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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1842
26 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 132812 /E2
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες ανα−
πληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ.
έτους 2015−2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71/19.05.2010 τ.Α΄).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/
Α΄/31.05.1982) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόλη−
ση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο
δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
τα Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις».
β. Των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/
Α΄/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
γ. Του άρθρου 6, παρ. 34 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/
Α΄/28.06.2002) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολι−
κών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατά−
ξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
και του άρθρου 41, παρ. 4 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/
Α΄/15.05.2009) «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών επο−
πτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις».
δ. Του άρθρου 16 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α΄/
10.06.2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
ε. Του άρθρου 1, παρ. 8 και του άρθρου 5, παρ. 1β του
Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄/20.11.2003) «Ρύθμιση εκπαιδευ−
τικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιή−
θηκαν και ισχύουν.
στ. Του άρθρου 6, παρ. 5 και 13α του Ν. 3255/2004
(ΦΕΚ 138/Α΄/22.07.2004) «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των
εκπαιδευτικών βαθμίδων», όπως τροποποιήθηκαν, προ−
στέθηκαν και ισχύουν.

ζ. Του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/Α΄/
04.10.2005) «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και άλ−
λες διατάξεις».
η. Του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/
Α΄/17.10.2005) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμο−
δοσίας και λοιπές διατάξεις».
θ. Των άρθρων 2 και 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α΄/
07.04.2006) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές δι−
ατάξεις».
ι. Του άρθρου 27 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α΄/
13.07.2006) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθ−
μιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22
του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α’/08.06.2007) «Δημιουργία
Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος δια
Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης
και φορέων εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις».
ια. Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/09.02.2007) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
ιβ Του άρθρου 22, παρ. 1 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/
Α΄/02.10.2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)», όπως
συμπληρώθηκε και ισχύει.
ιγ. Των άρθρων 5, 5Α, 6 και 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71/Α΄/19.05.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτι−
κού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας
στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροπο−
ποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
ιδ. Του άρθρου 26, παρ. 1 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/
Α΄/21.09.2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοι−
πές διατάξεις».
ιε. Των άρθρων 59, παρ. 17 και 60, παρ. 4ζ του
Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄/24.05.2011) «Θεσμικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
και λοιπές διατάξεις».
ιστ. Του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/
30.01.2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεο−
λαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού και άλλες διατάξεις».
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ιζ. Του άρθρου 18 παρ. 1 περ. α του N. 4325/2015 (ΦΕΚ
47 Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέ−
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30.08.1988) «Κωδικο−
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανι−
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.2015) με θέμα «Διο−
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/Β΄/
17.04.2003) Ρυθμιστική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρό−
σληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκ−
παιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθμ. Υ100/20.02.2015 (ΦΕΚ 299/Β΄/27.02.2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη», όπως
ισχύει.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλά−
δων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χη−
μικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05,
ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14,
ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40,
ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01 να υποβάλουν αίτηση για
ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015−2016 με τα απαραίτη−
τα δικαιολογητικά εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη
δημοσίευση της παρούσης σε Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
1. Έλληνες πολίτες.
Υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση,
θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1)
έτος από την απόκτησή της, κατά την τελευταία ημέρα
υποβολής αιτήσεων με την παρούσα απόφαση.
2. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται
από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και
Τένεδο (Ν.d. 3832/1958).
3. Πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ν. 2431/1996).
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί
των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσι−
κών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων),
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13,
ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34,
ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01.
Στο Παράρτημα II, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας, αναφέρονται αναλυτικά οι κλάδοι/ειδι−
κότητες εκπαιδευτικών που έχουν δικαίωμα υποβολής
αίτησης με την παρούσα εγκύκλιο καθώς και τα πτυχία
και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για την ένταξη
στους πίνακες των αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων.

Σημείωση: Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01,
ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΤΕ16 και οι εμπειροτέχνες ιδι−
ώτες μουσικοί θα κληθούν με ξεχωριστή απόφαση.
Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται
[παρ.11 άρθρο 10 του Ν. 3051/2002 όπως ισχύει (ΦΕΚ
220/20.09.2002 τ.Α΄)]. Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται
το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του
κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θε−
ωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ −
ΔΗΛΩΣΗΣ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ενότητα 1. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης−
δήλωσης:
1. Οι συνταξιούχοι από οποιονδήποτε φορέα και αν
έχουν συνταξιοδοτηθεί, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτι−
κοί στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής
παύσης (παρ. 5 άρθρο 9 του Ν. 3391/2005 και άρθρο 6
του Ν. 3255/2004).
2. Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους σε
θέση μόνιμου εκπαιδευτικού (παρ.45β άρθρο 13 του
Ν. 3149/2003). Το ίδιο ισχύει και για όσους ανέλαβαν
υπηρεσία ως μόνιμοι και παραιτήθηκαν εντός του έτους
από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού
(αρ.329/2005 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ). Δεν εμπίπτουν
σε αυτήν την κατηγορία οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν
είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό πριν τις 10−06−2003,
ημερομηνία έναρξης ισχύος του σχετικού νόμου. Οι ανω−
τέρω εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
μόνο ως ωρομίσθιοι.
3. Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας
ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου το−
μέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε
υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από
την απόλυση (άρθρο 9 του Ν. 3528/2007).
Σημειώνεται ότι στο άρθρο 53 του Π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ
191/30.08.1988 τ.Α΄) ορίζονται τα εξής για το προσωπικό
του δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:
«Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από την υπη−
ρεσία
1. Η σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί από την
υπηρεσία οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο
λόγο αποτελεί ιδίως:
α) Η παράβαση του άρθρου 38 παρ. 1 περ. α’.
β) Η παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα
ή άλλο ειδικό ποινικό νόμο.
γ) Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των κα−
θηκόντων για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον κατά συνέχεια
ημέρες.
δ) Η παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας.
ε) Η διάπραξη μέσα σε ένα έτος, από τότε που έχει
τελεστεί αδίκημα που τιμωρήθηκε τουλάχιστον με πρό−
στιμο ίσο με τις αποδοχές ενός μήνα, άλλου αδικήματος
που μπορεί να επισύρει την ίδια ποινή.
στ) Η κατά σύστημα ανάρμοστη συμπεριφορά κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων.
ζ) Η σοβαρή απείθεια στις νόμιμες εντολές των προ−
ϊστάμενων.
2. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνεται με απόφαση του
αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, μετά από σύμ−
φωνα, αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού
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συμβουλίου. Η λύση της σύμβασης εργασίας επέρχεται
από ανακοίνωση της απόφασης στον απασχολούμενο».
Επιπλέον, στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου τέ−
ταρτου του Ν. 4057/2012 ορίζεται ότι «Σπουδαίο λόγο,
σύμφωνα με το άρθρο 53 του Π.δ. 410/1988 (Α΄ 191) για
την καταγγελία από την υπηρεσία της σύμβασης ερ−
γασίας, μπορεί να αποτελεί η τέλεση κάθε πειθαρχικού
παραπτώματος, διατηρουμένων σε ισχύ των ρυθμίσεων
του άρθρου 55 του ίδιου διατάγματος».
4. Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1
του άρθρου 41 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α/07−10−2014−
Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 229 Α/15−10−2014) ορίζεται ότι:
“Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 2942/2001 προστίθε−
νται εδάφια ως εξής: «Για τη συμμετοχή στη διαδικασία
πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαι−
δευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
ζητείται υποχρεωτικά πιστοποιητικό της Εισαγγελίας
Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου
όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη,
περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευ−
σης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό μητρώο
περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα. Στην
περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή υπάρχει
καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετή−
σιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γε−
νετήσιας ζωής, ο υποψήφιος αυτός απαγορεύεται να
συμμετάσχει στη διαδικασία για πλήρωση θέσεων ανα−
πληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών.»”
5. α. Στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση:
i. Οι κάτοχοι πτυχίων Σχολών Νηπιαγωγών και Παι−
δαγωγικών Ακαδημιών 2/ετούς φοιτήσεως, εφόσον δεν
κατέχουν το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης με τα ΑΕΙ
4/ετούς φοιτήσεως, σύμφωνα με το Π.δ. 130/1990 (ΦΕΚ
52/06.04.1990 τ.Α΄).
Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2015−2016, μπορούν
να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίων
2/ετούς φοιτήσεως χωρίς πτυχίο εξομοίωσης, οι οποίοι
είχαν υποβάλει τη σχολική περίοδο 2014−2015 αίτηση
αναπληρωτή στον οικείο κλάδο και είχαν ενταχθεί σε
αυτόν με μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας
από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
Επισημαίνεται ότι θα διαγράφονται οι φάκελοι των
εκπ/κών και θα απενεργοποιούνται οι υποβληθείσες
αιτήσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπο−
ψηφίων με πτυχία 2/ετούς φοιτήσεως χωρίς το πτυχίο
εξομοίωσης οι οποίοι δεν πληρούν τα προαναφερθέντα.

ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα εξομοίωσης
του Π.δ. 130/1990 (αρ.118/2006 Γνωμοδότηση του Η΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
ii. Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικής αγωγής του Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλίας, Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του
Τμήματος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής (Κατευθύνσεων
Δασκάλων ή Νηπιαγωγών) και του Πανεπιστημίου Μα−
κεδονίας, Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστη−
μών του Τμήματος Εκπ/κής και Κοινωνικής Πολιτικής
(Κατευθύνσεων Συνεχούς Εκπ/σης και Εκπ/σης Ατόμων
με Ειδικές Ανάγκες) καθώς και των αντίστοιχων τίτλων
της αλλοδαπής.
β. Στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση:
i. Οι κάτοχοι πτυχίων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκη−
σης του Παντείου Πανεπιστημίου με ημερομηνία κτήσης
μεταγενέστερη της 30ης Ιουνίου 1984 (Γνωμοδοτήσεις.
Ν.Σ.Κ 144/1990 και 107/2003).
ii. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης, Κατεύθυνσης Εικαστικών, του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εισήχθησαν στο εν λόγω
Τμήμα πριν το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 [Π.δ. 128/2012
(ΦΕΚ 233/26.11.2012 τ.Α΄)].
iii. Οι κάτοχοι πτυχίων Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών
και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ),
δημοσίων ή ιδιωτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 15, Κεφ. Δ΄ του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147/26.09.1991
τ. Α΄) και της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ
18/14.02.1992 τ.Α΄).
iv. Οι κάτοχοι πτυχίων Ανώτερης Δημόσιας ή Ιδιωτικής
Σχολής Δραματικής Τέχνης [Αναγνωρισμένης από το
ΥΠ.ΠΟ, σύμφωνα με το Ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127/13.05.1981
τ.Α΄)], εάν δεν διαθέτουν σχετική βεβαίωση ισοτιμίας του
πτυχίου τους που να έχει χορηγηθεί από το Ινστιτούτο
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε).
Ενότητα 2. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης−δή−
λωσης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε
περίπτωση πρόσληψης αν εξακολουθούν να διατηρούν
την ιδιότητά τους:
1. Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπο−
ρική ιδιότητα, οι οποίοι οφείλουν να παραιτηθούν ή
να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους
(άρθρα 31,32 και 33 του Ν. 3528/2007).
2. Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό
αξίωμα (άρθρο 33 του Ν. 3528/2007 και άρθρα 56 και
57 του Συντάγματος).
3. Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν
σε αυτά καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε
ιδιωτικά σχολεία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) οφεί−
λουν να τερματίσουν την επαγγελματική τους σχέση με
το φροντιστήριο ή το ιδιωτικό σχολείο (παρ. 16 άρθρο
14 του Ν. 1566/1985).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης και
το Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς Ιωαννίνων απώλεσαν τον
παιδαγωγικό τους χαρακτήρα οριστικά το ακαδημαϊκό
έτος 1990−1991 και μετατράπηκαν σε ανώτερες εκκλη−
σιαστικές σχολές.
Οι απόφοιτοι, δε, των εν λόγω σχολών μετά την 01−
07−1991 προσλαμβάνονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες
της Ορθόδοξης Εκκλησίας [σύμφωνα με την παρ.4 του
άρθρου 17 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14/03.02.2006 τ.Α΄)]
και δεν έχουν δικαίωμα ένταξης στον κλάδο ΠΕ70−
Δασκάλων, ακόμη και αν έχουν παρακολουθήσει και

