςθ του οικείου ΚΕΔΔΥ και με
τθ ςυγκατάκεςθ των αςκοφντων τθ γονικι μζριμνα των μακθτϊν, ββ) εξατομικευμζνο
υποςτθρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεκπαίδευςθσ και ςε άλλουσ
μακθτζσ με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, που κακορίηεται κατά περίπτωςθ, ωσ
προσ τθν αναγκαιότθτα και τισ ϊρεσ υποςτιριξθσ, από το οικείο ΚΕΔΔΥ. Οι εκπαιδευτικοί όλων
των ανωτζρω κλάδων παρακολουκοφν πρόγραμμα επιμόρφωςθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ
παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ αυτοφ, οι επιμορφοφμενοι κεωρείται ότι τελοφν ςε
διατεταγμζνθ υπθρεςία και ο χρόνοσ επιμόρφωςθσ προςμετράται ςτθν προχπθρεςία τουσ.»
γ. Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ.
Αϋ), ορίηεται ότι: «α) Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και
Κρθςκευμάτων ορίηονται Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ (Η.Ε.Ρ.), ςτισ οποίεσ εντάςςονται
ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που λειτουργοφν ςε
περιοχζσ με χαμθλό ςυνολικό εκπαιδευτικό δείκτθ, υψθλι ςχολικι διαρροι και χαμθλι
πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, κακϊσ και χαμθλοφσ κοινωνικοοικονομικοφσ δείκτεσ,
όπωσ χαμθλό ςυνκετικό δείκτθ ευθμερίασ και ανάπτυξθσ και υψθλό δείκτθ κινδφνου φτϊχειασ.
Στόχοσ των Η.Ε.Ρ. είναι θ ιςότιμθ ζνταξθ όλων των μακθτϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα μζςω τθσ
λειτουργίασ υποςτθρικτικϊν δράςεων για τθ βελτίωςθ τθσ μακθςιακισ επίδοςθσ, όπωσ ιδίωσ θ
λειτουργία τάξεων υποδοχισ, τμθμάτων ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ, κερινϊν τμθμάτων και
τμθμάτων διδαςκαλίασ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ τθσ χϊρασ προζλευςθσ των μακθτϊν. β) Με
απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται
ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ρυκμίηονται τα κζματα που αφοροφν τθν οργάνωςθ και τθ
λειτουργία των Η.Ε.Ρ., τθ ςτελζχωςι τουσ με προςωπικό, τθν απαςχόλθςθ εκπαιδευτικϊν κατ’
αναλογία του αρικμοφ των μακθτϊν που χριηουν διαφοροποιθμζνθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ
και κάκε ςχετικό κζμα.»
ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ: Στο πλαίςιο των διατάξεων τθσ περ. ιηϋ τθσ παρ.34 του άρκρου 6 του ν.
3027/2002, τθσ παρ. 1. του άρκρου 22 του ν. 3699/2008, τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 56
του ν.3966/2011 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του ν.3879/2010 που περιγράφθκαν ανωτζρω
(παρ. 9 και 10), ςθμειϊνεται ότι ενδζχεται να πραγματοποιθκοφν ςχετικζσ προςλιψεισ το
ςχολικό ζτοσ 2011-2012 από τουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν γενικισ εκπαίδευςθσ.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ πρόςλθψθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ ειδικισ αγωγισ και εκπ/ςθσ
*(ελλείψει εκπ/κϊν ςτουσ πίνακεσ ειδικισ αγωγισ) παρ. 1. του άρκρου 22 του ν. 3699/2008+ και
για το πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ εκπ/κισ υποςτιριξθσ (τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 56
του ν.3966/2011) ςτθν αίτθςθ αναπλθρωτϊν κα υπάρχουν ςχετικά πεδία προσ
ςυμπλιρωςθ/αποδοχι. Αντίκετα, πρόςλθψθ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ ςυγχρθματοδοτοφμενων
προγραμμάτων του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (περ. ιηϋ τθσ παρ.34 του άρκρου 6
του ν. 3027/2002), πλθν του προγράμματοσ τθσ εξειδικευμζνθσ εκπ/κισ υποςτιριξθσ, κακϊσ και
για τισ Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ (παρ. 1 του άρκρου 26 του ν.3879/2010) κα
πραγματοποιείται χωρίσ τθ ςυμπλιρωςθ/αποδοχι αντίςτοιχου πεδίου ςτθν αίτθςθ
αναπλθρωτι.
Σε κάκε περίπτωςθ, επιςθμαίνεται ότι όλοι οι εκπ/κοί που προςλαμβάνονται με
πλιρεσ ι μειωμζνο ωράριο από τουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν απολαμβάνουν το
ςφνολο των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων του αναπλθρωτι εκπαιδευτικοφ.
http://didefth.gr
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ΜΕΟΣ Βϋ
ΥΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΡΕ60 και ΡΕ70 τθσ
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ΡΕ01, ΡΕ02, ΡΕ03, ΡΕ04 (ειδικότθτεσ Φυςικϊν, Χθμικϊν,
Βιολόγων και Γεωλόγων), ΡΕ05, ΡΕ06, ΡΕ07, ΡΕ08, ΡΕ09, ΡΕ10, ΡΕ11, ΡΕ12, ΡΕ13, ΡΕ14, ΡΕ15,
ΡΕ17, ΡΕ18, ΡΕ19, ΡΕ20, ΡΕ32, ΡΕ33, ΡΕ34, ΡΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 τθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ.
Στο παράρτθμα, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου,
αναφζρονται αναλυτικά τα πτυχία που γίνονται αποδεκτά για τθν ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ των
ανωτζρω κλάδων.
Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΡΕ16.01, ΡΕ16.02, ΡΕ17.13, ΡΕ17.14, ΤΕ16 και οι εμπειροτζχνεσ
ιδιϊτεσ μουςικοί κα κλθκοφν με ξεχωριςτι εγκφκλιο.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ανϊτατο όριο θλικίασ των υποψθφίων δεν υφίςταται (άρκρο 10 παρ.11 του
ν.3051/2002, ΦΕΚ 220/τ.Αϋ/20-9-2002). Κατϊτατο όριο θλικίασ ορίηεται το εικοςτό πρϊτο (21ο)
ζτοσ. Για τθ ςυμπλιρωςθ του κατϊτατου ορίου θλικίασ, ωσ θμερομθνία γζννθςθσ κεωρείται θ 1θ
Λανουαρίου του ζτουσ γζννθςθσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ
ΚΩΛΥΜΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ
Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ-διλωςθσ:
1. Οι ςυνταξιοφχοι, από οποιονδιποτε φορζα και αν ζχουν ςυνταξιοδοτθκεί κακϊσ και
οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ζχουν απολυκεί λόγω οριςτικισ παφςθσ.
2. Πςοι δεν ζχουν αποδεχκεί το διοριςμό τουσ ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ. Το ίδιο
ιςχφει και για όςουσ ανζλαβαν υπθρεςία και παραιτικθκαν εντόσ του ζτουσ από τθ κζςθ
μόνιμου εκπαιδευτικοφ. Απαλλάςςονται των ανωτζρω κυρϊςεων οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν
είχαν αποδεχτεί μόνιμο διοριςμό τουσ πριν τθν 10-6-2003, οπότε και άρχιςε θ ιςχφσ του ςχετικοφ
νόμου (Ν. 3149/03).
3. Οι μετζχοντεσ ςε εταιρείεσ και οι ζχοντεσ τθν εμπορικι ιδιότθτα, κατά τισ διατάξεισ
του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (άρκρα 32, 31 παρ. 3 του ν. 3528/2007, αντίςτοιχα) μποροφν να
υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ 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. Ομοίωσ οι υποψιφιοι εκπ/κοί, κατά τισ
διατάξεισ του άρκρου 33 του ν. 3528/2007, μποροφν να υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ αλλά δεν
μποροφν να αναλάβουν υπθρεςία εάν προθγουμζνωσ δεν αποδεςμευτοφν από τθν άςκθςθ
ζργων αςυμβίβαςτων με το βουλευτικό αξίωμα (ςχετικά τα άρκρα 56 και 57 του Συντάγματοσ)
4. Πςοι είναι ιδιοκτιτεσ φροντιςτθρίων ι διδάςκουν ςε αυτά μποροφν να υποβάλουν
Αίτθςθ-Διλωςθ για πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι αλλά δεν μποροφν να αναλάβουν
υπθρεςία εάν προθγουμζνωσ δεν παραιτθκοφν ι δεν αναςτείλουν τθ λειτουργία των
φροντιςτθρίων.
Ειδικότερα, δεν μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ:
α) Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ
1. Οι κάτοχοι πτυχίων των Εκκλθςιαςτικϊν Σχολϊν (Ανωτζρασ Εκκλθςιαςτικισ Σχολισ
Κεςςαλονίκθσ ι του Λεροδιδαςκαλείου Βελλάσ Λωαννίνων) μετά το ζτοσ 1991, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 62 παρ.2 του ν.1946/1991 (ΦΕΚ 69/14-5-1991 τ. Αϋ)
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Επιςθμαίνεται ότι θ Ανωτζρα Εκκλθςιαςτικι Σχολι Ακθνϊν, θ οποία λειτουργοφςε ωσ
Ανωτζρα Λερατικι Σχολι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Β.Δ.643/19-10-1972 (ΦΕΚ 183/Αϋ) και
μετονομάςκθκε με το άρκρο 1 του π.δ.1025/10-11-1977 (ΦΕΚ 344 Αϋ) ςε Ανωτζρα Εκκλθςιαςτικι
Σχολι, δεν λειτοφργθςε ποτζ ωσ Ραιδαγωγικι Ακαδθμία. Ωσ εκ τοφτου οφτε και οι κάτοχοι
πτυχίων τθσ Σχολισ αυτισ δικαιοφνται να υποβάλουν αίτθςθ πρόςλθψθσ ςτθν Ρρωτοβάκμια
Εκπαίδευςθ.
2. Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικισ αγωγισ του Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ, Σχολισ Επιςτθμϊν
του Ανκρϊπου του Τμιματοσ Ραιδαγωγικοφ Ειδικισ Αγωγισ (Κατευκφνςεων Δαςκάλων ι
Νθπιαγωγϊν) και του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, Σχολισ Οικονομικϊν και Κοινωνικϊν
Επιςτθμϊν του Τμιματοσ Εκπ/κισ και Κοινωνικισ Ρολιτικισ (Κατευκφνςεων Συνεχοφσ Εκπ/ςθσ
και Εκπ/ςθσ Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ) κακϊσ και των αντίςτοιχων τίτλων τθσ αλλοδαπισ.
