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ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ υποψθφίων εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
κλάδων Γενικισ Εκπαίδευςθσ, για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν 
εκπαιδευτικϊν και πρόςλθψθ ωσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν πλιρουσ ι μειωμζνου 
ωραρίου ςτο 2ο Γυμνάςιο Αυλϊνα με Λυκειακζσ Σάξεισ  (Ε.Κ.Κ.Ν.Α) για το ςχολικό 
ζτοσ 2016-17. 

 

Θ Αναπλθρϊτρια του Διευκυντι τθσ Δευτεροβάκμιασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ  

Ανατολικισ Αττικισ 

Ζχοντασ  υπόψθ: 

1. Τθν αρίκ. 35557/Δ2/9/4-2003 (ΦΕΚ τ.Βϋ465/17-4-2003) Υ.Α. περί «φκμιςθ κεμάτων 

πρόςλθψθσ προςωρινϊν και ωρομιςκίων αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν για τισ 

ανάγκεσ λειτουργίασ των δθμόςιων ςχολείων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ». 

2. Το άρκρο 20 παρ.5γ του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 τ. Αϋ/2006) περί «Κζματα 

εκπαιδευτικϊν Μουςικισ». 

3. Το άρκρο 28 του Ν. 3687/31-7-2008 (ΦΕΚ τ.Αϋ159/0-8-2008). 

4. Το Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ τ.Αϋ71/19-5-201) περί «Αναβάκμιςθ του ρόλου του 

εκπαιδευτικοφ –κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ 

και λοιπζσ διατάξεισ». 

5. Τθν αρίκ. 120546/Δ2/ 28-09-2010 (ΦΕΚ 1595, τ. Βϋ,1-10-2010) Υ.Α. περί «φκμιςθ 

κεμάτων πρόςλθψθσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν για τισ ανάγκεσ των ςχολικϊν 

μονάδων που λειτουργοφν εντόσ των Ειδικϊν Καταςτθμάτων Κράτθςθσ Νζων». 

ΠΡΟ :     Ωσ ο πίνακασ αποδεκτϊν 

 

Α Π Ο Φ Α  Θ 
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6. Το άρκρο 38 του Ν. 4351/2015 περί «Κζματα αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ». 

7. Το άρκρο 3 του Ν. 4395/8-6-2016 (ΦΕΚ τ. Αϋ110/7-6-2016 περί «φκμιςθ κεμάτων 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ». 

8. Τθν αρίκ. Ρρωτ. 113776/Ε2/12-6-2016 (ΦΕΚ τ. Βϋ2176/13-6-2016) εγκφκλιο με κζμα :  

α) «Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποψιφιων εκπαιδευτικϊν 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ,κλάδων ΡΕ16.01. ΡΕ16.02, ΡΕ17.13, Ρε17.14 και ΤΕ16, 

για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν ςχ. ζτουσ 

2016-2017 και β) Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ εμπειροτεχνϊν ιδιωτϊν για 

τθν ζνταξθ ςε πίνακα μουςικϊν ειδικεφςεων ωρομιςκίων για πρόςλθψθ ςτα Μουςικά 

Σχολεία για το ςχολικό ζτοσ 2016-2017». 

9. Τθν αρικμ. πρωτ. 112158/Ε2/08-07-2016 (ΑΔΑ: Ω4Κ84653ΡΣ-Α36) Εγκφκλιο,  με  κζμα : 

«Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποψιφιων εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ και   

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κλάδων Γενικισ Εκπαίδευςθσ (πλθν Μουςικϊν) για 

ζνταξθ ςτουσ   πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων  εκπαιδευτικϊν και πρόςλθψθ 

ωσ προςωρινϊν   αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν ςχολικοφ ζτουσ 2016-

2017» . 

10. Τθν αρίκ. 116492/Ε2/14-07-2016 εγκφκλιο του ΥΡ.Ρ.Ε.Κ. με κζμα : «Ρρόςκλθςθ 

υποψθφίων αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν Ειδικισ Αγωγισ και 

Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ), Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, για ζνταξθ ςτουσ 

πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν (ΕΑΕ) και πρόςλθψθ ωσ 

προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν ΕΑΕ  ςχολικοφ ζτουσ 2016-

21017». 

11. To αρικμ. πρωτ. 467/13-07-2016 ζγγραφο του 2ου Γυμναςίου με Λ.Τ. Αυλϊνα, 

«Ρρόβλεψθ  εκπαιδευτικϊν αναγκϊν για το ςχολικό ζτοσ 2016-17».                