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΙΤΗΣΗ−ΔΗΛΩΣΗ
Η Αίτηση−Δήλωση υποβάλλεται σε μία οποιαδήπο−
τε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ60 και ΠΕ70)
ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) αυτο−
προσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και
αποτελεί ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια
των Προϊσταμένων των Δ/νσεων Εκπ/σης ο καθορισμός
των ειδικότερων λεπτομερειών της διαδικασίας παρα−
λαβής και καταχώρισης των αιτήσεων, κατά τρόπο που
κρίνεται ως ο πλέον αποτελεσματικός για τη λειτουργία
των υπηρεσιών και για την εξυπηρέτηση των υποψη−
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φίων. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω λεπτομέρειες θα
πρέπει να αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της οικείας
Δ/νσης καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων, για την
ενημέρωση των υποψηφίων.
Στις παραγράφους που ακολουθούν παρέχονται πλη−
ροφορίες για ορισμένα εκ των πεδίων της Αίτησης−
Δήλωσης:
1. Πεδίο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δηλώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ.,
διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, διεύ−
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail) − αν υπάρ−
χει −, ιθαγένεια κ.λ.π.. (Βλ. υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι).
2. Πεδίο α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ−ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
α. Για τους εκπ/κούς που απασχολούνται αποκλειστικά
σε μία εκ των βαθμίδων εκπ/σης (π.χ. ΠΕ70 στην Α/θμια
και ΠΕ02 στη Β/θμια) δηλώνονται, κατά σειρά προτε−
ραιότητας, από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές
προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο
ωράριο από τις περιοχές της αντίστοιχης βαθμίδας
εκπ/σης. Ειδικά για τους εκπ/κούς της Β/θμιας Εκπ/σης
στο σύνολο των 30 προτιμήσεων δύναται να επιλεγούν
(ανάλογα με τον κλάδο) και η Σιβιτανίδειος Σχολή, τα
εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια και τα καλλιτεχνικά
σχολεία.
π.χ. κλάδος ΠΕ70
Α/Α

Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)

1

Α−Β΄ Πειραιά

2

Α−Α΄Πειραιά

3

Α−Δ΄ Αθήνας

…

…

30

Α−Αρκαδίας – Μειωμένου Ωραρίου

Σε όλες τις ανωτέρω προτιμήσεις το αρχικό γράμμα
«Α−» δηλώνει τη βαθμίδα της Α/θμιας Εκπ/σης.
π.χ. κλάδος ΠΕ02
Α/Α

Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)

1

Β−Β΄ Πειραιά

2

Β−Α΄Πειραιά

3

Γεν. Εκκλ/κό Λύκειο−Γυμνάσιο Ξάνθης

4

Β−Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου

…

…

30

Σιβιτανίδειος Σχολή – Μειωμένου Ωραρίου

Σε όλες τις ανωτέρω προτιμήσεις το αρχικό γράμμα
«Β−» δηλώνει τη βαθμίδα της Β/θμιας Εκπ/σης. Στην 4η
προτίμηση Β−Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου το «Β΄
Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου» υποδηλώνει την περιοχή
πρόσληψης αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο.
Σημειώνεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για
πρόσληψη με μειωμένο ωράριο σε μία περιοχή (π.χ.
4η προτίμηση−> «Β΄ Πειραιά−Μειωμένου Ωραρίου») δεν
προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσλη−
ψη στην ίδια περιοχή με πλήρες ωράριο, αλλά ο υποψή−
φιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει
ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 1η προτίμηση−>
π.χ. «Β΄ Πειραιά»). Το ίδιο ισχύει και για την αντίστροφη
περίπτωση.
β. Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τη δυνατότητα
να απασχολούνται και στις δύο βαθμίδες εκπ/σης, ήτοι

για αυτούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11,
ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41, δηλώνονται, κατά σειρά
προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και εξήντα (60) πε−
ριοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με
μειωμένο ωράριο [μέχρι και τριάντα περιοχές της Α/
θμιας, συν μέχρι και τριάντα περιοχές της Β/θμιας, της
Σιβιτανιδείου, των εκκλησιαστικών Λυκείων και Γυμνα−
σίων και (μόνο για τον κλάδο ΠΕ18.41, βλ. Επισήμανση 3
της παρούσας παρ.) των καλλιτεχνικών σχολείων] (βλ.
υπόδειγμα αίτησης κοινών κλάδων στο Παράρτημα Ι,
Υποπαρ. Β΄).
π.χ. κλάδος ΠΕ06
Α/Α

Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)

1

Α−Β΄ Πειραιά

2

Β−Β΄Πειραιά

3

Β−Α΄ Αθήνας

4

Α−Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου

…

…

60

Β−Α΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου

Σημειώνεται ότι στην 1η προτίμηση Α−Β΄ Πειραιά το
γράμμα «Α−» δηλώνει τη βαθμίδα της A/θμιας Εκπ/σης
και το «Β΄ Πειραιά» υποδηλώνει την περιοχή πρόσληψης
αναπληρωτή με πλήρες ωράριο, ενώ στην 60η προτί−
μηση Β−Α΄ Αθήνας−Μειωμένου Ωραρίου το γράμμα «Β−»
δηλώνει τη βαθμίδα της B/θμιας Εκπ/σης και το «Α΄ Αθή−
νας−Μειωμένου Ωραρίου» υποδηλώνει την περιοχή πρό−
σληψης αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο, αντίστοιχα.
Τονίζεται, δε, ότι η επιλογή συγκεκριμένης περιοχής
της μιας βαθμίδας εκπ/σης (π.χ. 1η προτίμηση−> Β΄ πε−
ριοχή της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά) δεν προ−
εξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη
στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης βαθμίδας εκπ/σης,
αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται
να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ.
2η προτίμηση−> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/
σης Πειραιά).
Ομοίως, επισημαίνεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέρο−
ντος για πρόσληψη με μειωμένο ωράριο σε μία περιοχή
π.χ. «Β΄ Αθήνας−Μειωμένου Ωραρίου» δεν προεξοφλεί
αντίστοιχο ενδιαφέρον και για πρόσληψη με πλήρες
ωράριο στην ίδια περιοχή π.χ. «Β΄ Αθήνας», όπως και
το αντίστροφο.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών όλων των κλά−
δων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
δεν περιλαμβάνεται η περιοχή Μειονοτικά. Οι προσλή−
ψεις θα διενεργούνται στις περιοχές που υπάγονται
οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες και η τοποθέτηση
των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών σε αυτές θα
γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Μόνο οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03,
ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20 μπορούν να
επιλέξουν εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, σύμφωνα
με τα οριζόμενα Κεφ. Δ’ − παρ.3 του παρόντος ΜΕΡΟΥΣ.
Σημειώνεται, δε, ότι στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο−
Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας,
λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους, δεν
προσλαμβάνονται γυναίκες εκπαιδευτικοί.