3. Οι κάτοχοι πτυχίων Εκκλθςιαςτικϊν Σχολϊν πριν το ζτοσ 1991 (ιτοι τθσ Ανωτζρασ
Εκκλθςιαςτικισ Σχολισ Κεςςαλονίκθσ ι του Λεροδιδαςκαλείου Βελλάσ Λωαννίνων), Σχολϊν
Νθπιαγωγϊν και Ραιδαγωγικϊν Ακαδθμιϊν 2/ετοφσ φοιτιςεωσ, εφόςον δεν κατζχουν το
απαιτοφμενο πτυχίο εξομοίωςθσ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ. Αϋ). Κατ’
εξαίρεςθ, μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ με τθν παροφςα εγκφκλιο οι ανωτζρω εκπ/κοί
κάτοχοι πτυχίων 2/ετοφσ φοιτιςεωσ οι οποίοι ζχουν μόρια προχπθρεςίασ ι/και μόρια επιτυχίασ
από διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ.
β) Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ
1. Πςοι κατζςτθςαν πτυχιοφχοι του Τμιματοσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Ραντείου
Ρανεπιςτθμίου μετά τισ 30/6/1984.
2. Οι κάτοχοι πτυχίων Κζντρων Ελευκζρων Σπουδϊν και Λνςτιτοφτων Επαγγελματικισ
Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ), δθμοςίων ι ιδιωτικϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15, Κεφ. Δϋ του
ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Αϋ) και του άρκρου 4, παρ. 1 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Αϋ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ
Η Αίτθςθ-Διλωςθ (ΕΝΤΥΡΟ Α), ςε ζντυπο μθχανογραφικισ επεξεργαςίασ, κα χορθγθκεί
από τισ Διευκφνςεισ και τα Γραφεία Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και κα
υποβλθκεί ςε μία οποιαδιποτε Διεφκυνςθ ι ςε ζνα οποιοδιποτε Γραφείο Ρρωτοβάκμιασ ι
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αυτοπροςϊπωσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο και
αποτελεί ταυτόχρονα Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/1986. Επιςθμαίνεται ότι είναι
ςτθν ευχζρεια των οικείων Δ/νςεων να κακορίςουν τθ διαδικαςία παραλαβισ και καταχϊριςθσ
των αιτιςεων κατά τρόπο που κρίνεται ωσ ο πλζον αποτελεςματικόσ τόςο για τθ λειτουργία των
υπθρεςιϊν όςο και για τθν εξυπθρζτθςθ των υποψιφιων.
Οι υποψιφιοι των ειδικοτιτων που μποροφν να προςλθφκοφν τόςο ςτθν
Ρρωτοβάκμια όςο και ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ κα υποβάλουν τισ αιτιςεισ τουσ μόνο
ςε Διεφκυνςθ ι Γραφείο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
1. Στθν Αίτθςθ-Διλωςθ ςτο Ρεδίο με τα Ρροςωπικά Στοιχεία δθλϊνονται υποχρεωτικά τα
ςτοιχεία Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., διεφκυνςθ κατοικίασ, αρικμόσ τθλεφϊνου κ.λ.π. και -για πρϊτθ φορά- θ
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail). Τονίηεται ότι θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου του υποψθφίου κα χρθςιμοποιθκεί από τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου, εφόςον
κρικεί ςκόπιμο, αποκλειςτικά και μόνο για τθν ενθμζρωςθ του ςε περίπτωςθ πρόςλθψθσ.
2. Στθν Αίτθςθ-Διλωςθ ςτο Ρεδίο «Α. ΑΝΑΡΛΘΩΤΕΣ - ΡΕΛΟΧΕΣ ΡΟΤΛΜΘΣΘΣ»
δθλϊνονται, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, από μία (1) μζχρι και τριάντα (30) περιοχζσ
προτίμθςθσ αναπλθρωτϊν με πλιρεσ ι/και με μειωμζνο ωράριο για τισ περιοχζσ
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Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τθ Σιβιτανίδειο Σχολι, τα εκκλθςιαςτικά
Λφκεια και Γυμνάςια και τα καλλιτεχνικά ςχολεία.
[π.χ. για τον κλάδο ΡΕ06:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
…
30

Ρεριοχζσ Ρροτίμθςθσ (κατά ςειρά)
Α-Βϋ Ρειραιά
Β-ΒϋΡειραιά
Β-Αϋ Ακινασ – Μειωμζνου Ωραρίου
Γεν. Εκκλ/κό Λφκειο-Γυμνάςιο Ξάνκθσ
Α-Βϋ Ρειραιά – Μειωμζνου Ωραρίου
Καλλιτεχνικό Σχολείο Θρακλείου Κριτθσ
…
Σιβιτανίδειοσ Σχολι – Μειωμζνου Ωραρίου

Σθμειϊνεται ότι ςτθν 1θ προτίμθςθ Α-Βϋ Ρειραιά το γράμμα «Α-» δθλϊνει τθ βακμίδα τθσ
Ρρωτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ και το «Βϋ Ρειραιά» υποδθλϊνει τθν αποδοχι πρόςλθψθσ αναπλθρωτι
με πλιρεσ ωράριο ςτθ Βϋ περιοχι πρόςλθψθσ τθσ Δ/νςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ Ρειραιά, ενϊ
ςτθν 3θ προτίμθςθ Β-Αϋ Ακινασ – Μειωμζνου Ωραρίου το γράμμα «Β-» δθλϊνει τθ βακμίδα τθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ και το «Αϋ Ακινασ – Μειωμζνου Ωραρίου» υποδθλϊνει τθν αποδοχι
πρόςλθψθσ αναπλθρωτι με μειωμζνο ωράριο ςτθ Δ/νςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ τθσ Αϋ
Ακινασ αντίςτοιχα+.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Οι εκπ/κοί των κλάδων ΡΕ06, ΡΕ11, ΡΕ05, ΡΕ07, ΡΕ08, ΡΕ19, ΡΕ20, ΡΕ32,
ΡΕ18.41, ΡΕ12.02, τθσ ενοποιθμζνθσ ειδικότθτασ ΡΕ18.01 (ιτοι οι ειδικότθτεσ: ΡΕ18.01, ΡΕ18.26,
ΡΕ18.27 και ΡΕ18.28) και τθσ ειδικότθτασ ΡΕ18.29 μποροφν να επιλζξουν και περιοχζσ τθσ
Α/κμιασ.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Στισ προτιμιςεισ των εκπαιδευτικϊν του κλάδου ΡΕ60-Νθπιαγωγϊν δεν
περιλαμβάνεται θ περιοχι Μειονοτικά, κακϊσ δεν υπάρχουν μειονοτικά νθπιαγωγεία.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Μόνο oι υποψιφιοι των κλάδων ΡΕ01, ΡΕ02, ΡΕ03, ΡΕ04, ΡΕ05, ΡΕ06, ΡΕ09,
ΡΕ19 και ΡΕ20 μποροφν να επιλζξουν εκκλθςιαςτικά γυμνάςια και λφκεια, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο παρόν Μζροσ - Κεφ. Γϋ - παρ. Γϋ. Σθμειϊνεται, δε, ότι ςτθν Ακωνιάδα
Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία λόγω του ειδικοφ νομικοφ κακεςτϊτοσ δεν προςλαμβάνονται γυναίκεσ
εκπαιδευτικοί.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙV: Οι εκπ/κοί που ανικουν ςε κλάδουσ τθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ μποροφν να
επιλζξουν και καλλιτεχνικά ςχολεία. Θ πρόςλθψι τουσ κα γίνεται από τον οικείο πίνακα
προςωρινϊν αναπλθρωτϊν που κα καταρτιςτεί με τθν παροφςα εγκφκλιο, ςφμφωνα με τισ
δθλοφμενεσ προτιμιςεισ των υποψθφίων. Τα εν λόγω ςχολεία, όπωσ αυτά αναγράφονται ςτο
ςυνθμμζνο ςχετικό πίνακα, κα δθλϊνονται ονομαςτικά.
3. Στθν Αίτθςθ-Διλωςθ ςτο Ρεδίο «Α. ΑΝΑΡΛΘΩΤΕΣ - ΡΕΛΟΧΕΣ ΡΟΤΛΜΘΣΘΣ» εκτόσ
των ανωτζρω επιλογϊν, κάκε υποψιφιοσ, ανάλογα με τον κλάδο του, ζχει τθ δυνατότθτα να
δθλϊςει, επιλζγοντασ το/α ςχετικό/ά πεδίο/α, ότι επικυμεί να προςλθφκεί από τον ενιαίο
πίνακα αναπλθρωτϊν :
α1) ωσ αναπλθρωτισ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ Α/κμιασ ι/και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, ανάλογα
με τον κλάδο του.
*Σθμειϊνεται ότι δεν περιλαμβάνονται ςτισ λοιπζσ περιοχζσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ θ
Σιβιτανίδειοσ Σχολι, τα ςχολεία εκκλθςιαςτικισ εκπαίδευςθσ και τα καλλιτεχνικά ςχολεία. Ωσ εκ
τοφτου εκπ/κοί που επικυμοφν πρόςλθψθ ςτθ Σιβιτανίδειο Σχολι, ςτα εκκλθςιαςτικά ι ςτα
καλλιτεχνικά ςχολεία (με πλιρεσ ι/και με μειωμζνο ωράριο) κα πρζπει να το δθλϊνουν
υποχρεωτικά ωσ περιοχι/ζσ προτίμθςθσ με τθ ςειρά προτεραιότθτασ που επικυμοφν ςτισ 30
περιοχζσ προτίμθςθσ.+
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π.χ. οι εκπ/κοί του κλάδου ΡΕ60 μποροφν να επιλζξουν το ςχετικό πεδίο μόνο για τθν
Α/κμια Εκπ/ςθ, οι εκπ/κοί του κλάδου ΡΕ03 μποροφν να επιλζξουν το ςχετικό πεδίο μόνο για τθ
Β/κμια Εκπ/ςθ, ενϊ οι εκπ/κοί των κλάδων ΡΕ06, ΡΕ11, ΡΕ05, ΡΕ07, ΡΕ08, ΡΕ19, ΡΕ20, ΡΕ32,
ΡΕ18.41, ΡΕ12.02, τθσ ενοποιθμζνθσ ειδικότθτασ ΡΕ18.01 (ιτοι οι ειδικότθτεσ: ΡΕ18.01, ΡΕ18.26,
ΡΕ18.27 και ΡΕ18.28) και τθσ ΡΕ18.29 μποροφν να επιλζξουν τα ςχετικά πεδία τόςο για τθν
Α/κμια όςο και για τθ Β/κμια Εκπ/ςθ.