 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

 

Καλοφμε τουσ υποψιφιουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΡΕ01, ΡΕ02, ΡΕ03, ΡΕ04 (01 ι 02 ι 04 

ι 05), ΡΕ05, ΡΕ06, ΡΕ08, ΡΕ09, ΡΕ11, ΡΕ16.01 ι ΤΕ16 και ΡΕ19 ι ΡΕ20 να υποβάλουν αίτθςθ 

για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2016-2017 και για 

πρόςλθψθ από τουσ εν λόγω πίνακεσ, ωσ προςωρινοί αναπλθρωτζσ πλιρουσ ι μειωμζνου 

ωραρίου, προκειμζνου  να καλφψουν τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ του 2ου Γυμναςίου Αυλϊνα με 

Λυκειακζσ Τάξεισ το οποίο λειτουργεί εντόσ του Ειδικοφ Καταςτιματοσ Κράτθςθσ Νζων 

Αυλϊνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) . Οι αιτιςεισ υποβάλλονται ςτθ Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Ανατολικισ 

Αττικισ από 02-08-2016 ζωσ και 16-08-2016. 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να είναι:  

1. Ζλλθνεσ πολίτεσ.  Υπικοοι χωρϊν εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που απζκτθςαν τθν 

ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ, κα πρζπει να ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον ζνα (1) 

ζτοσ από τθν απόκτθςι τθσ, κατά τθν τελευταία θμζρα υποβολισ αιτιςεων με τθν παροφςα 

απόφαςθ.  

2. Βορειοθπειρϊτεσ και ομογενείσ που προζρχονται από τθν Κωνςταντινοφπολθ και από τα 

νθςιά Μμβρο και Τζνεδο (Ν.Δ.3832/1958). 

3. Ρολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ν.2431/1996). 
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ΜΕΡΟ Αϋ: ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΘ– ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΘ / 

ΑΝΑΛΘΨΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

Ενότθτα 1. Ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ  

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΡΕ01, ΡΕ02,ΡΕ03, ΡΕ04 (01 ι 

02 ι 03 ι 04 ι 05), ΡΕ05, ΡΕ06, ΡΕ08, ΡΕ09, ΡΕ11, ΡΕ16.01 ι ΤΕ16 και ΡΕ19 ι ΡΕ20. 

Στο Ραράρτθμα, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ, αναφζρονται αναλυτικά οι 

κλάδοι/ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν που ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ με τθν παροφςα 

πρόςκλθςθ κακϊσ και τα πτυχία και τα λοιπά προςόντα που απαιτοφνται για τθν ζνταξθ ςτουσ 

πίνακεσ των αντίςτοιχων κλάδων/ειδικοτιτων . 

Ανϊτατο όριο θλικίασ των υποψθφίων δεν υφίςταται *παρ.11 άρκρο 10 του ν.3051/2002 

όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ 220/20.09.2002 τ.Αϋ)+. Κατϊτατο όριο θλικίασ ορίηεται το εικοςτό πρϊτο 

(21ο) ζτοσ. Για τθ ςυμπλιρωςθ του κατϊτατου ορίου θλικίασ, ωσ θμερομθνία γζννθςθσ 

κεωρείται θ 1θ Λανουαρίου του ζτουσ γζννθςθσ.    

 

Ενότθτα 2. Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ :  

1. Οι ςυνταξιοφχοι από οποιονδιποτε φορζα και αν ζχουν ςυνταξιοδοτθκεί, κακϊσ και οι 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί ςτουσ οποίουσ ζχει επιβλθκεί θ ποινι τθσ οριςτικισ παφςθσ (παρ. 5 

άρκρο 9 του ν.3391/2005 και  άρκρο 6 του ν.3255/2004).  

 

2. Πςοι δεν ζχουν αποδεχκεί το διοριςμό τουσ ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ (παρ.45β 

άρκρο 13 του ν.3149/2003). Το ίδιο ιςχφει και για όςουσ ανζλαβαν υπθρεςία ωσ μόνιμοι και 

παραιτικθκαν εντόσ του ζτουσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πράξθσ διοριςμοφ 

(αρ.329/2005 Γνωμοδότθςθ του ΝΣΚ). Δεν εμπίπτουν ςε αυτιν τθν κατθγορία οι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διοριςμό πριν τισ 10-06-2003, 

θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του ςχετικοφ νόμου. Οι ανωτζρω εκπαιδευτικοί μποροφν να 

υποβάλλουν αίτθςθ μόνο ωσ ωρομίςκιοι.   