sep4u.gr
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Μόνο οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ18.41 μπορούν να
επιλέξουν και καλλιτεχνικά σχολεία. Η πρόσληψή τους
θα γίνεται από τον οικείο πίνακα προσωρινών αναπλη−
ρωτών που θα καταρτιστεί με την παρούσα εγκύκλιο.
Τα εν λόγω σχολεία, όπως αυτά αναγράφονται στο
συνημμένο σχετικό πίνακα (βλ. Παράρτημα V), θα δηλώ−
νονται ονομαστικά. Για τους λοιπούς κλάδους Β/θμιας
Εκπαίδευσης τα λειτουργικά κενά των καλλιτεχνικών
σχολείων θα καλύπτονται με ευθύνη του οικείου Δ/ντη
Εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται
στην περιοχή που ανήκει το κάθε καλλιτεχνικό σχολείο.
γ. Εκτός των συγκεκριμένων επιλογών προτίμησης
κάθε υποψήφιος ανάλογα με τον κλάδο του έχει τη
δυνατότητα να δηλώσει επιλέγοντας το/α σχετικό/ά
πεδίο/α, ότι επιθυμεί να προσληφθεί από τον ενιαίο
πίνακα αναπληρωτών:
γ1) ως αναπληρωτής και στις λοιπές περιοχές Α/θμιας
ή/και Β/θμιας Εκπ/σης ανάλογα με τον κλάδο του.
π.χ. Οι εκπ/κοί του κλάδου ΠΕ60 μπορούν να επιλέξουν
το σχετικό πεδίο μόνο για την Α/θμια Εκπ/ση, οι εκπ/
κοί του κλάδου ΠΕ03 μπορούν να επιλέξουν το σχετικό
πεδίο μόνο για τη Β/θμια Εκπ/ση ενώ οι εκπ/κοί των
κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32
και ΠΕ18.41 μπορούν να επιλέξουν τα σχετικά πεδία τόσο
για την Α/θμια όσο και για τη Β/θμια Εκπ/ση.
γ2) ως αναπληρωτής με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας
και στις λοιπές περιοχές Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης
κατά την γ1 περίπτωση.
γ3) ως αναπληρωτής σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Τμήματα
Ένταξης (Τ.Ε.) Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης, ανάλογα
με τον κλάδο του, σε περίπτωση κατά την οποία εξα−
ντληθούν οι πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικής
Αγωγής (προτελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου
22 του Ν. 3699/2008).
γ4) ως αναπληρωτής για το «πρόγραμμα εξειδικευμέ−
νης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (παράλ−
ληλη στήριξη). Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σημειώνεται ότι το
συγκεκριμένο πεδίο μπορεί να επιλεγεί μόνο από υπο−
ψηφίους των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Σε περίπτωση ενεργοποίησης των πεδίων των πε−
ριπτώσεων γ1 ή/και γ2 από τον υποψήφιο, κατά τη ροή
προσλήψεων και την εξέταση της αίτησής του, εξετά−
ζεται κατά προτεραιότητα η δυνατότητα τοποθέτησής
του σε κάποια εκ των 30 (ή 60) προτιμήσεών του (κατά
αύξουσα σειρά επιλογής) και στη συνέχεια το ενδε−
χόμενο τοποθέτησής του σε κάποια από τις λοιπές
περιοχές. Επισημαίνεται ότι για την τοποθέτησή του σε
κάποια εκ των λοιπών περιοχών, έχουν αναπτυχθεί (και
εισαχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα)
κόμβοι γειτνίασης μεταξύ του συνόλου των περιοχών,
προκειμένου ο εκπ/κός να τοποθετείται στην πλησιέ−
στερη, με την 1η επιλογή προτίμησής του, διαθέσιμη
περιοχή πρόσληψης, χωρίς να δίνεται προτεραιότητα
στις περιοχές πλήρους (περίπτωση γ1) έναντι των πε−
ριοχών μειωμένου ωραρίου (περίπτωση γ2).
2. Σε ενδεχόμενη αποδοχή των περιπτώσεων γ3 και
γ4 (προσλήψεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και προσλήψεις για το
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πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης) ο
εκπαιδευτικός είναι υποψήφιος για πρόσληψη στις ίδιες
κατά σειρά προτίμησης περιοχές, όπως αυτές δηλώνο−
νται στην αίτησή του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα
(βλ. παρ.2α−2β και παρ.2γ1−2γ2).
3. Δεν περιλαμβάνονται στις «λοιπές περιοχές Β/θμιας
Εκπ/σης» η Σιβιτανίδειος Σχολή, τα σχολεία εκκλησια−
στικής εκπαίδευσης και (μόνο για τον κλάδο ΠΕ18.41, βλ.
Επισήμανση 3 της παρ. 2β του παρόντος Κεφ.) τα καλ−
λιτεχνικά σχολεία. Ως εκ τούτου, εκπ/κοί που επιθυμούν
πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Σχολή, στα εκκλησιαστικά ή
(μόνο για τον κλάδο ΠΕ18.41) στα καλλιτεχνικά σχολεία
(με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο) θα πρέπει να το
δηλώνουν υποχρεωτικά ως περιοχή/ές προτίμησης με
τη σειρά προτεραιότητας που επιθυμούν στις 30 περι−
οχές προτίμησης της Β/θμιας Εκπ/σης.
3. Πεδίο β. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ−ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Δηλώνονται οι περιοχές προτίμησης μιας (1) μόνο
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την Πρω−
τοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11,
ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41, οι οποίοι επιθυμούν να
απασχοληθούν σε δημοτικά σχολεία ως ωρομίσθιοι θα
πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περι−
οχές Α/θμιας Εκπ/σης.
4. Μετά την καταχώριση, ο υποψήφιος παραλαμβάνει
αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του υπογε−
γραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της
αίτησης και θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της οι−
κείας Διεύθυνσης ή από τον αρμόδιο υπάλληλο, στον
οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σημειώνεται ότι δεν εμφανίζονται στο εν λόγω αντί−
γραφο της αίτησης μόρια προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας
από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Τα μόρια αυτά θα δημοσι−
ευθούν στο διαδίκτυο κατά την ανάρτηση των πινάκων
αναπληρωτών (βλ. Μέρος Β΄ − Κεφ. Β΄)
Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συ−
μπλήρωση της αίτησης κατά την παραλαβή του αντι−
γράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντι−
γράφου της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός
έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής.
Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή
παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει
να υποβάλει σχετική αίτηση εντός των οριζόμενων με
την παρούσα εγκύκλιο προθεσμιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ −
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Κατά τη διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων εί−
ναι δυνατή: (α) η τροποποίηση της αίτησης τόσο για
το σύνολο των επιλογών/πεδίων, που εμφανίζονται σε
αυτή, όσο και για τις επιλογές/πεδία, που έχουν να
κάνουν με τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού
προσκομίζοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά, και (β)
η ανάκληση της αίτησης.
2. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο για τις
κάτωθι περιπτώσεις:
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α. Σε περίπτωση διορισμού του/της συζύγου της/του
υποψηφίου αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού ως
μόνιμου εκπαιδευτικού κατά τους διορισμούς του σχο−
λικού έτους 2015−2016 προκειμένου να συμπεριλάβει και
την περιοχή διορισμού του/της συζύγου με τη σειρά
που επιθυμεί, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση
σε ΦΕΚ των διορισμών των μονίμων εκπαιδευτικών.
[παρ.4 άρθρο 2 της αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ
465/17.04.2003 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει].
β. Σε περίπτωση απόσπασης με Υπουργική Απόφαση
του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή εκπ/
κού σε διαφορετικό ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή άλλη υπηρεσία ή
φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, κατά τις
αποσπάσεις του σχολικού έτους 2015−2016, είναι δυνατή
η υποβολή τροποποιητικής αίτησης εντός δέκα ημερών
από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης
προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει πε−
ριοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του έτσι
ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο οι περιοχές που
επιθυμεί, οι οποίες, όμως, θα πρέπει να ανήκουν στην
Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης στην αρμοδιότητα της
οποίας υπάγεται το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης του/της
συζύγου. Σε περίπτωση απόσπασης σε άλλη υπηρεσία
ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ως
οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, νοείται αυτή στην
οποία ανήκει η υπηρεσία/ο φορέας.
γ. Σε περίπτωση πρόσληψης ως αναπληρωτή εκπ/κού
ενός εκ των συζύγων που είναι υποψήφιοι αναπληρω−
τές, κατά τις προσλήψεις του σχολικού έτους 2015−2016,
είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης από
τον άλλο σύζυγο εντός δέκα ημερών από την έκδοση
της σχετικής υπουργικής απόφασης προκειμένου απο−
κλειστικά και μόνο να αφαιρέσει περιοχές προτίμησης
από την αρχική αίτησή του έτσι ώστε να παραμείνουν
σε αυτή μόνο οι περιοχές που επιθυμεί, οι οποίες, όμως,
θα πρέπει να ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/
σης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η περιοχή
πρόσληψης του/της συζύγου.
δ. Σε περίπτωση, που ο υποψήφιος:
i) αποκτήσει την ιδιότητα του πολυτέκνου,
ii) εκδηλώσει ή νοσήσει από ομόζυγη μεσογειακή ή
δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
ή σκλήρυνση κατά πλάκας,
iii) ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,
iv) αποκτήσει πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή ισο−
δύναμο αυτού πτυχίο ή βεβαίωση τρίμηνης επιμόρφω−
σης (κλάδοι ΤΕ−ΔΕ) της ΑΣΠΑΙΤΕ,
v) αποκτήσει βεβαίωση χρόνου κτήσης ή βαθμού πτυ−
χίου,
vi) αποκτήσει την ιδιότητα του τριτέκνου,
και προσκομίσει κατά τη διάρκεια του σχολ. έτους
2015−2016 τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως
αναφέρονται στο ΚΕΦ. Γ΄ του παρόντος Μέρους (παρ.
2 άρθρο 1 της αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003 υπουργικής
απόφασης, όπως ισχύει).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Για την εφαρμογή των περιπτώσεων 2α, 2β και 2γ
απαιτείται η προσκόμιση από τους υποψηφίους πρό−
σφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και
η κοινοποίηση στην Υπηρεσία του Αριθμού Φορολογι−
κού Μητρώου του/της συζύγου καθώς και τoυ αριθμού

πρωτοκόλλου των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων,
κατά περίπτωση.
2. Η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης αναπλη−
ρωτή που περιγράφεται στις περιπτώσεις 2α, 2β και
2γ ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος εκ−
παιδευτικός δεν έχει ακόμη προσληφθεί. Αντίθετα, η
δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης αναπληρωτή
που περιγράφεται στην περίπτωση 2δ ισχύει και κα−
τόπιν της πρόσληψης του εκπ/κού, χωρίς όμως αυτό
να δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα στον εκπ/κό για
τροποποίηση της υφιστάμενης πρόσληψης.
3. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολ. έτους, δίνεται στον
υποψήφιο εκπ/κό η δυνατότητα απενεργοποίησης της
υποβληθείσας αίτησης−δήλωσης αναπληρωτή ή/και
ωρομίσθιου εκπ/κού. Σημειώνεται ότι στην περίπτω−
ση αυτή δεν είναι δυνατή, για κανένα λόγο, η εκ νέου
ενεργοποίησή της. Επιπλέον, παρέχονται οι κάτωθι δυ−
νατότητες κατά περίπτωση:
(i) Υποψήφιος σε έναν κλάδο:
Προσληφθέντες αναπληρωτές εκπ/κοί με μειωμένο
ωράριο διδασκαλίας (9−15 ώρες), για τους οποίους,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Β’−Κεφ. Γ’−
παρ.1β, παραμένει ενεργή η αίτησή τους μόνο ως προς
τη δυνατότητα αναβάθμισης/πρόσληψής τους με πλήρες
ωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης,
δύνανται να αιτηθούν την απενεργοποίηση της εν λόγω
δυνατότητας αναβάθμισης σε πλήρες ωράριο.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη απενεργοποίησης
της αίτησης και αναβάθμισής/πρόσληψης του με πλήρες
ωράριο, ο εκπ/κός οφείλει να αναλάβει υπηρεσία, ειδάλ−
λως υφίσταται τις κυρώσεις μη ανάληψης της παρ.17 του
άρθρου 59 του N. 3966/2011 και ταυτόχρονα ανακαλείται
η πρόσληψή του με μειωμένο ωράριο.
(ii) Υποψήφιος σε περισσότερους του ενός κλάδους:
• Προσληφθέντες αναπληρωτές εκπ/κοί με μειωμέ−
νο ωράριο διδασκαλίας (9−15 ώρες), για τους οποίους,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Β’−Κεφ. Γ’−
παρ.2β, παραμένει ενεργή η αίτησή τους μόνο ως προς
τη δυνατότητα αναβάθμισης/πρόσληψής τους με πλήρες
ωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης
του οικείου κλάδου, καθώς και η δυνατότητα πρόσληψης
μόνο με πλήρες ωράριο για το σύνολο των δηλωθεισών
περιοχών προτίμησης (πλήρους ωραρίου) στους λοιπούς
κλάδους, δύνανται να αιτηθούν την απενεργοποίηση
των εν λόγω δυνατοτήτων.
• Ειδικότερα, για τους υποψηφίους, οι οποίοι εντάσ−
σονται σε περισσότερους του ενός κλάδους της ίδιας
βαθμίδας εκπ/σης, και, ως εκ τούτου, υποβάλλουν μία
κοινή αίτηση για το σύνολο των κλάδων, παρέχεται η
δυνατότητα απενεργοποίησης της δυνατότητας πρό−
σληψης σε έναν (ή περισσότερους) εκ των κλάδων.
(iii) Υποψήφιος στους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Γε−
νικής Εκπ/σης:
Προσληφθέντες από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής
αναπληρωτές εκπ/κοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας
(9−15 ώρες), για τους οποίους, σύμφωνα με τα αναφε−
ρόμενα στο ΜΕΡΟΣ Β’−Κεφ. Γ’− παρ.3, παραμένει ενεργή
η αίτησή τους στους πίνακες Γενικής Εκπ/σης μόνο
ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης με πλήρες ωράριο
για το σύνολο των δηλωθεισών περιοχών προτίμησης,
(πλήρους ωραρίου), δύνανται να αιτηθούν την απενερ−
γοποίηση της εν λόγω δυνατότητας.