α2) ωσ αναπλθρωτισ με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ Α/κμιασ
ι/και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, κατά τθν α1 περίπτωςθ.
β1) ωσ αναπλθρωτισ ςε Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)
Α/κμιασ ι/και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, ανάλογα με τον κλάδο του ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία
εξαντλθκοφν οι πίνακεσ υποψθφίων αναπλθρωτϊν Ειδικισ Αγωγισ (προτελευταίο εδάφιο τθσ
παρ. 1 του άρκρο 22 του Ν. 3699/2008).
β2) ωσ αναπλθρωτισ για το «πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ
για ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ». To εν λόγω
πρόγραμμα υλοποιείται ςτο πλαίςιο του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και
Δια Βίου Μάκθςθ», το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Σθμειϊνεται ότι το ςυγκεκριμζνο πεδίο μπορεί να επιλεγεί μόνο από υποψθφίουσ των κλάδων
ΡΕ70, ΡΕ60, ΡΕ02, ΡΕ03 και ΡΕ04.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε ενδεχόμενθ αποδοχι των περιπτϊςεων β1 και β2 (προςλιψεισ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
και προςλιψεισ για το πρόγραμμα τθσ εξειδικευμζνθσ εκπ/κισ υποςτιριξθσ) ο εκπ/κόσ είναι
υποψιφιοσ για πρόςλθψθ ςτισ ίδιεσ περιοχζσ προτίμθςθσ, όπωσ αυτζσ δθλϊνονται ςτθν αίτθςι
του κατά τα ανωτζρω (παρ. 2 και παρ. 3α1 και 3α2).
ΡΟΣΟΧΗ: Για τουσ εκπ/κοφσ που προςλαμβάνονται ωσ αναπλθρωτζσ με μειωμζνο ωράριο
διδαςκαλίασ, είναι δυνατι κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ θ τροποποίθςθ του ωραρίου τουσ ςτο
πλαίςιο των κείμενων διατάξεων (ιτοι από 5 μζχρι και 15 διδακτικζσ ϊρεσ/εβδομάδα) ςτο ίδιο ι
ςε άλλο ςχολείο εντόσ των ορίων τθσ ίδιασ περιοχισ πρόςλθψθσ τθσ ίδιασ βακμίδασ
εκπαίδευςθσ. Ραράλλθλα, εφόςον προκφψει κενι κζςθ για πρόςλθψθ αναπλθρωτι με πλιρεσ
ωράριο ςτθν ίδια περιοχι τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ και τθν ζχουν δθλϊςει ςτθν αίτθςι τουσ,
κα μποροφν να καταλαμβάνουν τθ κζςθ αυτι, ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει ενδιαφζρον από
άλλον υποψιφιο που προθγείται ςτθν ςειρά κατάταξθσ. Επιςθμαίνεται τζλοσ ότι δεν επιτρζπεται
θ φπαρξθ δφο ςυμβάςεων εκπ/κοφ με τθν ίδια ι με άλλθ Δ/νςθ Εκπ/ςθσ ςτον ίδιο κλάδο (π.χ.
ταυτόχρονα μία ςφμβαςθ αναπλθρωτι μειωμζνου ωραρίου και μία ωρομιςκίου).
4. Στθν Αίτθςθ-Διλωςθ ςτο Ρεδίο «Β. ΩΟΜΛΣΚΛΟΛ» δθλϊνονται οι περιοχζσ προτίμθςθσ
ωρομιςκίων μιασ (1) μόνο Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Ρρωτοβάκμια, τθ
Δευτεροβάκμια *για πρόςλθψθ και για τθν Ρρόςκετθ Διδακτικι Στιριξθ (Ρ.Δ.Σ.)+, τθν
Εκκλθςιαςτικι Εκπ/ςθ, τθ Σιβιτανίδειο Σχολι και τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ρρόςλθψθ ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν τόςο για το κανονικό πρόγραμμα όςο και
για το Ολοιμερο Ρρόγραμμα των Δθμοτικϊν Σχολείων κακϊσ και για τα Ολοιμερα Σχολεία με
Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα κα πραγματοποιείται από τουσ πίνακεσ των
ωρομιςκίων (και όχι από ξεχωριςτοφσ πίνακεσ κανονικοφ και ολοιμερου προγράμματοσ για τθν
ζνταξθ ςτουσ οποίουσ υπζβαλαν ξεχωριςτά αίτθςθ οι υποψιφιοι μζχρι και το ςχολικό ζτοσ 20102011) . Ωσ εκ τοφτου, εκπ/κοί των κλάδων ΡΕ06, ΡΕ11, ΡΕ05, ΡΕ07, ΡΕ08, ΡΕ12.02, ΡΕ19, ΡΕ20,
ΡΕ32 και ΡΕ18.41, τθσ ενοποιθμζνθσ ειδικότθτασ ΡΕ18.01 (ιτοι οι ειδικότθτεσ: ΡΕ18.26, ΡΕ18.27,
ΡΕ18.28) και τθσ ειδικότθτασ ΡΕ18.29 οι οποίοι επικυμοφν να απαςχολθκοφν ςε δθμοτικά
ςχολεία ωσ ωρομίςκιοι κα πρζπει να επιλζξουν ςτθν αίτθςθ ωρομιςκίου και περιοχζσ Α/κμιασ
Εκπ/ςθσ.
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5. Τροποποίθςθ των περιοχϊν προτίμθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του ωραρίου
απαςχόλθςθσ) μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων δεν επιτρζπεται.
Εξαιροφνται οι υποψιφιοι αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι, των οποίων οι ςφηυγοι
περιλαμβάνονται ςτουσ διοριςκζντεσ, οι οποίοι μποροφν να κατακζςουν τροποποιθτικι διλωςθ
των αρχικϊν τουσ προτιμιςεων τοποκζτθςθσ, για να ςυμπεριλάβουν και τθν περιοχι διοριςμοφ
των ςυηφγων τουσ με τθ ςειρά που επικυμοφν, εντόσ δζκα θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςε ΦΕΚ
των διοριςμϊν των μονίμων εκπαιδευτικϊν *άρκρο 2 παρ. 4 τθσ αρικ. 35557/Δ2/09.04.2003
υκμιςτικισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 465/17.04.2003 τ. Αϋ)+.
6. Οι υποψιφιοι για ζνταξθ ςτον πίνακα του 24μινου (24 μινεσ πραγματικισ
προχπθρεςίασ αναπλθρωτι και ωρομιςκίου) υποχρεοφνται να δθλϊνουν το γραπτό
διαγωνιςμό/διαγωνιςμοφσ του ΑΣΕΡ ςτον οποίο/οποίουσ ιταν επιτυχόντεσ, ςυμπλθρϊνοντασ το
αντίςτοιχο πεδίο/πεδία. Επιτυχόντεσ είναι όςοι ζλαβαν τθ βακμολογικι βάςθ του εκάςτοτε
διαγωνιςμοφ.
7. Μετά τθν καταχϊριςθ ο υποψιφιοσ κα παραλάβει αντίγραφο τθσ μθχανογραφθμζνθσ
αίτθςισ του, ςτο οποίο κα αναγράφεται το ςφνολο των μορίων τθσ προχπθρεςίασ του μζχρι τισ
30/06/2010 υπογεγραμμζνο από τον ίδιο ι το εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, τον αρμόδιο
υπάλλθλο θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ τθσ αίτθςθσ και κεωρθμζνο από τον Ρροϊςτάμενο τθσ
οικείασ Διεφκυνςθσ ι Γραφείου ι από τον αρμόδιο υπάλλθλο, ςτον οποίο ζχει παραχωρθκεί το
δικαίωμα αυτό. Σθμειϊνεται ότι μόρια από διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ δεν εμφανίηονται ςτο εν λόγω
αντίγραφο.
To αντίγραφο τθσ μθχανογραφθμζνθσ αίτθςθσ του υποψθφίου αποτελείται από το
ζγγραφο τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ των περιοχϊν προτίμθςισ του ωσ αναπλθρωτι και, εφόςον ζχουν
επιλεγεί τα αντίςτοιχα πεδία, από το ζγγραφο τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ των περιοχϊν προτίμθςισ
του ωσ ωρομιςκίου.
Εφιςτάται θ προςοχι των υποψθφίων ςτθν ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ και ςτον
ζλεγχο τθσ προχπθρεςίασ τουσ κατά τθν παραλαβι του αντιγράφου τθσ αίτθςισ τουσ. Μετά τθν
παραλαβι του αντιγράφου τθσ αίτθςθσ, ο ενδιαφερόμενοσ εκπαιδευτικόσ ζχει τθν αποκλειςτικι
ευκφνθ του περιεχομζνου αυτισ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει οποιοδιποτε λάκοσ ι
παράλειψθ ι επικυμεί τθν τροποποίθςθ αυτισ οφείλει να υποβάλει ςχετικι αίτθςθ, εντόσ των
οριηόμενων, με τθν παροφςα εγκφκλιο, προκεςμιϊν.
8. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ των αιτιςεων και του ελζγχου των
δικαιολογθτικϊν κα καταρτιςτοφν προςωρινοί πίνακεσ που κα αναρτθκοφν ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (Ο.Ρ.Σ.) του ΥΡΔΒΜΚ: http://eaitisi.sch.gr προκειμζνου να υποβλθκοφν ενςτάςεισ. Θ εγκφκλιοσ με τθν οριςκείςα προκεςμία
των ενςτάςεων κα αναρτθκεί ςτθν Κεντρικι Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ του ΥΡΔΒΜΚ:
http://www.minedu.gov.gr.
9. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςχολ. ζτουσ, παρζχεται ςτον υποψιφιο εκπ/κό θ δυνατότθτα
απενεργοποίθςθσ τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ αναπλθρωτι ι/και ωρομίςκιου εκπ/κοφ που ζχει
υποβάλει. Σθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν είναι δυνατι, για οποιονδιποτε λόγο, θ εκ
νζου ενεργοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατά τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ. Ρροκειμζνου να
απενεργοποιιςει τθν αίτθςθ-διλωςι του, ο υποψιφιοσ ι ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του κατακζτει
ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ςε οποιαδιποτε Δ/νςθ ι Γραφείο Εκπ/ςθσ τθσ βακμίδασ ςτθν οποία
ανικει, θ οποία και διαβιβάηεται ςτθν Κ.Υ. για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ. Για τεχνικοφσ
λόγουσ ροισ των προςλιψεων από τουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν θ αίτθςθ-διλωςθ κεωρείται ότι
απενεργοποιείται οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι από τθν ϊρα τθσ κατάκεςθσ τθσ διλωςθσ
απενεργοποίθςθσ ζωσ και τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν
ανακόπτεται θ ομαλι πορεία τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ των προςλιψεων. Συνιςτάται ςτον
υποψιφιο να καλεί ςτουσ τθλεφωνικοφσ αρικμοφσ που αναγράφονται ςτισ πλθροφορίεσ τθσ
παροφςθσ εγκυκλίου, για να επιβεβαιϊςει τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.
http://didefth.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(Α) Οι ιδθ εγγεγραμμζνοι ςτουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν ςχολικοφ ζτουσ 20102011 (ι παλαιότερου ζτουσ) κα υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ με περιοχζσ προτίμθςθσ
πρόςλθψθσ ωσ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ.
Για τισ περιπτϊςεισ που ζχουν μεταβλθκεί προςωπικά ςτοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.,
διεφκυνςθ κατοικίασ, αρικμόσ τθλεφϊνου κ.λ.π.), αυτά κα δθλϊνονται υποχρεωτικά με
υπεφκυνθ διλωςθ.
Εκ νζου υποβολι δικαιολογθτικϊν απαιτείται για τθν επιβεβαίωςθ των κάτωκι
ιδιοτιτων:
1) τθσ πολυτεκνικισ ιδιότθτασ ι τθσ ιδιότθτασ του τρίτεκνου. *παρ. (Β) 7.α και (Β) 7.β του
παρόντοσ κεφαλαίου+. Τα νζα δικαιολογθτικά πρζπει να ζχουν εκδοκεί εντόσ του τελευταίου
εξαμινου.
Επιςθμαίνεται ότι οι ιδιότθτεσ αυτζσ πρζπει να ςυντρζχουν και κατά το χρόνο
πρόςλθψθσ.
2) των ειδικϊν κατθγοριϊν (ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία, δρεπανοκυτταρικι αναιμία,
μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ). Σε περίπτωςθ που ζχει παρζλκει
διετία από τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ υγείασ τθσ Α/κμιασ Υγειονομικισ Επιτροπισ μζχρι τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων, κα πρζπει να προςκομίςουν νζο πιςτοποιθτικό.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τα πιςτοποιθτικά που ζχουν χρόνια ιςχφ, ακόμα κι αν ζχει παρζλκει διετία
από τθν ζκδοςι τουσ, αρκεί θ προςκόμιςθ των εν λόγω πιςτοποιθτικϊν (δεν απαιτείται δθλαδι θ
προςκόμιςθ νζων).
(Β) Οι υποψιφιοι εκπ/κοί που εγγράφονται για πρϊτθ φορά κα υποβάλουν:
1. Αίτθςθ-Διλωςθ με περιοχζσ προτίμθςθσ πρόςλθψθσ ωσ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου
εκπαιδευτικοφ.
2. Επικυρωμζνο αντίγραφο του τίτλου ςπουδϊν, ςτο οποίο κα αναγράφεται θ
θμεροχρονολογία και ο βακμόσ κτιςθσ του πτυχίου.
Αν δεν αναγράφεται θ θμεροχρονολογία κτιςθσ απαιτείται ςυμπλθρωματικι
βεβαίωςθ κτιςθσ και βακμοφ πτυχίου από το Ρανεπιςτιμιο ι το Τ.Ε.Λ..
Σε περίπτωςθ που εκκρεμεί θ ορκωμοςία των νζων πτυχιοφχων αρκεί βεβαίωςθ
κτιςθσ και βακμοφ πτυχίου από το Ρανεπιςτιμιο ι το Τ.Ε.Λ.
Πςον αφορά το βακμό του πτυχίου, ςτθν περίπτωςθ που δεν προςκομίςει ο
υποψιφιοσ βεβαίωςθ με τον ακριβι βακμό, κα λαμβάνεται υπόψθ θ κατϊτερθ
βακμολογία κάκε μιασ από τισ κλίμακεσ «ΑΛΣΤΑ», «ΛΛΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και θ
οποία αντίςτοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει κακόλου
βακμόσ (περιγραφικόσ ι αρικμθτικόσ) κα καταχωρείται 5,00.
Ο βακμόσ κα αναγράφεται με τζςςερα ψθφία, εκ των οποίων ςτα δφο πρϊτα κα
αντιςτοιχεί ο ακζραιοσ και ςτα επόμενα ο δεκαδικόσ.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο υποψιφιοσ μπορεί επίςθσ να υποβάλει αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων που
ηθτοφνται με τθν παροφςα, ςυνοδευόμενα όμωσ απαραιτιτωσ με υπεφκυνθ διλωςθ κατά το
άρκρο 8, παρ. 4, του ν.1599/1986, ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ βεβαιϊνει ότι τα αντίγραφα
που επιςυνάπτει αποτελοφν γνιςια αντίγραφα εκ των πρωτοτφπων που ζχει ςτα χζρια του.
Ειδικότερα για τουσ πτυχιοφχουσ εκπαιδευτικοφσ ιδρυμάτων του εξωτερικοφ
απαιτείται:
http://didefth.gr
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α) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ςτο οποίο αναγράφεται ο βακμόσ και θ
θμεροχρονολογία κτιςθσ, επικυρωμζνο και επίςθμα μεταφραςμζνο.
β) Βεβαίωςθ ότι το πτυχίο είναι ιςότιμο και αντίςτοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από
τα Ρανεπιςτιμια τθσ θμεδαπισ με απόφαςθ του αρμόδιου φορζα, ιτοι του ΔΛΚΑΤΣΑ ι του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ ι του Συμβουλίου Αναγνϊριςθσ Τίτλων Τριτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ (Σ.Α.Ε.Λ.)-(άρκρο 10
του Ρ.Δ.165/2000) ι του Συμβουλίου Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (Σ.Α.Ε.Ρ.)-(Ρ.Δ.
38/2010 -ΦΕΚ 78/25.05.2010 τ.Αϋ) ι του Λ.Τ.Ε ι από τθν Επιτροπι Λςοτιμιϊν Σχολϊν Εκπαίδευςθσ
Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ. Ειδικότερα, για τα πτυχία τθσ Κφπρου πριν τθν πλιρθ ζνταξθ τθσ
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιςτοιχία για τα
πτυχία που αναφζρονται ςτο Ρ.Δ. 299/1997, ενϊ για τα ίδια πτυχία, κακϊσ και για όλα τα
υπόλοιπα, τα οποία ζχουν χρόνο κτιςθσ μετά τθν ζνταξι τθσ ςτθν Ε.Ε απαιτείται ιςοτιμία και
αντιςτοιχία.
γ). Απολυτιριο Ελλθνικοφ εξαταξίου Γυμναςίου ι Λυκείου ι ιςότιμου ςχολείου. Πςοι δεν
ζχουν το απολυτιριο αυτό, απαιτείται να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό για τθν άριςτθ γνϊςθ και τθν
άνετθ χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, το οποίο χορθγείται από (i) το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ
(επίπεδο Γ2ϋ) ι (ii) τθν Επιτροπι του άρκρου 14 παρ.10 του ν.1566/1985 (Δ/νςθ Ρροςωπικοφ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ). Διευκρινίηεται ότι το δικαιολογθτικό αυτό απαιτείται και για τουσ
υποψθφίουσ των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμιμα Εϋ).
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τισ προςλιψεισ και τουσ διοριςμοφσ ςχολικοφ ζτουσ 2011-2012, επειδι δεν
ζχουν εκδοκεί ακόμθ πιςτοποιθτικά ελλθνομάκειασ επιπζδου Γ2 (ςε εφαρμογι του
Ρ.Δ.60/2010), κα γίνονται δεκτά και τα πιςτοποιθτικά επιπζδου Δϋ, τα οποία είχαν εκδοκεί
βάςει του Ρ.Δ. 363/1998 (τα οποία αντιςτοιχίηονται πλζον ςτο επίπεδο Γ1).