3. Πςοι απολφκθκαν από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Τ.Α. ι άλλου νομικοφ προςϊπου του 

δθμοςίου τομζα λόγω οριςτικισ παφςθσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για 

ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτά τουσ, αν δεν ζχει παρζλκει πενταετία από τθν 

απόλυςθ (άρκρο 9 του ν.3528/2007). Σθμειϊνεται ότι ςτο άρκρο 53 του π.δ.410/1988 (ΦΕΚ 

191/30.08.1988 τ.Αϋ) ορίηονται τα εξισ για το προςωπικό του δθμοςίου με ςχζςθ εργαςίασ 

ιδιωτικοφ δικαίου:    

«Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ από τθν υπθρεςία» 

  1. Θ ςφμβαςθ εργαςίασ μπορεί να καταγγελκεί από τθν υπθρεςία οποτεδιποτε για ςπουδαίο 

λόγο. Σπουδαίο λόγο αποτελεί ιδίωσ:  

 α) Η παράβαςθ του άρκρου 38 παρ. 1 περ. α'.  
 β) Η παράβαςθ κακικοντοσ κατά τον ποινικό κώδικα ι άλλο ειδικό ποινικό νόμο.   
γ) Η αδικαιολόγθτθ αποχι από τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων για δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον 
κατά ςυνζχεια θμζρεσ. 
 δ) Η παραβίαςθ απορριτων τθσ υπθρεςίασ.  
 ε) Η διάπραξθ μζςα ςε ζνα ζτοσ, από τότε που ζχει τελεςτεί αδίκθμα που τιμωρικθκε 
τουλάχιςτον με πρόςτιμο ίςο με τισ αποδοχζσ ενόσ μινα, άλλου αδικιματοσ που μπορεί να 
επιςφρει τθν ίδια ποινι.  
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 ςτ) Η κατά ςφςτθμα ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων.   
η) Η ςοβαρι απείκεια ςτισ νόμιμεσ εντολζσ των προϊςτάμενων.  
  2. Θ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ 

γίνεται με απόφαςθ του αρμόδιου για τθν πρόςλθψθ οργάνου, μετά από ςφμφωνα, 

αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του οικείου υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. Θ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ 

επζρχεται από ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ ςτον απαςχολοφμενο».  

 Επιπλζον, ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.3 του άρκρου τζταρτου του ν.4057/2012 ορίηεται ότι 

«Σπουδαίο λόγο, ςφμφωνα με το άρκρο 53 του π.δ. 410/1988 (Αϋ 191) για τθν καταγγελία από 

τθν υπθρεςία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, μπορεί να αποτελεί θ τζλεςθ κάκε πεικαρχικοφ 

παραπτϊματοσ, διατθρουμζνων ςε ιςχφ των ρυκμίςεων του άρκρου 55 του ίδιου 

διατάγματοσ».  

4. Πςοι διϊκονται ποινικά ι ζχουν καταδικαςτεί για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ 

γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ.  Σθμειϊνεται ότι 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 41 του ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α/07-10-2014-

Διορκ.ςφαλμ. Στο ΦΕΚ 229 Α/15-10-2014) ορίηεται ότι: “Στθν παρ. 8 του άρκρου 1 του ν. 

2942/2001 προςτίκενται εδάφια ωσ εξισ: «Για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία πλιρωςθσ 

κζςεων αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν του Υπουργείου Ραιδείασ και 

Κρθςκευμάτων ηθτείται υποχρεωτικά πιςτοποιθτικό τθσ Ειςαγγελίασ Ρλθμμελειοδικϊν του 

τόπου κατοικίασ και του τόπου όπου υπθρζτθςε ο εκπαιδευτικόσ τα προθγοφμενα ζτθ, περί 

άςκθςθσ ι μθ εισ βάροσ του ποινικισ δίωξθσ για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ 

ελευκερίασ ι για οποιοδιποτε ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, 

κακϊσ και ποινικό μθτρϊο περί του αν υπάρχει καταδίκθ για τζτοιο ζγκλθμα. Στθν περίπτωςθ 

που ζχει αςκθκεί ποινικι δίωξθ ι υπάρχει καταδίκθ για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ 

γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, ο υποψιφιοσ 

αυτόσ απαγορεφεται να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία για πλιρωςθ κζςεων αναπλθρωτϊν 

εκπαιδευτικϊν ι ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν». 