sep4u.gr
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(iv) Υποψήφιος για τα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής
Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ) ή για το Πρόγραμμα Πρόσθετης
Διδακτικής Στήριξης και Γενικής Εκπ/σης:
Προσληφθέντες στα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής
Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ) ή στο πρόγραμμα Πρόσθετης Δι−
δακτικής Στήριξης αναπληρωτές εκπ/κοί με μειωμένο
ωράριο διδασκαλίας (9−15 ώρες) ή ωρομίσθιοι, για τους
οποίους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Β΄−
Κεφ. Γ’− παρ.4, παραμένει ενεργή η αίτησή τους στους
πίνακες Γενικής Εκπ/σης για το σύνολο των δηλωθεισών
περιοχών προτίμησης (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου),
δύνανται να αιτηθούν την απενεργοποίηση της εν λόγω
αίτησης.
4. Προκειμένου να απενεργοποιήσει/τροποποιήσει την
αίτηση−δήλωσή του κατά τα ανωτέρω (παρ. 1, 2 & 3), ο
υποψήφιος καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση συνο−
δευόμενη με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιο−
λογητικά σε οποιαδήποτε Δ/νση Εκπ/σης της βαθμίδας
στην οποία ανήκει, η οποία διαβιβάζεται αμέσως στο
αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. με τον προσφορότερο τρόπο
(fax, e−mail) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε
κάθε περίπτωση, η οικεία Διεύθυνση οφείλει να επιβε−
βαιώνει την παραλαβή του αιτήματος.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η απενεργοποίηση/τροποποίηση της αίτησης πραγμα−
τοποιείται από το αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. του Υπουργεί−
ου Παιδείας από την ημερομηνία παραλαβής αυτής έως
και την επόμενη εργάσιμη ημέρα, υπό την προϋπόθεση
ότι δεν ανακόπτεται η ομαλή πορεία της διαδικασίας
ολοκλήρωσης των εκάστοτε προσλήψεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση−δήλωση με την
εγκύκλιο του σχολικού έτους 2012−2013 ή/και 2013−2014
ή/και 2014−2015 καταθέτουν εκ νέου:
α) μόνο όσα εκ των βασικών δικαιολογητικών έχουν
τροποποιηθεί (π.χ. δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου).
Σημειώνεται ότι με τη συμπλήρωση της σχετικής αί−
τησης, η οποία ενέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης,
είναι δυνατή και η τροποποίηση των λοιπών καταχω−
ρισμένων πεδίων στον προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο
του εκπ/κού (π.χ. πόλη μόνιμης κατοικίας και τηλέφωνο
επικοινωνίας).
β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών
ειδικών κατηγοριών που τους αφορούν, εφόσον έχει πα−
ρέλθει η ισχύς τους, βάσει των κάτωθι αναφερομένων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Α. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των (υπό τροποποί−
ηση) βασικών δικαιολογητικών, η αίτηση δεν θα γίνεται
δεκτή.
Β. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των συμπληρωματι−
κών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών, θα διαγράφο−
νται τα αντίστοιχα πεδία στον ηλεκτρονικό φάκελο του
υποψηφίου και αυτός δεν θα τυγχάνει του αντίστοιχου
ευεργετήματος.
2. Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση−δήλωση
με βάση τις εγκυκλίους των σχολικών ετών 2012−2013,
2013−2014, και 2014−2015 οφείλουν να υποβάλουν οφεί−
λουν να υποβάλουν:
α) το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών.
β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών
που τους αφορούν.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Α. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των βασικών δικαι−
ολογητικών, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.
Β. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των συμπληρω−
ματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών, δεν θα
καταχωρίζονται τα αντίστοιχα πεδία στον ηλεκτρονικό
φάκελο του υποψηφίου και αυτός δεν θα τυγχάνει του
αντίστοιχου ευεργετήματος.
3. Οι υποψήφιοι, που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για πρό−
σληψη σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης:
Α1) καλούνται να καταθέτουν στην οικεία Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιπροσθέτως της σχετι−
κής αίτησης−δήλωσης, και Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης
προσωπικής ευθύνης αποστολής σε ψηφιακή μορφή των
απαιτούμενων δικαιολογητικών πρόσληψης στην Εκκλη−
σιαστική Εκπαίδευση (ήτοι, α) βιογραφικό σημείωμα επί
του οποίου αναγράφεται ο κλάδος και το ΑΦΜ, και, Β)
επικουρικά, συστατική επιστολή από προσωπικότητα
της Ορθοδοξίας) στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις
αναλόγως του κλάδου τους:
−Για τους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03 opolymenakou@
minedu.gov.gr
−Για τους κλάδους ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ19−
20 vpapavassiliou@minedu.gov.gr
Α2) Σε περίπτωση μη συνυποβολής της προαναφερ−
θείσας Υπεύθυνης Δήλωσης, η καταχώριση της προτίμη−
σης των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης δεν συντελείται.
ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο
να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνστα−
ντινούπολη τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο που δεν έχουν
την ελληνική ιθαγένεια υποβάλουν αντίγραφο του Ειδι−
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή δελτίο
ταυτότητας αλλοδαπού με αναγραφή της Ελληνικής
καταγωγής, της Ελληνικής Αστυνομίας.
• Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν
είναι πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εφόσον προσκομίσουν
βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητι−
κής Ανασυγκρότησης ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική
ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα
έτος από την απόκτησή της. Για τους υποψηφίους, οι
οποίοι μέχρι την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με
πολιτογράφηση, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε.
δεν απαιτείται η παρέλευση του έτους για την υποβολή
της σχετικής αίτησης.
Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι κατά την υποβολή
της αίτησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση του δελ−
τίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
γ. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών,
στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο
βαθμός κτήσης του πτυχίου.
• Αν δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης
απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και βαθ−
μού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι..
• Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων
πτυχιούχων αρκεί βεβαίωση κτήσης από το Πανεπιστή−
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μιο ή το Τ.Ε.Ι. στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία
κτήσης και ο βαθμός του πτυχίου
• Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός,
λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας
από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και
η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περί−
πτωση που δεν αναγράφεται βαθμός (περιγραφικός ή
αριθμητικός) καταχωρείται 5,00.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ για εξεταστική περίοδο:
Οι χρονικές περίοδοι των εξεταστικών περιόδων χει−
μερινού εξαμήνου, εαρινού εξαμήνου και Σεπτεμβρίου
ορίζονται ανά ακαδημαϊκό έτος ως εξής: α) από 01/01
έως 30/04 σε εξεταστική χειμερινού εξαμήνου, β) από
01/05 έως 15/08 σε εξεταστική εαρινού εξαμήνου, και
γ) από 16/08 έως 31/12 σε εξεταστική Σεπτεμβρίου. Η
κατάταξη των υποψηφίων τροποποιήθηκε στις ανωτέρω
χρονικές περιόδους των εξεταστικών με τα κριτήρια που
περιγράφονται στην με αριθμ. 9604/Ε1/20.01.2015 (ΑΔΑ:
ΩΙΑΛ9−Υ5Ψ) εγκύκλιο.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν απέκτησε το πτυ−
χίο του εντός της ανωτέρω ορισθείσας περιόδου ανά
εξεταστική περίοδο (με βάση τα αναφερόμενα και στην
παραπάνω εγκύκλιο), οφείλει, με ευθύνη του, να προ−
σκομίσει σχετική βεβαίωση από το οικείο Ίδρυμα Τρι−
τοβάθμιας Εκπ/σης (π.χ. Πανεπιστήμιο), από την οποία
θα προκύπτει με σαφήνεια η κτήση πτυχίου μετά τη
συμμετοχή σε διαφορετική εξεταστική περίοδο.
δ. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ08−Καλλιτεχνι−
κών Μαθημάτων, ειδικά για τους τίτλους που έχουν
εκδοθεί στην ημεδαπή, απαιτείται και πιστοποιητικό
ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών
Σπουδών ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επι−
τυχώς ειδικά μαθήματα για τη διδασκαλία της τέχνης
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για
τις δύο περιπτώσεις δεν αναφέρεται ρητώς στον τίτλο
σπουδών ή στο πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (ή
πιστοποιητικό πτυχιούχου).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για τους πτυχιούχους του Τμήματος Πλαστικών Τε−
χνών και Επιστημών της Τέχνης, κατεύθυνσης Εικαστι−
κών, με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης, του
Παν/μίου Ιωαννίνων, απαιτείται και βεβαίωση πρώτης
εγγραφής στο συγκεκριμένο Τμήμα (σημ.: η ημερομηνία
πρώτης εγγραφής αναφέρεται στο πιστοποιητικό περά−
τωσης σπουδών ή πιστοποιητικό πτυχιούχου).
Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυ−
μάτων του εξωτερικού απαιτείται:
i) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών
στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρο−
νολογία κτήσης, συνοδευόμενο από επικυρωμένη με−
τάφραση.
ii) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου
σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπι−
στήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται
κατά περίπτωση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Ανα−
γνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)]
ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή την Επι−
τροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προ−
σωπικού ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσό−

ντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
(πρώην ΟΕΕΚ) για τoυς κλάδους ΤΕ01 και ΔΕ01.
ή
Πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από
το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσό−
ντων (Σ.Α.Ε.Π.) [πρώην Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγ−
γελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)] .
Σημειώνεται ότι για τα πτυχία πανεπιστημίων της Κύ−
πρου που αναφέρονται στο Π.δ. 299/1997 και αποκτήθη−
καν πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατί−
ας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (01−05−2004) δεν απαιτείται
αντιστοιχία.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 2
του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/11.11.1987 τ.Α΄), «Σε περίπτω−
ση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογι−
κής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν
ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί
πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την
έννοια των διατάξεων της παρ.2 περ. α΄ του άρθρου 5,
λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια
του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι.
και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή
τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν
σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των
οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει
αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε.».
2. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή
και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως
ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής
κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση
έγινε χωρίς συμπληρωματική εξέταση μαθημάτων σε
ιδρύματα της ημεδαπής άλλως η ημερομηνία χορήγη−
σης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα
αντίστοιχα αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση
προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής.
3. Ως ημερομηνία κτήσης πτυχίου για υποψήφιους που
προσκομίζουν βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελμα−
τικών προσόντων εκπαιδευτικού Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/
σης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)( πρώην Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ.38/2010, θεωρείται η ημερομηνία
έκδοσης της σχετικής απόφασης του Σ.Α.Ε.Π..
4. Σε περίπτωση μη προσκόμισης βεβαίωσης βαθμο−
λογικής αντιστοιχίας προς τη δεκάβαθμη κλίμακα, θα
καταχωρείται στο σύστημα ο κατώτατος βαθμός, που
απαιτείται για την κτήση πτυχίου από τα αντίστοιχα
τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων, ήτοι ο βαθμός
«5».
iii) Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυ−
κείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτή−
ριο αυτό, ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπ/σης εσωτερικού, απαιτείται να προσκομίσουν πι−
στοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση
της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (i) το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή (ii) την Επι−
τροπή της παρ.10 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (Δ/νση
Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και
για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ.
544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε΄).
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι του επιπέδου Γ2 των εξε−
τάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας του Κέντρου Ελ−
ληνικής Γλώσσας Μαΐου 2015 μπορούν να προσκομίσουν
το δελτίο επιτυχίας που τους χορηγήθηκε.
iv) Για τους κλάδους ΠΕ60−Νηπιαγωγών και ΠΕ70−
Δασκάλων απαιτείται βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς
παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμη−
να, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού
Πανεπιστημίου (παρ.2 άρθρο 30 του Ν. 2083/1992) ή Βε−
βαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμ−
ματος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Ελλη−
νικών Πανεπιστημίων (παρ. 3 άρθρο 10 του Ν. 2327/1995)
για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης (παρ. 8 άρθρο 9 του Ν. 3391/2005).
Όσοι από τους υποψήφιους αυτούς υποβλήθηκαν στη
διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασιών για την αναγνώρι−
ση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση
μόνο για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για τους υποψήφιους
που είχαν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31−07−1995
απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προ−
γράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι
(6) μηνών σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού Α.Ε.Ι.. Από
τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι πτυχιούχοι του
Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου
και Νοτίου Αμερικής.
ε. Η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεων
των υποψηφίων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές
δηλώνεται υποχρεωτικά στην Αίτηση−Δήλωση.
• Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνστα−
ντινούπολη τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο με αλλοδαπή
ιθαγένεια, με την προσκόμιση αντιγράφου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) της Ελληνι−
κής Αστυνομίας, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν
πιστοποιητικό στρατού.
• Οι πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτι−
κών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού
στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλουν σχετική
βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.
• Οι ιερείς, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση ιεροσύνης
από την οικεία Μητρόπολη,
• Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Σώματα Ασφα−
λείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις, υποβάλουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους,
στην οποία να φαίνεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας τους
αντιστοιχεί με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους
υποχρεώσεων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που δηλώνουν
στην Αίτηση−Δήλωσή τους την εκπλήρωση των στρα−
τιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή
τους από αυτές, [αριθμ. Φ.420/44/60931/28.11.2001 (ΦΕΚ
1755/31.12.2001 τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών
Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας], κατά την πρόσληψή
τους θα ελέγχεται από τη Διεύθυνση πρόσληψης αν η
ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώ−
σεων ή της νόμιμης απαλλαγής από αυτές, που αναφέ−
ρεται στο πιστοποιητικό τύπου Α΄, είναι εντός των προ−
θεσμιών της παρούσης απόφασης άλλως η πρόσληψη
θα ανακαλείται και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες
κυρώσεις.
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2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις έχουν δικαίωμα να
υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπλη−
ρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αλλά κατατάσ−
σονται στο τέλος του οικείου πίνακα [παρ.4 άρθρο 12
της αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003 Ρυθμιστικής υπουργικής
απόφασης και παρ.2 της αριθμ. 55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΚ
937/23.06.2004 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης].
στ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών
του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο
εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη
εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής, καθώς και ποινικό μητρώο περί του αν υπάρχει
καταδίκη για τέτοιο έγκλημα (βλ. Μέρος Α΄ − Κεφ. Α΄ −
Ενότ. 1 – παρ.4).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσον αφορά στο πιστοποιητικό της
Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της παρ.1 του άρθρου
41 του Ν. 4301/2014 (βλ. Μέρος Β΄ − Κεφ. Α΄ − παρ. 4)
σημειώνεται ότι η Αίτηση−Δήλωση προτιμήσεων των
υποψηφίων εκπαιδευτικών υπέχει θέση υπεύθυνης δή−
λωσης του Ν. 1599/1986, περί μη παραπομπής σε δίκη
και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης (βλ. στοιχεία υπ’
αριθμ. 3 και 5 στο τελευταίο μέρος του εντύπου της
Αίτησης − Δήλωσης), σύμφωνα με την κοινή υπουργική
απόφαση 11726/2005 (ΦΕΚ 838/21.06.2005 τ.Β΄) που εκδό−
θηκε βάσει των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου
10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄). Ως εκ τούτου δεν
απαιτείται η υποβολή οιουδήποτε πιστοποιητικού από
τους εκπαιδευτικούς. Οι οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης
υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο
των σχετικών πιστοποιητικών Εισαγγελίας σε ποσοστό
τουλάχιστον 5% επί των Αιτήσεων−Δηλώσεων των υπο−
ψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ.
3 του Ν. 3230/2004.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
α1. Πολύτεκνοι:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν:
• οι γονείς τεσσάρων τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή
σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
• ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική
μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπό−
χρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον
τρία τέκνα,
• ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος
εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον
έχει τουλάχιστον τρία τέκνα.
• τα απορφανισθέντα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο,
σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων απολαμ−
βάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους
περιορισμούς της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορη−
γείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη
γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισ−
σότερους γάμους, ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων,
τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το
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εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν
σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημι−
ακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος
της ηλικίας τους.
Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποια−
δήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικο−
γενειακής κατάστασης.
α2. Γονείς 2 ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας
67%:
i) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο εγγραφής και
ii) Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) ότι τα τέκνα έχουν αναπηρία σε ποσοστό
τουλάχιστον 67%. Σημειώνεται ότι για την πιστοποί−
ηση του ποσοστού αναπηρίας γίνεται αποδεκτή και
η προσκόμιση εν ισχύι γνωμάτευσης πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής εκδοθείσας
πριν την έναρξη λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α (01−09−2011).
β. Τρίτεκνοι:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο εγγραφής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του
Ν. 3454/2006 στην κατηγορία των τριτέκνων ανήκουν
οι γονείς με τρία (3) παιδιά.
Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν
τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον
ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέ−
ντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα
οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το ει−
κοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε
αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής
και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκ−
παιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος
της ηλικίας τους.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και
οικογενειακής κατάστασης.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά των εκπαιδευτικών
που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες των
πολυτέκνων και τριτέκνων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί
εντός του τελευταίου τριμήνου ενώ επισημαίνεται ότι
οι ιδιότητες αυτές πρέπει να συντρέχουν και κατά το
χρόνο πρόσληψης.
γ. Πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρε−
πανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναι−
μία, σκλήρυνση κατά πλάκας:
Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Ανα−
πηρίας) σε ισχύ. Στην περίπτωση που το πιστοποιητι−
κό έχει λήξει εντός του 2015, ο υποψήφιος μπορεί να
καταθέσει το πιστοποιητικό αυτό αλλά υποχρεούται
εντός εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησής του να
προσκομίσει και το πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποί−
ησης Αναπηρίας» του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως

τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 170
Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17
του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), εκτός του Πιστοποιητικού
ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από
τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)
2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)
4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυ−
νομίας και
5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
α. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί της παρ.6 του άρθρου 9 του
Ν. 3391/2005 (που αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου
5 του Ν. 3194/2003):
α1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική) από την
οικεία Δ/νση Εκπ/σης στην οποία ανήκει το ιδιωτικό
σχολείο, όπου θα αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα
κατά τα οποία παρασχέθηκε η προϋπηρεσία, καθώς και
το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν ήδη εντα−
χθεί κατά τα ανωτέρω (με την ιδιωτική τους προϋπη−
ρεσία) σε ενιαίο πίνακα αναπληρωτών προηγούμενου
σχολικού έτους, και διαθέτουν επιπλέον ιδιωτική προ−
ϋπηρεσία προσφερθείσα κατά τα σχολ. έτη 2010−2011
και εξής, οφείλουν να προσκομίσουν εκ νέου βεβαίωση
προϋπηρεσίας στην οποία να περιλαμβάνεται το σύνολο
της ιδιωτικής προϋπηρεσίας μέχρι την απόλυσή τους.
Για τις περιπτώσεις αυτές, βάσει της διάταξης του άρ−
θρου 5 παρ. 4 του Ν. 4283/2014, θα προσμετρηθεί μόνο
η προϋπηρεσία που προσφέρθηκε από το σχολ. έτος
2012−2013 και εξής.
α2. Έγγραφο απόλυσης της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης,
στο οποίο θα αναγράφεται η πράξη−απόφαση της κα−
τάργησης−αναστολής σχολικής μονάδας κ.λπ. ή της
καταγγελίας σύμβασης.
α3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,
στην οποία θα δηλώνεται με ποια από τις δύο προϋ−
πηρεσίες (ιδιωτική ή δημόσια) επιθυμούν να ενταχθούν
στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σε περί−
πτωση που διαθέτουν και τις δύο προϋπηρεσίες. Επί−
σης θα δηλώνεται ότι δεν εργάζονται σε άλλη σχολική
μονάδα του ίδιου ή άλλου ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου.
β. Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε σχολεία κρατών−
μελών Ε.Ε.:
Βεβαίωση πρόσληψης από τον αρμόδιο/αρμόδιους
φορείς οι οποίοι τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του
αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου και συνοδευόμε−
νη από επίσημη μετάφραση στην οποία να αναγράφεται:
• ότι τα σχολεία πρόσληψης ανήκουν στη δημόσια
εκπαίδευση
• η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους
• τα ακριβή χρονικά διαστήματα κατά τα οποία πα−
ρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία
• η εργασιακή σχέση με την οποία αποκτήθηκε η
αναφερόμενη στα παραστατικά προϋπηρεσία
• το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του μονίμου,
αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού
• οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα για τους ωρομίσθι−
ους εκπαιδευτικούς και
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• ο φορέας πρόσληψης και το Υπουργείο στη διοικη−
τική εποπτεία του οποίου ανήκει
Σύμφωνα με την αριθμ. 360/2011 Γνωμοδότηση της
Ολομέλειας του Νομικού συμβουλίου του Κράτους, η
οποία έχει γίνει δεκτή από την Υπουργό Παιδείας, προ−
ϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε δημόσια σχολεία των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους κατά
περίπτωση όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από
την οικεία νομοθεσία, δύναται να αναγνωριστεί ως προ−
ϋπηρεσία για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών
και ωρομισθίων ακόμα και αν έχει προσφερθεί πριν
από την ημερομηνία της ακαδημαϊκής/επαγγελματικής
αναγνώρισης στην ημεδαπή του αλλοδαπού τίτλου, με
την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010.
γ. Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε λοιπούς φορείς
του Ν. 3027/2002 και του Ν. 3762/2009 (π.χ. σε σχολές
τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουρι−
στικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στα ΤΕΕ μαθητείας
Α΄ και Β΄ κύκλου του ΟΑΕΔ): Βεβαίωση προϋπηρεσίας
από τους οικείους φορείς
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ επί των ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ α, β
και γ ανωτέρω:
Δεν προσμετράται για την εγγραφή στους πίνακες
αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπ/κών τυχόν προϋπη−
ρεσία που διανύθηκε από την 1η Ιουλίου 2010 έως και
την 31η Αυγούστου 2012.
δ. Εκπαιδευτικοί των κλάδων για τους οποίους απαι−
τείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (βλ. ΜΕΡΟΣ
Α΄ − Κεφ. Ε΄ και Παράρτημα II. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ): Τίτλος σπουδών / Πιστοποιητικό / Βεβαί−
ωση, όπως αυτά αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Α΄ − Κεφ. Ε΄
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ.
Για το σύνολο των δικαιολογητικών του παρόντος
κεφαλαίου σημειώνεται ότι:
Α. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής:
Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που
έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημό−
σιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι
σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.),
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή
των ακριβών αντιγράφων τους
Β. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδα−
πής:
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής
πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική
γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμό−
δια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα
ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βά−
σει του Ν. 148/26.12.1913/01.02.1914. Ειδικώς, όμως, μετά
τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» [άρθρο 36, Ν. 4194/2013
(ΦΕΚ 208/27.09.2013 τ.Α΄)], από την 27−09−2013 και μετά,
η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο
γίνεται δεκτή μόνον εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι
ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς
την οποία μετέφρασε.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις)
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντί−
γραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
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από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δι−
κηγόρο.
Γ. Στις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.
2.1/24247/03.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ−ΚΜΞ) κοινής υπουργι−
κής απόφασης (ΦΕΚ 2255/11.09.2013 τ.Β΄) ορίζονται τα
δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από τις Υπηρεσί−
ες του Υπουργείου Παιδείας και μπορούν να αναζη−
τηθούν αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/
θμιας Εκπ/σης (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κτλ). Επίσης
από τις διατάξεις της αριθμ. 2458/22.02.2005 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 267/01.03.2005 τ.Β΄), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 92605οικ/20.09.2005 (ΦΕΚ
1334/21.09.2005 τ.Β΄)) ορίζεται η αυτεπάγγελτη αναζή−
τηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης της Υπη−
ρεσίας Ποινικού Μητρώου από την Δημόσια Υπηρεσία
έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης.
Δ. Δεν απαιτείται εκ νέου κατάθεση βεβαιώσεων για
προϋπηρεσίες καταχωρισμένες στο παρελθόν στο Ολο−
κληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσ/
κού Π.Ε. και Δ.Ε. (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Β και Γ:
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων, οι Δ/νσεις
Εκπ/σης στις οποίες κατατέθηκαν αυτά, υποχρεούνται
να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να
εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγρά−
φονται σε αυτά, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις
εκατό (5%), ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών
ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα απο−
τελέσματα αυτού του ελέγχου θα κοινοποιούνται στην
καθ’ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στις
Δ/νσεις Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/
σης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας, ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.3, του προαναφερθέ−
ντος Ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε (περιπτώσεις α΄,
β΄ και γ΄) με την παρ. 22 του άρθρου 36 του Ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193 Α΄/17−9−2013),
«3. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποι−
είται:
α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδι−
κού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας
διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνερ−
γαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι.
σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά
προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθ−
μια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση της Συ−
γκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., εγκρίνεται από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), και αξιολο−
γείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία
δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) ή
β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμ−
μα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο
αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση
και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά
προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθ−
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μια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μέσα στο πρόγραμμα
σπουδών του Τμήματος διδακτικών αντικειμένων που
εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέ−
ματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και
διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.
Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται στο πλαίσιο της
αξιολόγησης του Τμήματος. Για την εξασφάλιση της
παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το εν λόγω
πτυχίο, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της
Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και γνώμη του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Η διαπιστωτική πράξη
διατηρεί την ισχύ της και δεν χρήζει ανανέωσης, εκτός
αν μεταβληθεί, ως προς την παρεχόμενη παιδαγωγική
και διδακτική επάρκεια, το πρόγραμμα σπουδών με βάση
το οποίο η διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε.
γ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων
Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας−Παιδαγωγικής−Ψυχολο−
γίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας−Παιδαγωγικής).
δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή
διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, ή
ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγω−
γικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας Σχολής
Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της
πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελ−
ματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκ−
παίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).»
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.4,
του Ν. 3848/2010, «Τα πτυχία που χορηγούνται από εκ−
παιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά
εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπα−
νεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών
της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδα−
κτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά
ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν
αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα
με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίω−
ση του ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις
επιστήμες της αγωγής».
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78
Α΄/25.05.2010) η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
πιστοποιείται με πράξη αναγνώρισης του επαγγελμα−
τικού προσόντος του καθηγητή Β/θμιας Εκπ/σης συ−
γκεκριμένου κλάδου από το Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π), δεδομένου ότι
απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοσή της εκ μέρους
του Σ.Α.Ε.Π. είναι η πλήρης ακαδημαϊκή και παιδαγωγική
επάρκεια του αιτούντος.
3. Στις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 6 του Ν. 3848/2010,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22, περ. ε του άρ−
θρου 36 του Ν. 4186/2013, ορίζονται τα εξής:
«6. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρ−
θρου 2 εφαρμόζονται σε όσους εισάγονται σε Τμήματα
Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 − 2014 και εφεξής.
Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν την
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 − 2014 για τη συμ−