δ) Για τουσ κλάδουσ ΡΕ60-Νθπιαγωγϊν και ΡΕ70-Δαςκάλων απαιτείται βεβαίωςθ
φοίτθςθσ και επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ επί τζςςερα ι δφο ακαδθμαϊκά εξάμθνα, κατά
περίπτωςθ, Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Ελλθνικοφ Ρανεπιςτθμίου (άρκρο 30, παρ.2 του
ν.2083/1992) ι Βεβαίωςθ επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ Ειδικοφ Ρρογράμματοσ Επανεκπαίδευςθσ
Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Ελλθνικϊν Ρανεπιςτθμίων (άρκρο 10, παρ.3 του ν.2327/1995) για τουσ
κατόχουσ πτυχίων χωρϊν εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Πςοι από τουσ υποψιφιουσ αυτοφσ υποβλικθκαν ςτθ διαδικαςία εξετάςεων ι
δοκιμαςιϊν για τθν αναγνϊριςθ τθσ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ απαιτείται βεβαίωςθ μόνον για
δφο ακαδθμαϊκά εξάμθνα. Για τουσ υποψθφίουσ που είχαν εγγραφεί ςτισ επετθρίδεσ μζχρι 31-71995 απαιτείται βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ ειδικοφ προγράμματοσ επανεκπαίδευςθσ
ςυνολικισ διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν ςε Ραιδαγωγικό Τμιμα Ελλθνικοφ Α.Ε.Λ. Από τισ παραπάνω
ρυκμίςεισ εξαιροφνται οι πτυχιοφχοι του Ελλθνικοφ Κολεγίου τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Βορείου
και Νοτίου Αμερικισ.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ, που απαιτοφνται από τθν
παροφςα, πρζπει να είναι επικυρωμζνοι και επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οι
ανωτζρω τίτλοι υποβάλλονται ςε ακριβζσ αντίγραφο του πρωτοτφπου ι ςε αντίγραφο του
ακριβοφσ αντιγράφου τθσ αρχισ που εξζδωςε το πρωτότυπο (όχι ςε αντίγραφο το οποίο δεν ζχει
επικυρωκεί από τθν αρχι που εξζδωςε το πρωτότυπο). Οι ωσ άνω τίτλοι, πιςτοποιθτικά και
βεβαιϊςεισ όταν προςκομίηονται ςε φωτοτυπία μθ επικυρωμζνθ από τθν αρχι που τουσ
εξζδωςε, επικυρϊνονται μόνο από δικθγόρο. Ακριβι αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν
εγγράφων ι εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο ι δθμόςια αρχι επικυρϊνονται από όλεσ τισ διοικθτικζσ αρχζσ και τα Κζντρα
Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (ΚΕΡ). Θ επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι
του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν Ρρεςβεία ι το Ρροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από
δικθγόρο ι από άμιςκο διερμθνζα διοριςμζνο βάςει του ν.148/26.12.1913/1.2.1914.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: 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
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αντίςτοιχα αρμόδια όργανα, εάν για τθν αναγνϊριςθ προθγικθκε εξζταςθ ςε ιδρφματα τθσ
θμεδαπισ.
3. Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/86 (Τα ςτοιχεία αυτά περιλαμβάνονται ςτο ζντυπο τθσ
Αίτθςθσ-Διλωςθσ, θ οποία επζχει και κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του ν.1599/86.
Επαναλαμβάνεται ότι εφιςτάται θ προςοχι ςτα δθλοφμενα ςτοιχεία και ςτθν αναγκαιότθτα
ςυμπλιρωςθσ των τετραγωνιδίων που περιλαμβάνονται ςτο τζλοσ τθσ αίτθςθσ).
4. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. Στοιχεία του δελτίου ταυτότθτασ που
ζχουν μεταβλθκεί, δθλϊνονται υποχρεωτικά με υπεφκυνθ διλωςθ.
Οι ομογενείσ από τθ Βόρεια Ιπειρο, τθν Κωνςταντινοφπολθ, από τα νθςιά Μμβρο
και Τζνεδο και τθν Αίγυπτο, που δεν ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια, υποβάλλουν
αντίγραφο του Ειδικοφ Δελτίου Ταυτότθτασ Ομογενοφσ (Ε.Δ.Τ.Ο.) ι δελτίο ταυτότθτασ
αλλοδαποφ με αναγραφι τθσ Ελλθνικισ καταγωγισ, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.
Οι υποψιφιοι, που ζχουν ξζνθ υπθκοότθτα και δεν είναι πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, δικαιοφνται να υποβάλουν αίτθςθ εφόςον προςκομίςουν
βεβαίωςθ από το Υπουργείο Εςωτερικϊν ότι ζχουν αποκτιςει τθν ελλθνικι ικαγζνεια
με πολιτογράφθςθ και ότι ζχει παρζλκει ζνα ζτοσ από τθν απόκτθςι τθσ. Για τουσ
υποψθφίουσ, οι οποίοι μζχρι τθν απόκτθςθ τθσ ελλθνικισ ικαγζνειασ με
πολιτογράφθςθ, ιταν υπικοοι κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. δεν απαιτείται θ παρζλευςθ
του ζτουσ για τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ.
Σε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι δεν προςκομίςουν τισ ωσ άνω βεβαιϊςεισ και
δικαιολογθτικά, θ αίτθςι τουσ δεν κα γίνεται δεκτι.
5. Οποιοδιποτε πιςτοποιθτικό ζγγραφο, ςτο οποίο να αναγράφεται ο προςωπικόσ
Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.).
6. Η εκπλιρωςθ ι μθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων των υποψθφίων ι θ νόμιμθ
απαλλαγι τουσ απϋ αυτζσ δθλϊνεται υποχρεωτικά ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ (Ζντυπο Α).
Υποψιφιοι ομογενείσ Βορειοθπειρϊτεσ, από τθν Κωνςταντινοφπολθ και από τα
νθςιά Μμβρο και Τζνεδο με αλλοδαπι ικαγζνεια, εφόςον προςκομίςουν αντίγραφο
του Ειδικοφ Δελτίου Ταυτότθτασ Ομογενοφσ (Ε.Δ.Τ.Ο.) τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, δεν
υποχρεοφνται να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό ςτρατοφ.
Υποψιφιοι πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ
εκπλιρωςθ ι μθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεϊν τουσ δεν αποτελεί κϊλυμα
διοριςμοφ ςτο Δθμόςιο Τομζα ςτθ χϊρα τουσ, υποβάλλουν ςχετικι βεβαίωςθ από
Αρχι τθσ οικείασ χϊρασ.
Οι υποψιφιοι ιερείσ, που δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ, υποβάλλουν βεβαίωςθ ιεροςφνθσ από τθν οικεία Μθτρόπολθ,
Υποψιφιοι, που υπθρετοφν ςε Σϊματα Αςφαλείασ και δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ
ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, υποβάλλουν βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ τουσ, ςτθν
οποία να φαίνεται ότι ο χρόνοσ υπθρεςίασ τουσ αντιςτοιχεί με τθν εκπλιρωςθ των
ςτρατιωτικϊν τουσ υποχρεϊςεων.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για τισ περιπτϊςεισ των υποψθφίων που δθλϊνουν ςτθν Αίτθςθ-Διλωςι τουσ
τθν εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι τθν νόμιμθ απαλλαγι τουσ απϋ αυτζσ,
[Αρικ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (ΦΕΚ 1755/31.12.2001 τ. Βϋ) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ
Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Εκνικισ Άμυνασ], κατά τθν πρόςλθψι τουσ κα ελζγχεται από τθν
Διεφκυνςθ πρόςλθψθσ ότι θ θμερομθνία εκπλιρωςθσ ι απαλλαγισ, που αναφζρεται ςτο
πιςτοποιθτικό τφπου Αϋ, προθγείται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ Διλωςθσ τθσ
παροφςασ εγκυκλίου. Άλλωσ θ πρόςλθψθ κα ανακαλείται και κα επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
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ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Οι υποψιφιοι που δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ,
ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτθςθ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων
εκπαιδευτικϊν και κατατάςςονται ςτο τζλοσ του οικείου πίνακα. [άρκρο 12 παρ. 4 τθσ αρικ.
35557/Δ2/09.04.2003 υκμιςτικισ Υ. Α. (ΦΕΚ 465/17.04.2003 τ. Αϋ) και παρ. 2 τθσ αρικμ.
55127/Δ2/11-6-2004 (ΦΕΚ 937 Βϋ) Υ.Α.].
7. Οι υποψιφιοι εκπ/κοι που εμπίπτουν ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ κα πρζπει να
ςυνυποβάλουν, πζραν των ανωτζρω, και τα εξισ δικαιολογθτικά κατά περίπτωςθ:
α. Ρολφτεκνοι:
Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ πολυτζκνου εξ ιδίασ οικογενείασ από το Διμο
εγγραφισ ςυνοδευόμενο από Ριςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Ρολυτζκνων
Ελλάδοσ.
Στθν κατθγορία των πολυτζκνων ανικουν :
οι γονείσ τεςςάρων 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 απορφανιςκζντα τζκνα αν είναι τουλάχιςτον δφο, ςε περίπτωςθ κανάτου και των δφο
γονζων απολαμβάνουν τα ευεργετιματα των πολυτζκνων, υπό τουσ περιοριςμοφσ τθσ παρ.1 του
αρκ.6 του Ν. 3454/2006.
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 τεχνολογικισ 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.
Στα τζκνα αυτά ςυνυπολογίηονται και αυτά με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό
εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θ κατά τα ανωτζρω κατθγορία των πολυτζκνων αφορά μόνο τθν πρόταξι τουσ
ςτον πίνακα αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 8 του
ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/20.11.2003 τ. Αϋ).
β. Τρίτεκνοι:
Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το Διμο εγγραφισ για τθν ιδιότθτα του γονζα
τριϊν (3) τζκνων.
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 παρ.1 του ν. 3454/2006 ςτθν κατθγορία των
τριτζκνων ανικουν οι γονείσ με τρία (3) παιδιά.
Οι παροχζσ χορθγοφνται ςε γονζα ι γονείσ που ζχουν τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια
τριϊν παιδιϊν από τον ίδιο ι διαφορετικοφσ γάμουσ ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι
υιοκετθμζνων ι εκτόσ γάμου γεννθκζντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το
εικοςτό τρίτο (23ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι φοιτοφν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ
πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ 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.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τζκνα με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό
εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ
κατάςταςθσ.
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ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Οι υπαγόμενοι ςτθν κατθγορία αυτι πρζπει να διακζτουν πτυχίο Ανϊτατου
Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ και να ανικουν ςτουσ οριηόμενουσ με τθν παροφςα εγκφκλιο κλάδουσ
εκπαιδευτικϊν. Επί πλζον απαιτείται να ζχουν πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ ΑΣΡΑΛΤΕ
(πρϊθν ΣΕΛΕΤΕ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 14 παρ. 8 του ν.1566/1985 ι πτυχίο
ιςοδφναμο προσ αυτό όπωσ αναφζρεται ςτο Κεφ. Δϋ του παρόντοσ μζρουσ.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Θ πρόςλθψι τουσ, ςε ποςοςτό 20% γίνεται με βάςθ τθ ςειρά εγγραφισ τουσ
ςτον πίνακα αναπλθρωτϊν και εφόςον ζχουν υποβάλει αίτθςθ για πρόςλθψθ ςτισ περιοχζσ που
πραγματοποιοφνται οι προςλιψεισ.