Επίςθσ δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ-διλωςθσ οι :  

i. Οι κάτοχοι πτυχίων του Τμιματοσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Ραντείου Ρανεπιςτθμίου με 

θμερομθνία κτιςθσ μεταγενζςτερθ τθσ 30θσ Λουνίου 1984 (Γνωμοδοτιςεισ. Ν.Σ.Κ 144/1990 

και 107/2003).  

ii. Οι απόφοιτοι του Τμιματοσ Ρλαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ, του 

Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων, που ειςιχκθςαν ςτο εν λόγω Τμιμα πριν το ακαδθμαϊκό ζτοσ 

20062007 *π.δ. 128/2012 (ΦΕΚ 233/26.11.2012 τ.Αϋ)+.  

iii. Οι κάτοχοι πτυχίων Κζντρων Ελευκζρων Σπουδϊν και Λνςτιτοφτων Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ (Λ.Ε.Κ), δθμοςίων ι ιδιωτικϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15, Κεφ. Δϋ 

του ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147/26.09.1991 τ. Αϋ) και τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του ν.2009/1992 

(ΦΕΚ 18/14.02.1992 τ. Αϋ). 

 

Ενότθτα 3. Ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ, αλλά δεν μποροφν να αναλάβουν υπθρεςία 

ςε περίπτωςθ πρόςλθψθσ αν εξακολουκοφν να διατθροφν τθν ιδιότθτά τουσ:  

1. Οι μετζχοντεσ ςε εταιρείεσ και οι ζχοντεσ τθν εμπορικι ιδιότθτα, οι οποίοι οφείλουν να 

παραιτθκοφν ι να αναςτείλουν τθ λειτουργία των επιχειριςεϊν τουσ (άρκρα 31,32 & 33 του 

ν.3528/2007).  

 2. Πςοι αςκοφν ζργα αςυμβίβαςτα με το βουλευτικό αξίωμα (άρκρο 33 του ν. 3528/2007 και 

άρκρα 56 & 57 του Συντάγματοσ).   

 3. Πςοι είναι ιδιοκτιτεσ φροντιςτθρίων ι διδάςκουν ςε αυτά κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί που 

διδάςκουν ςε ιδιωτικά ςχολεία (με πλιρεσ ι μειωμζνο ωράριο) οφείλουν να τερματίςουν τθν 
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επαγγελματικι τουσ ςχζςθ με το φροντιςτιριο ι το ιδιωτικό ςχολείο (παρ. 16 άρκρο 14 του ν. 

1566/1985).  

4. Οι υπάλλθλοι που απαςχολοφνται ςτο Δθμόςιο και τα Κρατικά Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου 

και Λδιωτικοφ Δικαίου και άςχετα από τθ φφςθ τθσ ςχζςεωσ που τουσ ςυνδζει (με το Δθμόςιο 

ι το νομικό πρόςωπο) με πλιρεσ ωράριο εργαςίασ (άρκρο 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982, άρκρο 

35 του ν. 3528/2007 και Γνωμοδότθςθ ΝΣΚ 251/2007). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΘ  

 

Θ Αίτθςθ υποβάλλεται αυτοπροςϊπωσ ι με νόμιμθ εξουςιοδότθςθ ι με ταχυδρομικι 

αποςτολι όπου κα φαίνεται θ θμερομθνία αποςτολισ, ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Αττικισ που εδρεφει ςτο Γζρακα Αττικισ ςτθν οδό Θρϊων 

Πολυτεχνείου 9-11 (Σ.Κ. 15344), από 02-08-2016 ζωσ και 16-08-2016 και ϊρα από 09.00ϋ ζωσ 

15.00ϋ ςυνοδευόμενθ από όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά περιγράφονται 

ςτο Κεφάλαιο Γ ϋ του Μζρουσ Αϋ τθσ παροφςασ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

Ενότθτα 1. ΒΑΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

 

Οι υποψιφιοι οφείλουν να κατακζςουν τα κάτωκι δικαιολογθτικά  : 

 

1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου.  

 Οι ομογενείσ από τθ Βόρεια Ιπειρο, τθν Κωνςταντινοφπολθ τα νθςιά Μμβρο και Τζνεδο που 

δεν ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια υποβάλουν αντίγραφο του Ειδικοφ Δελτίου Ταυτότθτασ 

Ομογενοφσ (Ε.Δ.Τ.Ο.) ι δελτίο ταυτότθτασ αλλοδαποφ με αναγραφι τθσ Ελλθνικισ 

καταγωγισ, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.  