μετοχή τους στους διαγωνισμούς για την κατάρτιση
πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικό−
τητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν
οι κείμενες, πριν την ισχύ του Ν. 3848/2010 κατά τη
δημοσίευση του παρόντος διατάξεις.»
4. Σημειώνεται ότι οι προ της ισχύος του Ν. 3848/2010
διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρ−
κειας [άρθρο 14, παρ. 8, εδάφιο ιγ΄ του Ν. 1566/1985
(ΦΕΚ 167 Α΄/30−9−1985), άρθρο 2, παρ. 5, εδάφιο α΄ του
Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄/27−8−1990) και άρθρο 6, παρ.
4 του Ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 188 Α΄/23−9−1997)], οι οποίες
εξακολουθούν να εφαρμόζονται, για όσους εισήχθησαν
σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014,
με βάση τα προαναφερθέντα, αφορούν στη διάκριση
των πτυχιούχων σε Καθηγητικών και μη Καθηγητικών
Σχολών:
α) Καθηγητικές Σχολές, κατά την έννοια των διατάξε−
ων της παρ.5 του άρθρου 2 του Ν. 1894/1990, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003
(ΦΕΚ 267 Α΄/20−11−2003), για τους διορισμούς εκπαιδευ−
τικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται
τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιού−
χοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του
Ν. 1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου
ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις
εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπι−
αγωγών και των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολό−
γων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής
Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής
Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυ−
σικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσι−
κής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32
Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και
Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας,
ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας, οι πτυχιούχοι του Τμήματος
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εντάσσονται στον
κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίων, καθώς και οι
πτυχιούχοι Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολό−
γων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και της Ανω−
τάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαί−
δευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) κλάδου ΠΕ17 [παρ. 2 του άρθρου 8
του Ν. 3194/2003, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.5 του
άρθρου 18 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄/17−10−2005), παρ.
3 του άρθρου 1 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄/1−8−2008)
και παρ.1 του άρθρου 39, του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156
Α΄/4−9−2009)].
β) Οι απόφοιτοι των λοιπών Σχολών, πλην των ανωτέ−
ρω, που εντάσσονται σε εκπαιδευτικό κλάδο, θεωρού−
νται απόφοιτοι μη Καθηγητικών Σχολών. Οι πτυχιούχοι
των μη Καθηγητικών Σχολών διαθέτουν παιδαγωγική
και διδακτική επάρκεια εφόσον κατέχουν πτυχίο της
ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ−ΣΕΛΕΤΕ) ή Διδακτορικό δίπλω−
μα ή μεταπτυχιακό τίτλο στις επιστήμες της Αγωγής ή
δεύτερο πτυχίο καθηγητικής Σχολής.
5. Ειδικότερα, βάσει των ανωτέρω αναφερομένων,
προσδίδουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια:
Α. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στους οποίους
αναγράφεται ρητώς το πεδίο «επιστήμες της Αγωγής».
Επιπλέον, έχουν εγκριθεί και πιστοποιούν την παιδα−
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γωγική και διδακτική επάρκεια τα κάτωθι Μεταπτυχια−
κά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ), το περιεχόμενο των
οποίων εντάσσεται επίσης στο επιστημονικό πεδίο των
επιστημών της Αγωγής:
α) Στο άρθρο 37 παρ. 7 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193
Α΄/17−09−2013) προβλέπεται ότι «Ο παρεχόμενος από το
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών του εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών “Σπουδές στην Εκπαίδευση” εντάσσεται
στους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στις επιστήμες
της αγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση
δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3848/2010 “Αναβάθ−
μιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων
αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοι−
πές διατάξεις” (Α΄ 71)».
β) Από την αριθμ. 90893/Γ1/5−7−2013 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1686 Β΄/9−7−2013), η οποία εκδόθηκε μετά την
αριθμ. 19/3−6−2013 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ινστιτούτου Εκπ/κής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), προκύπτει
ότι τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στους
Τομείς με τις ακόλουθες κατευθύνσεις ανά τομέα:
Α. Τομέας Επιστημών της Αγωγής:
• «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (Διδακτική− Προγράμ−
ματα Σπουδών, Εκπαίδευση ενηλίκων, Συνεχιζόμενη εκ−
παίδευση και δια βίου μάθηση)
• «Συγκριτική Παιδαγωγική» με ειδίκευση σε ζητήματα
ποιότητας της εκπαίδευσης
• «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση»
Β. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας:
• «Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία−Συμβουλευτική»
Γ. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών:
• «Διδακτική της Γλώσσας−Λογοτεχνία−Θέατρο και
Εκπαίδευση».
• «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας−Λαογραφία και
πολιτισμός».
• «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές Αγοράς
Εργασίας−Μειονότητες−Παιδική Ηλικία».
Δ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής:
• «Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (Ιστορία, Φιλοσοφία
και Διδακτική των Μαθηματικών)».
• «Πληροφορική στην Εκπαίδευση».
Ε. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Πε−
ριβάλλοντος:
• «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση».
Στ. Σύμπραξη ΠΤΔΕ−ΤΕΙ Πειραιά:
• «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη Ανθρώπινων
Πόρων»
πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγω−
γικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου
μεταπτυχιακού τίτλου.
γ) Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.12/733/1615520/
Γ1/29.10.2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2907 Β΄/18.11.2013),
τα Μεταπτυχιακά του Τμήματος Επιστημών της Προ−
σχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Προγράμματα:
1. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών
Μονάδων,
2. Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλ−
λοντα στην κοινωνία της πληροφορίας,
3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και
4. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό,
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πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγω−
γικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου
μεταπτυχιακού τίτλου, μόνον για όσους έχουν επιτυχώς
αποφοιτήσει μέχρι σήμερα καθώς και για όσους ενε−
γράφησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 και θα
αποφοιτήσουν επιτυχώς.
δ) Τέλος, με την αριθμ. 117295/Γ2/24−07−2014 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 2148 Β’/5−08−2014), το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας
και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική
Μάθηση» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πα−
νεπιστημίου Πειραιώς απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η
κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις
εξασφάλισης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας
(άρθρο 2 παρ. 3 περ. Δ’. 3848/2010 και άρθρο 36 παρ.
22 του Ν. 4186/2013).
ε) Με την αριθμ. 138465/Γ2/03−09−2014 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 2433 Β΄/12−09−2014), «το Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση
του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τμήματος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ. Β7/22/17−01−1994 υπουργική απόφαση,
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, απονέμει μετα−
πτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες
προϋποθέσεις πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτι−
κής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
2 παρ. 3 περ. δ΄ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 36 παρ.22 του Ν. 4186/2013.»
στ) Με την αριθμ. Φ.12/547/139457/Γ1/8−9−2014 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 2462 Β’/16−09−2014) διαπιστώνεται
ότι «τα Μεταπτυχιακά του Τμήματος Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Ε.Κ.Π.Α.
στα Προγράμματα: 1. Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώ−
ματα, 2. Ειδική Αγωγή, 3. Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση, πληρούν τις
προϋποθέσεις για την κατοχύρωση παιδαγωγικής και
διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοι−
χου μεταπτυχιακού τίτλου».
Β. Τα κάτωθι προγράμματα σπουδών, καθώς και τα
ειδικά προγράμματα τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας
(περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρ. 2 του Ν. 3848/2010,
όπως ισχύουν):
α) Με την αριθμ. 39460/Γ2/21−3−2013 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 689 Β΄/26−3−2013), «το Πρόγραμμα Σπουδών
στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του
Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών (ΟΠΑ) πληροί όλες τις
προβλεπόμενες αναγκαίες επιστημονικές και διοικητικές
προδιαγραφές και ως εκ τούτου εξασφαλίζει παιδα−
γωγική και διδακτική επάρκεια (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β
Ν. 3848/2010)».
β) Σύμφωνα με την αριθμ. 17785/Γ2/07.02.2014 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 378 Β΄/18.02.2014), «το Πρόγραμμα
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Αποφοίτων Πα−
νεπιστημιακών Τμημάτων, του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής
του Πανεπιστημίου Κρήτης, πληροί τις προβλεπόμενες
από το νόμο προϋποθέσεις (παρ. 3 περ. α΄ του άρθρου
2 του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22
περ. α΄ του άρθρου 36 του Ν. 4186/2013)».
γ) Με την αριθμ. 110507/Γ2/15−07−2014 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 2030 Β΄/25−07−2014), «το Ειδικό Πρόγραμμα
Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το
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οποίο παρέχεται με τη συνεργασία των Τμημάτων: α)
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, β) Φιλο−
λογίας και γ) Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πληροί
τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παι−
δαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 περ. α’ του Ν. 3848/2010,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α’
του Ν. 4186/2013».
δ) Σύμφωνα με την αριθμ. 115139/Γ2/22−07−2014 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 2073 Β΄/30−07−2014), «το Ειδικό
Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας, το οποίο παρέχεται από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς το πρόγραμμα
σπουδών του Προγράμματος, όπως αυτό καταρτίστηκε
κατά τα οριζόμενα στο πρακτικό, και το προσάρτημα
αυτού, της υπ’ αριθμ. 2855/13−02−2013 (θέμα 2ο) συνε−
δρίασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., πληροί τις προϋπο−
θέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής
και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α’ του Ν. 3848/2010, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α’ του
Ν. 4186/2013».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η διάταξη του άρθρου 9, παρ. 6 του Ν. 3848/2010, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 22, περ.ε του άρθρου 36
του Ν. 4186/2013 (βλ. παρ. 3 του παρόντος Κεφ.), καθιστά
υποχρεωτική την παιδαγωγική επάρκεια, για όλους τους
εισαχθέντες σε Τμήματα ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος
2013−2014 και εφεξής. Επομένως, όσοι έχουν εισαχθεί
και φοιτούν σε Τμήματα ΑΕΙ μετά το ακαδημαϊκό έτος
2013−2014 οφείλουν να ενημερώνονται από τα οικεία
Τμήματα για τα διδακτικά αντικείμενα−μαθήματα που
τους εξασφαλίζουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και δι−
δακτική επάρκεια, κατά την απόκτηση του πτυχίου τους.
Διευκρινίσεις για την παιδαγωγική επάρκεια περι−
λαμβάνονται στις Παραπομπές του Παραρτήματος II.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι υποψήφιοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, κατα−
τάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο
των μορίων:
α. ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού
αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού εξαιρουμένων
των σχολικών ετών 2010−2011 και 2011−2012. Η προϋπη−
ρεσία, που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία,
κατά το ανωτέρω διάστημα, υπολογίζεται στο διπλάσιο,
β. ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από
τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συ−
ντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,
γ. μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα, πάνω από
τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις
ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια
αυτών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημε−
ροχρονολογία κτήσης του πτυχίου ανά εξεταστική
περίοδο (χειμερινού εξαμήνου ή εαρινού εξαμήνου ή
Σεπτεμβρίου) και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει

για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνεται υπόψη ο
βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση σύμπτωσης σε όλα
τα ανωτέρω κριτήρια, η κατάταξη γίνεται τυχαία από το
σύστημα. Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται όσοι απέ−
κτησαν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο,
που αντικαθιστά αυτό κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Ανά πίνακα, προτάσσονται με τη σειρά που ανα−
φέρονται κάτωθι:
α. Οι υποψήφιοι, που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογε−
νείας (ή είναι γονείς δύο ανάπηρων τέκνων με ποσοστό
αναπηρίας 67%) (βλέπε ΜΕΡΟΣ Α΄− Κεφ. Δ΄− ΣΥΜΠΛΗ−
ΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ − παρ. 1α)
β. Οι υποψήφιοι, που πάσχουν από ομόζυγη μεσογεια−
κή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρι−
κή αναιμία( βλ. ΜΕΡΟΣ Α΄− Κεφ. Δ΄− ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ − παρ. 1γ)
γ. Όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας (βλ.
ΜΕΡΟΣ Α΄− Κεφ. Δ΄− ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗ−
ΤΙΚΑ − παρ. 1γ)
3. Υποψήφιοι, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις εγγράφονται στο τέλος του
οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευ−
τικών. [αριθμ. 55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΚ 937/23.06.2004
τ.Β΄), τροποποιητική της αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003
υπουργικής απόφασης].
4. Για τη διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαι−
δευτικών, οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες
αυτούς, σύμφωνα με τα κριτήρια κατάρτισης των πινά−
κων αναπληρωτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ −
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και
ελέγχου των αιτήσεων/δικαιολογητικών θα καταρτι−
στούν προσωρινοί πίνακες οι οποίοι θα αναρτηθούν
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e−aitisi.sch.gr προ−
κειμένου να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις [σύμφωνα
με τις διατάξεις των αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003 και
αριθμ. 79630/Δ2/28.07.2003 υπουργικών αποφάσεων
(ΦΕΚ 1084/05.08.2003 τ.Β΄)].
Η εγκύκλιος των ενστάσεων θα αναρτηθεί στην Κε−
ντρική Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτι−
σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.minedu.
gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr). Οι υποψήφιοι θα
μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός των οριζόμε−
νων αποκλειστικών προθεσμιών, ενώ επισημαίνεται ότι
οι πίνακες αυτοί δεν θα επιδέχονται καμία μεταβολή
επί των στοιχείων της προϋπηρεσίας μετά την τελική
κύρωσή τους.
Μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων, οι επικαιροποι−
ημένοι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών θα αναρτη−
θούν εκ νέου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e−aitisi.
sch.gr.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Υποψήφιος σε έναν (1) κλάδο
α. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσλη−
φθεί ως αναπληρωτής με πλήρες ωράριο δεν είναι δι−
αθέσιμος για άλλη πρόσληψη για το υπόλοιπο χρονικό
διάστημα του διδακτικού έτους.
β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσλη−
φθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (από 9 έως
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15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως): (i) είναι δυνατή κατά
τη διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου
του από την οικεία Δ/νση έως το μέγιστο των 15 ωρών
εβδομαδιαίως στο ίδιο ή άλλο/α σχολείο/α της ίδιας
περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης και (ii) παραμένει
διαθέσιμος για πρόσληψη από την Κεντρική Υπηρεσία
αποκλειστικά και μόνο ως αναπληρωτής πλήρους ωρα−
ρίου στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης,
εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη
διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προη−
γείται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων υποψηφίων
εκπ/κών [Σημ.: Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46
του Ν. 4264/2014 και μόνο για τις προσλήψεις για την
παράλληλη στήριξη της Β/θμιας δεν εξετάζεται η σειρά
κατάταξης, καθώς μπορεί ο οικείος Δ/ντης Δ.Ε. να μετα−
τρέπει τη σύμβαση σε πλήρους,]. Απαραίτητη προϋπό−
θεση είναι να έχει αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής
μειωμένου ωραρίου και να συνεχίζει να υπηρετεί μέχρι
την ημερομηνία αναβάθμισής του.
π.χ. Εκπ/κός κλάδου ΠΕ06 που έχει προσληφθεί και
εργάζεται στην «Α−Α΄ Ανατολικής Αττικής – Μειωμένου
Ωραρίου», παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη με πλή−
ρες ωράριο (αναβάθμιση σε πλήρες) μόνο στην «Α−Α΄
Ανατολικής Αττικής», εφόσον έχει δηλώσει τη συγκεκρι−
μένη περιοχή στις κατά προτεραιότητα προτιμήσεις του
ή έχει ενεργοποιήσει το πεδίο «Αποδέχομαι πρόσληψη
και στις λοιπές περιοχές της Α/θμιας». Επιπλέον, ανάλο−
γα με τις διδακτικές ανάγκες, είναι στη διακριτική ευχέ−
ρεια της Δ/νσης Ανατολικής Αττικής η τροποποίηση του
ωραρίου, στο πλαίσιο των οριζομένων στο τελευταίο
εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 3848/2010.
γ. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψηφίου εκπ/κού
ως ωρομισθίου ο εκπ/κός παραμένει υποψήφιος για
πρόσληψη ως αναπληρωτής για το υπόλοιπο χρονικό
διάστημα του διδακτικού έτους. Προκειμένου, δε, να
αναλάβει ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί
από ωρομίσθιος.
Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης
ενεργοποιούνται οι διατάξεις του Ν. 3966/2011 περί κυ−
ρώσεων στους πίνακες αναπληρωτών.
2. Υποψήφιος σε δύο (2) ή περισσότερους κλάδους
Υποψήφιος εκπ/κός ο οποίος κατατάσσεται σε πί−
νακες περισσότερων του ενός κλάδων, σε περίπτωση
που προσληφθεί ως αναπληρωτής και δεν αναλάβει/
παραιτηθεί, υφίσταται τις προβλεπόμενες κυρώσεις
μόνο στον κλάδο που προσλήφθηκε. Σε κάθε περίπτω−
ση, επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο η
δυνατότητα εκδήλωσης προτεραιότητας για πρόσληψη
στον ένα κλάδο έναντι του/των άλλων.
Σημειώνεται, δε, ότι εφόσον ο υποψήφιος προσληφθεί
ως αναπληρωτής:
α. με πλήρες ωράριο, αναστέλλεται η υποψηφιότητά
του στους πίνακες των λοιπών κλάδων,
β. με μειωμένο ωράριο, παραμένει υποψήφιος για ανα−
βάθμιση/πρόσληψη με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή
της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης στον οικείο κλάδο και για
πρόσληψη με πλήρες ωράριο για το σύνολο των δηλω−
θεισών περιοχών προτίμησης (πλήρους ωραρίου) στους
άλλους κλάδους, με την προϋπόθεση ότι έχει αναλάβει
υπηρεσία με μειωμένο ωράριο απασχόλησης και δεν
έχει παραιτηθεί μέχρι την ημερομηνία πρόσληψης με
πλήρες.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.1
του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Υποψήφιος σε κλάδο της Γενικής Εκπαίδευσης και
σε κλάδο της Ειδικής Αγωγής.
Υποψήφιος εκπ/κός ο οποίος κατατάσσεται σε πίνα−
κες αναπληρωτών της Γενικής Εκπαίδευσης και στους
αντίστοιχους πίνακες της Ειδικής Αγωγής, σύμφωνα με
την κατά περίπτωση ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση
πρόσληψής του ως αναπληρωτή:
α. με πλήρες ωράριο από πίνακες της Ειδικής Αγωγής
αναστέλλεται η υποψηφιότητά του στους πίνακες της
Γενικής Εκπαίδευσης (και αντιστρόφως).
β. με μειωμένο ωράριο από πίνακες της Ειδικής Αγω−
γής, ο εκπ/κός, εφόσον αναλάβει υπηρεσία και δεν
παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος στους πίνακες της
Γενικής Εκπαίδευσης μόνο για πρόσληψη με πλήρες
ωράριο διδασκαλίας (και αντιστρόφως).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ.1
και 2 του παρόντος Κεφαλαίου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Τα αναφερόμενα στην παρ.3 του παρόντος Κεφαλαίου
δεν ισχύουν για τους υποψηφίους της Ειδικής Αγωγής
των πινάκων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)
που προσλαμβάνονται μέσω των Περιφερειακών Δ/νσε−
ων Εκπ/σης με απόφαση του οικείου Δ/ντη. Επομένως,
για τους προσληφθέντες σε φορείς της Ειδικής Αγωγής
μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης (π.χ. κλάδου
ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών) η αίτησή τους στη Γενική
Εκπ/ση παραμένει ενεργή και οι εκπ/κοί οφείλουν να
την απενεργοποιήσουν (βλ. ΜΕΡΟΣ Α΄− Κεφ. Γ΄ − παρ. 3
και παρ.4), προκειμένου να μην προσληφθούν και στους
κλάδους της Γενικής Εκπ/σης της παρούσης (βλ. κλά−
δους στο Παράρτημα II.). Εάν, δε, δεν απενεργοποιήσουν
την αίτησή τους και προσληφθούν από τους πίνακες της
Γενικής Εκπαίδευσης, υποχρεούνται να αναλάβουν υπη−
ρεσία, ειδάλλως, υφίστανται τις κυρώσεις μη ανάληψης
της παρ.17 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011.
4. Υποψήφιος στη Γενική Εκπαίδευση (με αίτηση−δή−
λωση περιοχών σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο) και
στα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ) ή
το Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.
Υποψήφιος εκπ/κός, ο οποίος κατατάσσεται σε πίνα−
κες αναπληρωτών της Γενικής Εκπαίδευσης και στους
αντίστοιχους πίνακες για τα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτι−
κής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ) ή για το Πρόγραμμα Πρόσθε−
της Διδακτικής Στήριξης, σύμφωνα με την κατά περί−
πτωση ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση πρόσληψής
του ως αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίου
για τα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ)
ή για το Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης,
παραμένει υποψήφιος στους πίνακες της Γενικής Εκ−
παίδευσης για πρόσληψη αναπληρωτή με πλήρες ή
μειωμένο ωράριο.
Στην περίπτωση, δε, που προσληφθεί στη Γενική Εκπ/
ση και δεν αναλάβει υπηρεσία, λόγω της παραμονής του
στα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ) ή
στο Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, υφί−
σταται τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν. 3966/2011.
(Σχετική επί του θέματος η δυνατότητα απενεργοποί−
ησης της αίτησης που περιγράφεται στην περίπτωση
(iv) της παρ.3 του Κεφ. Γ΄ του Μέρους Α΄).
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Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος, προκειμένου να αναλά−
βει ως αναπληρωτής στη Γενική Εκπ/ση, υποχρεούται
να παραιτηθεί από αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου ή
ωρομίσθιος στα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκα−
λίας (ΣΚΕΔ) ή στο Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής
Στήριξης.
5. Υποψήφιος σε έναν (1) ή περισσότερους κλάδους
και πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης/επιμόρφωσης
της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Υποψήφιος εκπ/κος, που έχει προσληφθεί και αναλά−
βει υπηρεσία ως αναπληρωτής με πλήρες ή μειωμένο
ωράριο διδασκαλίας στην Α/θμια ή στη Β/θμια Εκπ/
ση, και ακολούθως κληθεί να φοιτήσει στο πρόγραμμα
παιδαγωγικής κατάρτισης/επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ
για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, έχει τη δυνατότητα
να αιτηθεί, διαμέσου της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης, την
άμεση αναστολή εκτέλεσης των καθηκόντων του, τα
οποία απορρέουν από την πρόσληψή του ως αναπλη−
ρωτή στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαί−
δευση, προκειμένου να μην υποστεί τις κυρώσεις που
προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 59
του Ν. 3966/2011.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιος για πρόσληψη εκπ/κός, ο οποίος έχει επι−
λεγεί για να φοιτήσει στην ΑΣΠΑΙΤΕ κατά τη διάρκεια
του ακαδημαϊκού έτους 2015−2016, ενόσω δεν έχει προ−
σληφθεί ακόμη ως αναπληρωτής (με πλήρες ή μειωμένο
ωράριο διδασκαλίας) στην Α/θμια ή στη Β/θμια Εκπ/ση,
οφείλει να προβεί σε απενεργοποίηση της αίτησης−δή−
λωσης αναπληρωτή, διότι, σε περίπτωση που προσλη−
φθεί ως αναπληρωτής και δεν αναλάβει υπηρεσία, θα
υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις
της παρ.17 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011.
6. Υποψήφιος σε έναν (1) ή περισσότερους κλάδους
και σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (Ε.Κ.Κ.Ν.).
α. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψήφιου εκπ/κού ως
αναπληρωτή με πλήρες ωράριο σε Ε.Κ.Κ.Ν., αναστέλ−
λεται η υποψηφιότητά του στους πίνακες της Γενικής
Εκπαίδευσης για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του δι−
δακτικού έτους. Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας
ή παραίτησης του εκπ/κού από τα Ε.Κ.Κ.Ν., ο εκπαιδευ−
τικός δεν διαγράφεται από τους πίνακες αναπληρωτών
του επόμενου σχολικού έτους, είναι, δε, δυνατή, κατόπιν
σχετικής αίτησής του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την ημερομηνία μη ανάληψης ή παραίτησης, η επανε−
νεργοποίηση της αίτησής του για πρόσληψη ως ανα−
πληρωτή σε σχολεία γενικής εκπ/σης για το υπόλοιπο
χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους.
Σε περίπτωση πρόσληψης υποψήφιου εκπ/κού ως ανα−
πληρωτή με μειωμένο ωράριο σε Ε.Κ.Κ.Ν., παραμένει
ενεργή η υποψηφιότητά του για πρόσληψη ως ανα−
πληρωτή με πλήρες ωράριο στους πίνακες της γενικής
εκπαίδευσης για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του
διδακτικού έτους.
β. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψήφιου εκπ/κού ως
αναπληρωτή με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο σε σχο−
λεία γενικής εκπ/σης, παραμένει ενεργή η υποψηφιότητά
του για πρόσληψη ως αναπληρωτή στα Ε.Κ.Κ.Ν.. Εφόσον,
δε, ο εκπ/κός παραιτηθεί, προκειμένου να αναλάβει υπη−
ρεσία σε Ε.Κ.Κ.Ν., ουδεμία κύρωση έχει για την επόμενη
σχολική χρονιά. Σε ενδεχόμενη, όμως, παραίτησή του
στη συνέχεια και από το Ε.Κ.Κ.Ν., δεν έχει δικαίωμα εκ