Αν οι εγγεγραμμζνοι ςτον ανωτζρω πίνακα δεν επαρκοφν, τότε για τθ ςυμπλιρωςθ του
ποςοςτοφ προςλαμβάνονται υποψιφιοι χωρίσ προχπθρεςία από το ςυμπλθρωματικό πίνακα.
Κατά τον προςδιοριςμό των κζςεων που αντιςτοιχοφν ςτο ανωτζρω ποςοςτό, γίνεται
ςτρογγυλοποίθςθ ςτθν αμζςωσ επόμενθ ακζραιθ μονάδα, αν προκφπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίςο
ι μεγαλφτερο από το μιςό τθσ ακζραιθσ μονάδασ. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από
το μιςό τθσ ακζραιθσ μονάδασ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σθμειϊνεται ότι τα πιςτοποιθτικά των εκπαιδευτικϊν, που ανικουν ςτισ
προαναφερόμενεσ κατθγορίεσ των πολυτζκνων και τριτζκνων, κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί
πρόςφατα, ιτοι εντόσ του τελευταίου εξαμινου.
γ. Ειδικζσ κατθγορίεσ αναπθρίασ (ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία, δρεπανοκυτταρικι αναιμία,
μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ):
Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό Α/κμιασ Υγειονομικισ Επιτροπισ ι Κρατικοφ Νοςοκομείου, όπωσ
αναφζρεται ςτθν παρ. (Α) 2. του παρόντοσ Κεφαλαίου. Στθν περίπτωςθ που κατατεκεί
πιςτοποιθτικό Κρατικοφ Νοςοκομείου κα πρζπει, εντόσ εξαμινου από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ,
να προςκομιςτεί και το πιςτοποιθτικό Α/κμιασ Υγειονομικισ Επιτροπισ ςτθ Διεφκυνςθ ι το
Γραφείο όπου υποβλικθκε θ αίτθςθ.
δ. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του άρκρου 9, παρ. 6 του ν. 3391/2005 (που αντικατζςτθςε τθν παρ.
1 του άρκρου 5 του ν. 3194/2003) με προχπθρεςία ζωσ 30-06-2010:
δ1. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ (ςυγκεντρωτικι) από τθν οικεία Δ/νςθ Εκπ/ςθσ ςτθν οποία ανικει
το ιδιωτικό ςχολείο, όπου κα αναγράφονται τα χρονικά διαςτιματα κατά τα οποία παραςχζκθκε
θ προχπθρεςία, κακϊσ και το ωράριο εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ τουσ.
δ2. Ζγγραφο απόλυςθσ τθσ οικείασ Δ/νςθσ ι Γραφείου Εκπ/ςθσ, ςτο οποίο κα αναγράφεται θ
πράξθ-απόφαςθ τθσ κατάργθςθσ-αναςτολισ ςχολικισ μονάδασ κ.λ.π. ι τθσ καταγγελίασ
ςφμβαςθσ.
δ3. Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν.1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνουν με ποια από τισ
δφο προχπθρεςίεσ (ιδιωτικι ι δθμόςια) επικυμοφν να ενταχκοφν ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν
και ωρομιςκίων ςε περίπτωςθ που διακζτουν και τισ δφο προχπθρεςίεσ. Επίςθσ κα δθλϊνουν
ότι δεν εργάηονται ςε άλλθ ςχολικι μονάδα του ιδίου ι άλλου ιδιοκτιτθ ιδιωτικοφ ςχολείου.
ε. Εκπαιδευτικοί με προχπθρεςία ςε ςχολεία κρατϊν-μελϊν Ε.Ε. ζωσ 30-06-2010:
ε1. Βεβαίωςθ πρόςλθψθσ από τον αρμόδιο/αρμόδιουσ φορείσ οι οποίοι τελοφν υπό τθ
διοικθτικι εποπτεία του αρμόδιου, ςε κάκε κράτοσ, Υπουργείου και ςυνοδευόμενθ από επίςθμθ
μετάφραςθ, ςτθν οποία να αναγράφεται:
ότι τα ςχολεία πρόςλθψθσ ανικουν ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ,
θ ακριβισ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ
τα ακριβι χρονικά διαςτιματα κατά τα οποία παραςχζκθκε θ ανωτζρω προχπθρεςία,
εργαςιακι ςχζςθ με τθν οποία αποκτικθκε θ αναφερόμενθ ςτα παραςτατικά προχπθρεςία,
το υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ του μονίμου, αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ,
ςτουσ ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ, οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ ανά μινα και
ο φορζασ πρόςλθψθσ και το Υπουργείο ςτθ διοικθτικι εποπτεία του οποίου ανικει.
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Σε κάκε περίπτωςθ ςτθ βεβαίωςθ κα αναγράφεται ότι θ αποκτθκείςα προχπθρεςία είναι
δθμόςια και δεν είναι ιδιωτικι.
Θ προχπθρεςία αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου, που ζχει αποκτθκεί ςε δθμόςια ςχολεία
Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ
και προχποκζςεισ με τθν προχπθρεςία που ζχει αποκτθκεί ςτθν Ελλάδα, μπορεί να
αναγνωριςτεί ωσ προχπθρεςία για τθν ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν εφόςον αποκτικθκε
μετά τθν ζνταξθ των κρατϊν-μελϊν ςτθν Ε.Ε. πλθν τθσ Κφπρου.
ςτ. Εκπαιδευτικοί με προχπθρεςία ςε λοιποφσ φορείσ του ν. 3027/2002 και του ν. 3762/2009
ζωσ 30-06-2010 όπωσ αναφζρονται ςτο «ΜΕΟΣ Αϋ - ΝΟΜΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ - 10α. και 10β.» τθσ
παροφςθσ εγκυκλίου (π.χ. ςε ςχολζσ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ Τ.Ε.Ε. του Οργανιςμοφ
Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ, ςτα ΤΕΕ μακθτείασ Αϋ και Βϋ κφκλου του ΟΑΕΔ, κ.τ.λ.):
Ζντυπα των βεβαιϊςεων προχπθρεςίασ.
(Γ) Εκτόσ των ανωτζρω, οι υποψιφιοι των κλάδων ΡΕ01, ΡΕ02, ΡΕ03, ΡΕ04, ΡΕ05, ΡΕ06,
ΡΕ09, ΡΕ19 και ΡΕ20 που επικυμοφν να προςλθφκοφν ωσ προςωρινοί αναπλθρωτζσ ι
ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί ςε εκκλθςιαςτικά γυμνάςια και λφκεια, υποβάλλουν ςφμφωνα με τισ
ειδικζσ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 39 του ν. 3848/ 2010 μαηί με τθν αίτθςθ –διλωςθ
υποχρεωτικά βιογραφικό ςθμείωμα του οποίου το περιεχόμενο κα εναρμονίηεται με τισ
διατάξεισ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 67728/Α2/11-06-2010 (ΦΕΚ 863 Βϋ) και προαιρετικά
ςυςτατικι επιςτολι από προςωπικότθτα του χϊρου τθσ Ορκοδοξίασ. Αν θ αίτθςθ δεν
ςυνοδεφεται από το βιογραφικό ςθμείωμα, δεν κα γίνεται καταχϊρθςθ των προτιμιςεων των
εκκλθςιαςτικϊν ςχολείων.
Οι Διευκυντζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ παρακαλοφνται να μεριμνιςουν για τθν
αποςτολι του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ ι και τθσ ςυςτατικισ επιςτολισ με αντίγραφο τθσ
αίτθςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ και Θρθςκευτικισ Αγωγισ του
Υπουργείου. Οι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί που δθλϊνουν εκκλθςιαςτικά ςχολεία για να μείνουν
ςτο πίνακα αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων (ωσ υποψιφιοι για πρόςλθψθ ςε εκκλθςιαςτικά
ςχολεία) κα πρζπει να αξιολογθκοφν από το Υπθρεςιακό Συμβοφλιο Δευτεροβάκμιασ
Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ με τθ διευρυμζνθ ςφνκεςι του. Πςοι υποψιφιοι αξιολογθκοφν
κετικά για τθ πρόςλθψι τουσ ςτα εκκλθςιαςτικά ςχολεία, κα πρζπει να γνωρίηουν ότι, για τθ
πρόςλθψι τουσ ειδικά ςτθν Ακωνιάδα Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία του Αγίου Προυσ, όπωσ και ςτθ
ιηάρειο Εκκλθςιαςτικι Σχολι, προχπόκεςθ είναι θ ζγκριςθ από τθν Λερά Κοινότθτα του Αγίου
Προυσ ι το Ρολυμελζσ Συμβοφλιο τθσ ιηαρείου Εκκλθςιαςτικισ Σχολισ αντίςτοιχα.
Επιπλζον, ςτθν Ακωνιάδα Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία, λόγω του ειδικοφ νομικοφ κακεςτϊτοσ, δεν
προςλαμβάνονται γυναίκεσ εκπαιδευτικοί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ι: Στισ διατάξεισ του άρκρου 1 τθσ αρικμ. 44840/ΣΤ5 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 587/10-5-2006 τ.Βϋ)
ορίηονται τα δικαιολογθτικά τα οποία εκδίδονται από τισ Υπθρεςίεσ του ΥΡΔΒΜΚ και μποροφν
να αναηθτθκοφν αυτεπάγγελτα από τισ Δ/νςεισ και τα Γραφεία Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ.
(βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ κτλ)
Επίςθσ από τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. 2458/22-2-2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 267 Βϋ) ορίηεται θ
αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ τθσ καταφατικισ ι αρνθτικισ διλωςθσ τθσ Υπθρεςίασ Ροινικοφ
Μθτρϊου από τθν Δθμόςια Υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ τελικισ διοικθτικισ πράξθσ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΙ: Σφμφωνα με τθν αρικμ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Βϋ) Υ.Α., όπωσ
τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 118723/Δ2/9-11-2006 (ΦΕΚ 1726 Βϋ-διόρκωςθ ςφάλματοσ ΦΕΚ
1863 Βϋ) Υ.Α., οι προςλαμβανόμενοι προςωρινοί αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί
κατά τθν εμφάνιςι τουσ για ανάλθψθ υπθρεςίασ κατακζτουν ςτθν οικεία Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ
πιςτοποιθτικό υγείασ από Α/κμια Υγειονομικι Επιτροπι ι Δθμόςιο Νοςοκομείο ι Κζντρο Υγείασ.