 Οι υποψιφιοι, που ζχουν ξζνθ υπθκοότθτα και δεν είναι πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, δικαιοφνται να υποβάλουν αίτθςθ εφόςον προςκομίςουν βεβαίωςθ 

από το Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ότι ζχουν αποκτιςει τθν 

ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ και ότι ζχει παρζλκει ζνα ζτοσ από τθν απόκτθςι 

τθσ. Για τουσ υποψθφίουσ, οι οποίοι μζχρι τθν απόκτθςθ τθσ ελλθνικισ ικαγζνειασ με 

πολιτογράφθςθ, ιταν υπικοοι κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. δεν απαιτείται θ παρζλευςθ του 

ζτουσ για τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ.  

2. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου ςπουδϊν, ςτο οποίο κα αναγράφεται θ     

θμεροχρονολογία και ο βακμόσ κτιςθσ του πτυχίου.   

 Αν δεν αναγράφεται θ θμεροχρονολογία κτιςθσ απαιτείται ςυμπλθρωματικι βεβαίωςθ 

κτιςθσ και βακμοφ πτυχίου από το Ρανεπιςτιμιο ι το Τ.Ε.Λ.. 

  Σε περίπτωςθ που εκκρεμεί θ ορκωμοςία των νζων πτυχιοφχων αρκεί βεβαίωςθ κτιςθσ 

από το Ρανεπιςτιμιο ι το Τ.Ε.Λ. ςτθν οποία να αναφζρεται θ θμερομθνία κτιςθσ και ο 

βακμόσ του πτυχίου  

  Σε περίπτωςθ που δεν προκφπτει ακριβισ βακμόσ, λαμβάνεται υπόψθ θ κατϊτερθ 

βακμολογία κάκε μιασ από τισ κλίμακεσ «ΑΛΣΤΑ», «ΛΛΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και θ οποία 

αντίςτοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωςθ που δεν αναγράφεται βακμόσ 

(περιγραφικόσ ι αρικμθτικόσ) καταχωρείται 5,00.  
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Για τουσ υποψθφίουσ του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων, ειδικά για τουσ τίτλουσ 

που ζχουν εκδοκεί ςτθν θμεδαπι, απαιτείται και πιςτοποιθτικό ευδόκιμθσ παρακολοφκθςθσ 

Κεωρθτικϊν και Λςτορικϊν Σπουδϊν ι βεβαίωςθ ότι ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ ειδικά 

μακιματα για τθ διδαςκαλία τθσ τζχνθσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, εφόςον τοφτο και 

για τισ δφο περιπτϊςεισ δεν αναφζρεται ρθτϊσ ςτον τίτλο ςπουδϊν ι ςτο πιςτοποιθτικό 

περάτωςθσ ςπουδϊν (ι πιςτοποιθτικό πτυχιοφχου).  

Για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΣΕ16 απαιτείται : Ρτυχίο αναγνωριςμζνου μθ Ανϊτατου 

Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ τθσ θμεδαπισ κεωρθμζνο από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ ι πτυχίο 

μουςικισ ειδικότθτασ του άρκρου 8, παρ. 5 του ν. 2158/1993 (τίτλοσ του ΥΡΕΡΚ) ι πτυχίο 

ιςότιμο και αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ (βλ. Ραράρτθμα). 

ΕΠΙΘΜΑΝΘ: Για τουσ πτυχιοφχουσ του Τμιματοσ Ρλαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ 

Τζχνθσ, κατεφκυνςθσ Εικαςτικϊν, με πιςτοποιθτικό ευδόκιμθσ παρακολοφκθςθσ, του 

Ραν/μίου Λωαννίνων, απαιτείται και βεβαίωςθ πρϊτθσ εγγραφισ ςτο ςυγκεκριμζνο Τμιμα 

(ςθμ.: θ θμερομθνία πρϊτθσ εγγραφισ αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό περάτωςθσ ςπουδϊν ι 

πιςτοποιθτικό πτυχιοφχου).  

 

Ειδικότερα για τουσ εκπαιδευτικοφσ πτυχιοφχουσ ιδρυμάτων του εξωτερικοφ απαιτείται:   

i) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου ςπουδϊν ςτο οποίο να αναγράφεται ο βακμόσ και 

θ θμεροχρονολογία κτιςθσ, ςυνοδευόμενο από επικυρωμζνθ μετάφραςθ.   

 ii) Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του τίτλου ςπουδϊν με τα απονεμόμενα πτυχία από 

τα Ρανεπιςτιμια τθσ θμεδαπισ. Θ εν λόγω βεβαίωςθ χορθγείται κατά περίπτωςθ από τον 

Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ) *πρϊθν Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ 

Αλλοδαπισ (ΔΛ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)+ ι το Λνςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ.  