νέου ενεργοποίησης των αιτήσεών του στους πίνακες
γενικής εκπ/σης.
7. Υποψήφιοι σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλη−
σιαστικής Εκπαίδευσης
Οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές
πλήρους ή μειωμένου ωραρίου και ως ωρομίσθιοι εκ−
παιδευτικοί σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησια−
στικής Εκπαίδευσης μόνο κατόπιν έγκρισής τους από το
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη σύνθεσή του, σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010. Επιπλέ−
ον, για την πρόσληψη ειδικά στο Γενικό Εκκλησιαστικό
Λύκειο−Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδη−
μίας προϋπόθεση είναι η έγκριση της Ιεράς Κοινότητας
του Αγίου Όρους (παράγραφος 1 του άρθρου 52 του
Ν. 4301/2014). Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω Εκκλησι−
αστικό Σχολείο, λόγω του ειδικού νομικού καθεστώτος,
δεν προσλαμβάνονται γυναίκες εκπαιδευτικοί.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις ανωτέρω
παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου.
Για το σύνολο των ανωτέρω περιπτώσεων επισημαί−
νεται ότι:
• Εκπ/κός που δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή παραι−
τείται από αναπληρωτής (με πλήρες ή με μειωμένο
ωράριο), λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών του
υποχρεώσεων δεν υπόκειται σε κυρώσεις. Εν τούτοις,
στην περίπτωση που το επιθυμεί, δύναται να αιτηθεί
εκ νέου ενεργοποίηση της αίτησής του υποβάλλοντας
σχετική δήλωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
ημερομηνία απόλυσης ή νόμιμης απαλλαγής από τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
• Για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για
χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολο−
γιακών μηνών, σε περίπτωση που δεν αναλαμβάνουν
υπηρεσία ή παραιτούνται, αναστέλλεται η υποψηφιότη−
τά τους για το σχολικό έτος που διανύεται ενώ ουδεμία
κύρωση έχουν για την επόμενη σχολική χρονιά.
• Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπ/κού
με την ίδια ή με άλλη Δ/νση Εκπ/σης (π.χ. ταυτόχρονα
μία σύμβαση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και μία
ωρομισθίου).
• Αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δύναται να
ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή [π.χ. ως ωρο−
μίσθιοι σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)] εφόσον
προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007, άδεια
από το εκάστοτε αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ−
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Οι χειρόγραφες αιτήσεις που καταθέτουν οι υπο−
ψήφιοι εκπαιδευτικοί καταστρέφονται μετά την κατα−
χώρισή τους και την παραλαβή της μηχανογραφημένης
αίτησης.
2. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων καλούνται να
επιληφθούν του αυστηρού και ενδελεχούς ελέγχου της
διαδικασίας καταχώρισης των αιτήσεων, ήτοι του ελέγ−
χου των δικαιολογητικών, από τους αρμόδιους υπαλλή−
λους και της καταχώρισης των αιτήσεων αποκλειστικά
από τους ορισθέντες χειριστές, προς αποφυγήν τυχόν
λαθών.
3. Προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά και χωρίς κα−
θυστερήσεις η σύνταξη των πινάκων, παρακαλούνται
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οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να αποστέλουν, με τηλε−
ομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email),
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αυθημερόν και καθ’ όλη
τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων το σύνολο των
ημερησίως υποβληθέντων κάτωθι δικαιολογητικών, κατά
περίπτωση, διατηρώντας ταυτόχρονα στην Υπηρεσία
τους όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για ενδεχό−
μενη μελλοντική χρήση:
α. Στη Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε., Τμήμα Α΄
(για τους κλάδους ΠΕ70, ΠΕ60) και στη Δ/νση Διοίκησης
Προσωπικού Δ.Ε, Τμήμα Α΄ (για τους λοιπούς κλάδους),
ομαδοποιημένα κατά κλάδο:
1. δικαιολογητικά πτυχιούχων εκπαιδευτικών ιδρυμά−
των του εξωτερικού, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση
αναπληρωτή/ωρομισθίου κατά τα σχολικά έτη 2012−2013,
2013−2014 και 2014−2015
2. πιστοποιητικά πολυτεκνίας και τριτεκνίας
3. πιστοποιητικά υγείας των ειδικών κατηγοριών (ομό−
ζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μι−
κροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας)
4. προσκομισθείσες για πρώτη φορά βεβαιώσεις προ−
ϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δημόσια σχολεία
5. προσκομισθείσες για πρώτη φορά βεβαιώσεις προ−
ϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών
6. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών
οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί σε ενιαίο πίνακα αναπλη−
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ρωτών προηγούμενου σχολικού έτους, και διαθέτουν
επιπλέον ιδιωτική προϋπηρεσία προσφερθείσα κατά
τα σχολ. έτη 2010−2011 και εξής (βλ. Μέρος Β΄− Κεφ.
Δ΄ − Συμπλ. Δικαιολ. – παρ 2α1)
7. προσκομισθείσες για πρώτη φορά βεβαιώσεις προ−
ϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών
8. προσκομισθείσες για πρώτη φορά βεβαιώσεις προ−
ϋπηρεσίας εξωτερικού
9. προσκομισθείσες για πρώτη φορά λοιπές βεβαι−
ώσεις προϋπηρεσίας κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης των
Ν. 3027/2002 και Ν. 3762/2009
10. προσκομισθέντα για πρώτη φορά πιστοποιητικά
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για τους κλά−
δους που απαιτείται (βλ. Παράρτημα II)
β. Στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης/Τμήμα
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180 Μαρούσι, (τηλ. επικοι−
νωνίας 2103442445, 2103442412), μόνο με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στην διεύθυνση της Υπηρεσίας deektha@
minedu.gov.gr, διαβιβαστικό έγγραφο με τα ονοματεπώ−
νυμα και τον ΑΦΜ των υποψηφίων αναπληρωτών ανά
ειδικότητα)
Παρακαλούμε η απόφαση αυτή και τα συνοδευτικά
της να αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων
υποψηφίων εκπαιδευτικών.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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