Το πιςτοποιθτικό αυτό ζχει ιςχφ τριϊν (3) ετϊν. Κατά τισ προςλιψεισ εντόσ τθσ τριετίασ, οι
επαναπροςλαμβανόμενοι μποροφν να κατακζτουν επικυρωμζνο αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ
αυτοφ ςτθ διεφκυνςθ πρόςλθψισ τουσ.

http://didefth.gr
19

ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ
ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΑΚΕΙΑ

Η παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια πιςτοποιείται (διατάξεισ του άρκρου 2 παρ. 3
και 4 του ν. 3848/2010):
α) Με βεβαίωςθ περί επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ ειδικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν
τουλάχιςτον εξαμθνιαίασ διάρκειασ, το οποίο παρζχεται από τμιμα Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ
Λδρφματοσ (Α.Ε.Λ.) ι από ομάδεσ ςυνεργαηόμενων τμθμάτων του ίδιου ι περιςςότερων Α.Ε.Λ. ςε
αποφοίτουσ τμθμάτων που ζχουν τα ειδικά τυπικά προςόντα διοριςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια ι
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ι
β) Με τθν κατοχι πτυχίου τμιματοσ Α.Ε.Λ., το πρόγραμμα ςπουδϊν του οποίου
εξαςφαλίηει τθν προσ τοφτο αναγκαία κεωρθτικι κατάρτιςθ και πρακτικι εξάςκθςθ και οι
απόφοιτοι του οποίου ζχουν τα ειδικά τυπικά προςόντα διοριςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια ι
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ι
γ) Με τθν κατοχι πτυχίου παιδαγωγικϊν τμθμάτων Α.Ε.Λ., ι
δ) Με τθν κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςτισ
επιςτιμεσ τθσ αγωγισ, ι
ε) Με τθν κατοχι παιδαγωγικοφ πτυχίου τθσ Ραιδαγωγικισ Τεχνικισ Σχολισ (ΡΑΤΕ.Σ.) ι
τθσ Ανωτζρασ Σχολισ Εκπαιδευτικϊν Τεχνολόγων Μθχανικϊν (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) τθσ πρϊθν Σχολισ
Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν Επαγγελματικισ και Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ι τθσ
Ανϊτατθσ Σχολισ Ραιδαγωγικισ και Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α.Σ.ΡΑΛ.Τ.Ε.).
ςτ) Τα πτυχία που χορθγοφνται από εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ γίνονται
δεκτά εφόςον ζχουν αναγνωριςκεί ωσ ιςότιμα και αντίςτοιχα από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό
Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) / Διαπανεπιςτθμιακό
Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ (ΔΛ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ςφμφωνα με τισ οικείεσ
διατάξεισ. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν και τα διδακτορικά διπλϊματα που χορθγοφνται
από εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ γίνονται δεκτά εφόςον ζχουν αναγνωριςκεί ωσ
ιςότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και ςυνοδεφονται από βεβαίωςθ
του ότι το γνωςτικό αντικείμενο τουσ εμπίπτει ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ.
Ραράλλθλα με τισ διατάξεισ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 2 του ν. 3848/2010
εξακολουκοφν να εφαρμόηονται για τθ μεταβατικι περίοδο και για τουσ δφο επόμενουσ
διαγωνιςμοφσ του Α.Σ.Ε.Ρ. οι ιςχφουςεσ διατάξεισ περί παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ
(άρκρο 9 παρ. 6. του ν. 3848/2010), ιτοι τα πτυχία:
α) Τμθμάτων Α.Ε.Λ.:
-Ραιδαγωγικοφ Νθπιαγωγϊν
-Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ
-Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ ι Επιςτθμϊν Αγωγισ Ρροδθμοτικισ Εκπαίδευςθσ ι Επιςτθμϊν
τθσ Αγωγισ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Κφπρου
-Φιλοςοφίασ
-Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ
-Φιλοςοφίασ και Κοινωνικϊν Σπουδϊν
β) Σχολισ Νθπιαγωγϊν
γ) Ραιδαγωγικισ Ακαδθμίασ
δ) Διδακτορικό δίπλωμα ι μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςτισ επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ
και
ε) Κακθγθτικϊν Σχολϊν.
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Σθμειϊνεται ότι Κακθγθτικζσ ςχολζσ κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 2 παρ. 5
του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Αϋ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 παρ.2 του ν. 3194/2003
(ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Αϋ), για τουσ διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν και τισ προςλιψεισ
αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν από το ζτοσ 2004 και εφεξισ, νοοφνται τα
πανεπιςτθμιακά τμιματα, των οποίων οι πτυχιοφχοι διορίηονται ςτθν πρωτοβάκμια και
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985, χωρίσ τθν
απαίτθςθ πρόςκετου πτυχίου ι πιςτοποιθτικοφ παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ, ςε κζςεισ
εκπαιδευτικϊν των κλάδων ΡΕ70 Δαςκάλων, ΡΕ60 Νθπιαγωγϊν και των κλάδων ΡΕ01
Κεολόγων, ΡΕ02 Φιλολόγων, ΡΕ03 Μακθματικϊν, ΡΕ04 Φυςικϊν, ΡΕ05 Γαλλικισ Γλϊςςασ, ΡΕ6
Αγγλικισ Γλϊςςασ, ΡΕ07 Γερμανικισ Γλϊςςασ, ΡΕ08 Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων, ΡΕ11 Φυςικισ
Αγωγισ, ΡΕ15 Οικιακισ Οικονομίασ, ΡΕ16 Μουςικισ (ΡΕ16.01, ΡΕ16.02 πτυχιοφχων
Ρανεπιςτθμίων), ΡΕ32 Κεατρικϊν Σπουδϊν, ΡΕ33 Μεκοδολογίασ, Λςτορίασ και Κεωρίασ τθσ
Επιςτιμθσ (ΜΛΚΕ), ΡΕ34 Λταλικισ Γλϊςςασ, ΡΕ40 Λςπανικισ Γλϊςςασ και του κλάδου ΡΕ19
Ρλθροφορικισ Ρανεπιςτθμίων οι πτυχιοφχοι του Τμιματοσ Διδακτικισ τθσ Τεχνολογίασ και
Ψθφιακϊν Συςτθμάτων του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ, κακϊσ και θ Ανϊτερθ Σχολι
Εκπαιδευτικϊν Τεχνολόγων Μθχανικϊν (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) τθσ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και θ Ανϊτατθ Σχολι
Ραιδαγωγικισ και Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α.Σ.ΡΑΛ.Τ.Ε.) για διοριςμό εκπαιδευτικϊν ςτον
κλάδο ΡΕ17 (άρκρο 8, παρ.2 του ν. 3194/2003, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 18 παρ.5 του ν.
3404/2005, ( ΦΕΚ 260/17.10.2005 τ. Αϋ), το άρκρο 1 παρ. 3 του ν. 3687/2008) και το άρκρο 39,
παρ. 1 του ν. 3794/2009.
Επιςθμάνςεισ για τθν παιδαγωγικι επάρκεια περιλαμβάνονται ςτθν παραπομπι 1
του Ραραρτιματοσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΙΣΗΣ
1.

2.
3.

Κατά τθν καταχϊριςθ των αιτιςεων των υποψθφίων όλων των κλάδων, ςτο πεδίο «τίτλοσ
ςπουδϊν» κα αναγράφεται αναλυτικά θ ςχολι και το Τμιμα του Ρανεπιςτθμίου ι του
Τ.Ε.Λ. αποφοίτθςθσ. Ειδικά για τουσ υποψθφίουσ των κλάδων ΤΕ01 και ΔΕ01 κα
αναγράφεται θ ειδικότθτα. Ρτυχία που δεν περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα δεν
καταχωρίηονται. Σε περίπτωςθ αμφιβολίασ, αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν
αποςτζλλονται ςτα Τμιματα διοριςμϊν τθσ Κ. Υ. του Υ.Ρ.Δ.Β.Μ.Θ.
Οι χειρόγραφεσ αιτιςεισ, που κατακζτουν, οι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί καταςτρζφονται
μετά τθν καταχϊριςι τουσ και τθν παραλαβι τθσ μθχανογραφθμζνθσ αίτθςθσ.
Οι Διευκυντζσ των Διευκφνςεων και οι Ρροϊςτάμενοι των Γραφείων καλοφνται να
επιλθφκοφν του αυςτθροφ και ενδελεχοφσ ελζγχου τθσ διαδικαςίασ καταχϊριςθσ των
αιτιςεων, ιτοι του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν, από τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ και τθσ
καταχϊριςθσ των αιτιςεων αποκλειςτικά από τουσ οριςκζντεσ χειριςτζσ, προσ αποφυγιν
τυχόν λακϊν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤϋ
ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ραρακαλοφνται οι Διευκφνςεισ και τα Γραφεία Εκπαίδευςθσ, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων να διαβιβάςουν με οποιοδιποτε μζςο ταχείασ μεταφοράσ ι με
κλθτιρα ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του ΥΡΔΒΜΚ μόνο τα κάτωκι δικαιολογθτικά.
Α. Στθ Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Ρ.Ε., Τμιμα Αϋ(για τουσ κλάδουσ ΡΕ70, ΡΕ60) και ςτθ Δ/νςθ
Ρροςωπικοφ Δ.Ε, Τμιμα Αϋ (για τουσ λοιποφσ κλάδουσ), ομαδοποιθμζνα κατά κλάδο:
α) δικαιολογθτικά των ιδθ εγγεγραμμζνων ςτουσ πίνακεσ:
1. πιςτοποιθτικά πολυτεκνίασ και τριτεκνίασ
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2. πιςτοποιθτικά υγείασ των ειδικϊν κατθγοριϊν (ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία,
δρεπανοκυτταρικι αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ)
β) δικαιολογθτικά των υποψθφίων που εγγράφονται για πρϊτθ φορά:
1. δικαιολογθτικά πτυχιοφχων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων του εξωτερικοφ (όπωσ
αναφζρονται ςτο παρόν ΜΕΟΣ Βϋ - κεφ. Γ - παρ. Β 2 τθσ παροφςθσ εγκυκλίου)
2. πιςτοποιθτικά πολυτεκνίασ και τριτεκνίασ
3. πιςτοποιθτικά υγείασ των ειδικϊν κατθγοριϊν (ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία,
δρεπανοκυτταρικι αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ)
4. βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ προςφερκείςασ ςε δθμόςια ςχολεία μζχρι και 30-06-2010
5. βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν μζχρι και 30-06-2010
6. βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ εξωτερικοφ μζχρι και 30-06-2010
7. λοιπζσ βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ μζχρι και 30-06-2010 του ν. 3027/2002 και του ν.