ι 

  Ρράξθ αναγνϊριςθσ επαγγελματικισ ιςοτιμίασ από το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ 

Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (Σ.Α.Ε.Ρ.) *πρϊθν Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ 

Λςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ (Σ.Α.Ε.Λ.Τ.Τ.Ε.)+ .  

 Σθμειϊνεται ότι για τα πτυχία πανεπιςτθμίων τθσ Κφπρου που αναφζρονται ςτο Ρ.Δ. 

299/1997 και αποκτικθκαν πριν τθν πλιρθ ζνταξθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (01-05-2004) δεν απαιτείται αντιςτοιχία.  

ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ : 

1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.6 του άρκρου 2 του ν.1735/1987 (ΦΕΚ 195/11.11.1987 

τ.Αϋ), «Σε περίπτωςθ που το ΔΛ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Λνςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Λ.Τ.Ε.) 

δεν μποροφν να αναγνωρίςουν ιςοτιμία πτυχίων Α.Ε.Λ. και Τ.Ε.Λ. που κατζχουν πολιτικοί 

πρόςφυγεσ και επαναπατριηόμενοι Ζλλθνεσ, κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ παρ.2 περ. αϋ 

του άρκρου 5, λόγω ανυπαρξίασ αντίςτοιχθσ ςχολισ Α.Ε.Λ. και Τ.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ, κακορίηουν 

με βεβαίωςι τουσ τθ ςυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Λ. και 

Τ.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ. Με βάςθ τθ βεβαίωςθ αυτι τα παραπάνω πρόςωπα επιτρζπεται να 
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ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ για κζςεισ των οποίων τυπικό προςόν 

είναι εκείνο προσ το οποίο ζχει αναγνωριςκεί ςυνάφεια από το ΔΛ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ι το Λ.Τ.Ε.».  

2. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.15 του άρκρου 8 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Αϋ), «Στισ 

περιπτϊςεισ που δεν λειτουργοφν ςτα εκπαιδευτικά ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ 

θμεδαπισ τμιματα αντίςτοιχα των αναγκαίων ειδικοτιτων του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και 

Κρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μπορεί να ορίηεται ωσ 

προςόν διοριςμοφ ιςότιμο πτυχίο ομοταγοφσ ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ, το οποίο, φςτερα από 

ςφμφωνθ γνωμοδότθςθ του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, παρζχει δικαίωμα ςτον κάτοχό του να 

διδάξει ςτθν πρωτοβάκμια και ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ μακιματα τθσ ειδικότθτάσ 

του».  

3. Για τα πτυχία που ζχουν αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι και ζχουν αναγνωριςκεί ωσ ιςότιμα και 

αντίςτοιχα, ωσ θμερομθνία κτιςθσ κεωρείται θ θμερομθνία αρχικισ κτιςθσ του πτυχίου τθσ 

αλλοδαπισ εάν θ αναγνϊριςθ ζγινε χωρίσ ςυμπλθρωματικι εξζταςθ μακθμάτων ςε ιδρφματα 

τθσ θμεδαπισ άλλωσ θ θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του πτυχίου από 

τα αντίςτοιχα αρμόδια όργανα, εάν για τθν αναγνϊριςθ προθγικθκε εξζταςθ ςε ιδρφματα τθσ 

θμεδαπισ (αρικ. 2168/2001 Γνωμ. του Γραφείου Ν.Σ.Κ. του Υπουργείου Ραιδείασ). 

 4. Ωσ θμερομθνία κτιςθσ πτυχίου για υποψιφιουσ που προςκομίηουν βεβαίωςθ 

αναγνϊριςθσ των επαγγελματικϊν προςόντων εκπαιδευτικοφ Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ από 

το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (Σ.Α.Ε.Ρ.)( πρϊθν Σ.Α.Ε.Λ.Τ.Τ.Ε.), 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.38/2010, κεωρείται θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ 

απόφαςθσ του Σ.Α.Ε.Ρ.. 5. Σε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ βεβαίωςθσ βακμολογικισ 

αντιςτοιχίασ προσ τθ δεκάβακμθ κλίμακα, κα καταχωρείται ςτο ςφςτθμα ο κατϊτατοσ βακμόσ, 

που απαιτείται για τθν κτιςθ πτυχίου από τα αντίςτοιχα τμιματα των ελλθνικϊν 

πανεπιςτθμίων, ιτοι ο βακμόσ «5».   

ΕΠΙΘΜΑΝΘ (Ιςοτιμία χωρίσ Αντιςτοιχία):  

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 8, παρ. 15 του ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78Α’), 

όπωσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159Α’), οι 

εκπαιδευτικοί, κάτοχοι πτυχίων ΑΕΛ τθσ Αλλοδαπισ, τα οποία ζχουν αναγνωριςτεί ωσ ιςότιμα 

με τα απονεμόμενα από τα Ελλθνικά Ρανεπιςτιμια χωρίσ να ζχουν αντιςτοιχία, (δεδομζνου 

ότι ςπουδζσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ δεν προςφζρονται από τα Ελλθνικά Ρανεπιςτιμια): 

 Ζχουν το δικαίωμα να διδάξουν ςτθ Δ/κμια Εκπαίδευςθ, μακιματα τθσ ειδικότθτάσ τουσ ςτισ 

παρακάτω ειδικότθτεσ : 

1.     πτυχίο με ειδίκευςθ ςτα Κεωρθτικά Ευρωπαϊκισ Μουςικισ 

2. πτυχίο με ειδίκευςθ ςτθν Ραιδαγωγικι τθσ Εκπαίδευςθσ τθσ Μουςικισ, 

ςτο πλαίςιο των ςχετικϊν αρικ. 77664/Δ2/3-8-2005 (ΦΕΚ 1138Β), 92981/Γ7/15.09.2005 (ΦΕΚ 

262Β), 108017/Δ2/1-10-2007 (ΦΕΚ 1962Β) Υ.Α., και αφοφ ελιφκθ υπόψθ το γεγονόσ ότι 

χορθγικθκαν πτυχία με επιπλζον μουςικζσ ειδικεφςεισ από τα Τμιματα Μουςικϊν Σπουδϊν 

των Ελλθνικϊν ΑΕΛ & από το Τμιμα Μουςικισ Επιςτιμθσ και Τζχνθσ του Ρανεπιςτθμίου 

Μακεδονίασ, όπωσ ορίηει θ ωσ άνω διάταξθ και θ αρικ. 73257/Δ2/19-07-2006 ( ΦΕΚ1137Β) 

Υ.Α. 

ΠΡΟΟΧΘ : Θ απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ τθσ αντιςτοιχίασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ 

διατάξεισ του άρκρου 8, παρ.15 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Αϋ), όπωσ τροποποιικθκαν με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 7, του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Αϋ) παφει να ιςχφει αμζςωσ μετά τθν 

ζκδοςθ πτυχίων Τμιματοσ ελλθνικϊν Α.Ε.Λ.-Τ.Ε.Λ. αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, οι εκπαιδευτικοί που είχαν το ευεργζτθμα τθσ απαλλαγισ από τθν υποχρζωςθ τθσ 

αντιςτοιχίασ, δεν κα το ζχουν πλζον και δε κα γίνονται δεκτοί για διοριςμό ι πρόςλθψθ πριν 

αποκτιςουν βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ από τον ΔΟΑΤΑΡ. 
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iii) Αποδεικτικό Ελλθνομάκειασ: Απολυτιριο Ελλθνικοφ εξαταξίου Γυμναςίου ι Λυκείου ι 

ιςότιμου ςχολείου. Πςοι δεν ζχουν το απολυτιριο αυτό ι δεν διακζτουν επιπλζον πτυχίο 

ι/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάκμιασ εκπ/ςθσ τθσ θμεδαπισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

απαιτείται να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό για τθν άριςτθ γνϊςθ και τθν άνετθ χριςθ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ, το οποίο χορθγείται από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ (επίπεδο Γ2ϋ) ι 

βεβαιϊςεισ ελλθνομάκειασ τθσ  επιτροπισ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ  και 

Κρθςκευμάτων  του  άρκρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για τθν πλιρθ γνϊςθ και άνετθ 

χριςθ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ  Λςτορίασ.  

3. Αποδεικτικό Παιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που 

εντάςςονται ςε κλάδουσ ςτουσ οποίουσ απαιτείται Ραιδαγωγικι και Διδακτικι Επάρκεια, 

βλζπετε αναλυτικά το Ραράρτθμα I. ΑΡΑΑΛΤΘΤΑ ΤΥΡΛΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ και το Κεφ. Γϋ ςτο 

ΜΕΟΣ Βϋ.  

Το εν λόγω αποδεικτικό (πτυχίο, μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν κ.τ.λ.) κατατίκεται ςτθν 

οικεία Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ. 