3762/2009 (όπωσ αναφζρονται ςτο ΜΕΟΣ Αϋ - παρ. 10α. και 10β. τθσ παροφςθσ
εγκυκλίου)
Β. Στθ Δ/νςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ και Θρθςκευτικισ Αγωγισ μαηί με αντίγραφο τθσ
αίτθςθσ τα δικαιολογθτικά υποψθφίων τθσ Εκκλθςιαςτικισ Εκπ/ςθσ:
1. βιογραφικό ςθμείωμα
2. ςυςτατικι επιςτολι από προςωπικότθτα του χϊρου τθσ Ορκοδοξίασ (εφόςον υπάρχει).

ΜΕΟΣ Γϋ
ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΡΙΝΑΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΡΟΨΗΦΙΩΝ

1. Οι υποψιφιοι, αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι, κατατάςςονται κατά ςειρά που
εξαρτάται από το ςφνολο των μορίων:
α. ζνα μόριο για κάκε μινα προχπθρεςίασ προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου
εκπαιδευτικοφ μζχρι και τισ 30-06-2010. Θ προχπθρεςία, που ζχει προςφερκεί ςε δυςπρόςιτα
ςχολεία μζχρι και τισ 30-06-2010, υπολογίηεται ςτο διπλάςιο μόνον για πρόςλθψθ ωσ
αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων.
β. ζνα μόριο για κάκε βακμολογικι μονάδα πάνω από τθ βακμολογικι βάςθ από τον
τελευταίο, προ τθσ ςυντάξεωσ του πίνακα, διαγωνιςμό του Α.Σ.Ε.Ρ.
γ. μιςό μόριο για κάκε βακμολογικι μονάδα, πάνω από τθ βακμολογικι βάςθ από τον
αντίςτοιχο προτελευταίο διαγωνιςμό του Α.Σ.Ε.Ρ.
Πςοι υπάγονται ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ από τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ λαμβάνουν
ακροιςτικά τα μόρια αυτϊν.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ λαμβάνεται υπόψθ θ θμεροχρονολογία κτιςθσ του
πτυχίου και εφόςον ο χρόνοσ αυτόσ ςυμπίπτει για περιςςότερουσ υποψθφίουσ, λαμβάνονται
υπόψθ διαδοχικά ο βακμόσ του πτυχίου και θ βακμολογία τουσ ςε διαγωνιςμό του Α.Σ.Ε.Ρ.. Σε
περίπτωςθ ςφμπτωςθσ ςε όλα τα ανωτζρω κριτιρια, θ κατάταξθ γίνεται τυχαία από το ςφςτθμα
Σε κάκε περίπτωςθ προτάςςονται όςοι απζκτθςαν πτυχίο τθσ ΑΣΡΑΛΤΕ (πρϊθν ΣΕΛΕΤΕ) ι πτυχίο,
που αντικακιςτά αυτό κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.

http://didefth.gr
22

ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ
2. Στουσ πίνακεσ προτάςςονται με τθ ςειρά, που αναφζρονται:
α. Οι υποψιφιοι, που είναι πολφτεκνοι εξ ιδίασ οικογενείασ, ςφμφωνα με τθν παρ. Β.7
του Κεφ. Γϋ του Μζρουσ Βϋ τθσ παροφςθσ εγκυκλίου,
β. Οι υποψιφιοι, που πάςχουν από ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία ι δρεπανοκυτταρικι ι
μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία,
γ. Πςοι πάςχουν από ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ.
3. Υποψιφιοι, που δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ
εγγράφονται ςτο τζλοσ του οικείου πίνακα αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν. *αρικ.
55127/Δ2/11-6-2004 (ΦΕΚ 937/23-6-2004 τ.Βϋ), τροποποιθτικι τθσ αρικ. 35557/Δ2/9-4-2003
(ΦΕΚ 465/17-4-2003 τ.Βϋ) Υ.Α.+.
4. Μετά τθν κατάρτιςθ και κφρωςθ των πινάκων πρόςλθψθσ αναπλθρωτϊν και
ωρομίςκιων, τροποποίθςθ τθσ ςειράσ κατάταξθσ είναι επιτρεπτι μόνο ςτισ περιπτϊςεισ, που οι
υποψιφιοι αποκτιςουν τθν ιδιότθτα του πολυτζκνου ι αποκτιςουν πτυχίο ι βεβαίωςθ
τρίμθνθσ επιμόρφωςθσ τθσ ΑΣΡΑΛΤΕ (πρϊθν ΣΕΛΕΤΕ) ι προςκομίςουν πιςτοποιθτικά ειδικϊν
κατθγοριϊν (ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ) ι πιςτοποιθτικό
ςτρατολογίασ τφπου Αϋ ι πιςτοποιθτικό χρόνου κτιςθσ πτυχίου ι βακμοφ πτυχίου. Επίςθσ, μετά
τθν κατάρτιςθ και κφρωςθ των πινάκων πρόςλθψθσ δφναται να καταχωρθκεί και θ ιδιότθτα του
τριτζκνου.
5. Για τουσ υποψθφίουσ των πινάκων αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων τθσ παροφςθσ
εγκυκλίου, οι οποίοι κατατάςςονται και ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ Ειδικισ ι Φυςικισ Αγωγισ
(Τ.Α.Δ.), ςφμφωνα με τθν κατά περίπτωςθ ιςχφουςα νομοκεςία, αναςτζλλεται θ υποψθφιότθτά
τουσ ςτουσ πίνακεσ γενικισ παιδείασ ςε περίπτωςθ πρόςλθψισ τουσ με πλιρεσ ωράριο ςτθν
Ειδικι ι Φυςικι Αγωγι και αντιςτρόφωσ. Σε περίπτωςθ πρόςλθψθσ με μειωμζνο ωράριο ςτθν
Ειδικι ι Φυςικι Αγωγι, οι εκπ/κοί παραμζνουν διακζςιμοι προσ πρόςλθψθ ςτουσ πίνακεσ
γενικισ παιδείασ και αντιςτρόφωσ μόνο για πρόςλθψθ με πλιρεσ ωράριο διδαςκαλίασ
6. Για τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν, οι υποψιφιοι
κατατάςςονται ςτουσ πίνακεσ αυτοφσ, ςφμφωνα με τα κριτιρια κατάρτιςθσ των πινάκων
αναπλθρωτϊν.
ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των πινάκων ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν,
προςλαμβάνονται ωσ ωρομίςκιοι από τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν
κατά τθ ςειρά εγγραφισ τουσ ςε αυτόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΡΙΝΑΚΩΝ - ΥΡΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ των αιτιςεων, του ελζγχου των
δικαιολογθτικϊν και τθν καταχϊριςθ τυχόν προχπθρεςίασ προςφερκείςασ μζχρι και τισ 30-062010 κα καταρτιςτοφν προςωρινοί πίνακεσ, οι οποίοι κα αναρτθκοφν ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (Ο.Ρ.Σ.) του ΥΡΔΒΜΚ: http://eaitisi.sch.gr προκειμζνου να υποβλθκοφν ενςτάςεισ *ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ αρικ.
35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/2003 τ.Βϋ) Υ.Α. και τθσ 79630/Δ2/28-7-2003 (ΦΕΚ 1084/5-8-2003
τ.Βϋ)].
Θ εγκφκλιοσ των ενςτάςεων κα αναρτθκεί ςτθν Κεντρικι Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ του
ΥΡΔΒΜΚ: http://www.minedu.gov.gr. Οι υποψιφιοι κα μποροφν να υποβάλουν ζνςταςθ εντόσ
των αποκλειςτικϊν προκεςμιϊν, που κα οριςκοφν, κακόςον οι πίνακεσ αυτοί, μετά τθν τελικι
κφρωςι τουσ, ουδεμία μεταβολι επί των ςτοιχείων τθσ προχπθρεςίασ κα επιδζχονται.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ενςτάςεων αναρτϊνται εκ νζου ςτθν Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ
του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (Ο.Ρ.Σ.) του ΥΡΔΒΜΚ: http://e-aitisi.sch.gr οι
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προςωρινοί πίνακεσ αναπλθρωτϊν, οι οποίοι κυρϊνονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ
των μόνιμων διοριςμϊν με Υπουργικι Απόφαςθ.
Ραρακαλοφμε θ εγκφκλιοσ αυτι και τα ςυνοδευτικά τθσ να αναρτθκεί ςτουσ πίνακεσ
ανακοινϊςεων των Διευκφνςεων και Γραφείων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ για τθν ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων υποψθφίων εκπαιδευτικϊν.

H ΥΡΟΥΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΡΟΥΛΟΥ
Συνοδευτικά:
Ραράρτθμα
Αίτθςθ-Διλωςθ (Ζντυπο Α)
Ρίνακεσ περιοχϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Ρίνακασ ςχολείων Β/κμιασ Εκκλθςιαςτικισ Εκπ/ςθσ
Ρίνακασ καλλιτεχνικϊν ςχολείων Β/κμιασ Εκπ/ςθσ
Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο Υπουργοφ
2. Γραφείο Αναπλθρϊτριασ Υπουργοφ
3. Γραφείο Υφυπουργοφ
4. Γραφείο Γεν. Γραμματζα
5. Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα
6. Γενικι Δ/νςθ Δ/ςθσ Ρρος/κοφ Ρ.Ε. & Δ.Ε.
7. Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Ρ.Ε. - Τμιμα Αϋ
8. Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Δ.Ε. - Τμιμα Αϋ
9. Δ/νςθ Λειτουργικισ Ανάπτυξθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων
10. Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπ/κϊν Δράςεων
11. Δ/νςθ Σπουδϊν Ρ.Ε.
12. Δ/νςθ Σπουδϊν Δ.Ε.
13. Δ/νςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπ/ςθσ
14. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ
15. Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ
16. Δ/νςθ ΡΟΔΕ
17. ΓΕΡΟ
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