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Αϋ) ςτθν οποία κα δθλϊνονται : 

α) Θ εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων του υποψθφίου ι θ νόμιμθ απαλλαγι του. 

β) Θ  μθ άςκθςθ εισ βάροσ του/τθσ υποψθφίου/ιασ ποινικισ δίωξθσ για οποιοδιποτε ζγκλθμα 

κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι για οποιοδιποτε ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ 

γενετιςιασ ηωισ, κακϊσ και θ μθ παραπομπι ςε δίκθ ι καταδίκθ για τζτοιο ζγκλθμα.  

Οι πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ εκπλιρωςθ ι μθ 

των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεϊν τουσ δεν αποτελεί κϊλυμα διοριςμοφ ςτο Δθμόςιο Τομζα 

ςτθ χϊρα τουσ, υποβάλουν ςχετικι βεβαίωςθ από Αρχι τθσ οικείασ χϊρασ.  

ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ:  

1. Το πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ που εκδίδεται από υπθρεςίεσ του Υπουργείου 

Εκνικισ Άμυνασ αναηθτείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, χωρίσ τθν εξουςιοδότθςθ του 

ενδιαφερομζνου, από τθν αρμόδια υπθρεςία αναηιτθςθσ αυτοφ *(άρκρο 1 τθσ υπ’ αρικ. 

ΔΛΑΔΡ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-2013 (ΦΕΚ 1881 Βϋ, ΑΔΑ: ΒΛΩΧ-Ν4Μ) Κ.Υ.Α.  

2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ζχουν 

δικαίωμα να υποβάλουν αίτθςθ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν αλλά 

κατατάςςονται ςτο τζλοσ του οικείου πίνακα *παρ. 4 άρκρο 12 τθσ αρικ. 35557/Δ2/09.04.2003 

υκμιςτικισ Υ.Α. και παρ.2 τθσ αρικμ. 55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΚ 937/23.06.2004 τ.Βϋ) Υ.Α., 

βλ. και Μζροσ Βϋ-Κεφ. Αϋ- παρ.5+.  

3. Θ οικεία Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ υποχρεοφται να διενεργιςει δειγματολθπτικό ζλεγχο των ςχετικϊν 

πιςτοποιθτικϊν Ειςαγγελίασ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5% επί των Υπεφκυνων Δθλϊςεων των 

υποψθφίων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10 παρ. 3 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Αϋ). 

Εάν διαπιςτωκεί κατά τον υποχρεωτικό ι άλλο ζλεγχο, ότι δθλϊκθκαν ψευδι γεγονότα ι 

απεκρφβθςαν αλθκινά, ανεξάρτθτα από τθν επιβολι των κυρϊςεων τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 

του ν. 1599/1986, θ ςχετικι διοικθτικι πράξθ διοριςμοφ/πρόςλθψθσ ανακαλείται αμζςωσ. 

 

Ενότθτα 2. ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

Οι υποψιφιοι/εσ οφείλουν να υποβάλουν ςυμπλθρωματικά, εφόςον τα διακζτουν , τα κάτωκι 

δικαιολογθτικά:    

1.  Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτθ Σχολικι Ψυχολογία  

2.  Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτθ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ 
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3. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτο γνωςτικό αντικείμενο του κλάδου ι τθσ ειδικότθτασ 

  Για τουσ Μεταπτυχιακοφσ Σίτλουσ πουδϊν απαιτοφνται : 
1. Φωτοαντίγραφο του ΜΣ, ςτο οποίο να αναγράφεται ο βακμόσ και θ θμερομθνία κτιςθσ 
2. Σο Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν. 

4. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ με τθν οποία να αποδεικνφεται θ διδακτικι εμπειρία ςε ςχολεία 

που λειτουργοφν εντόσ των Ειδικϊν Καταςτθμάτων Κράτθςθσ Νζων ι ςε ςχολεία 

Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ ι ςε τάξεισ υποδοχισ ι φροντιςτθριακά τμιματα αυτϊν. 

5. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ, που 

προβλζπεται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Αϋ) θ οποία 

κατατίκεται ςτθν οικεία Δ/νςθ Εκπ/ςθσ ι αποςτζλλεται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) 

ςτθν οικεία Δ/νςθ Εκπ/ςθσ. 

 
Επιπλζον : 
 Α). Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί τθσ παρ.6 του άρκρου 9 του ν.3391/2005 (βλ. Μζροσ Βϋ- Κεφ. 
ΒϋΕνότ. 3 οφείλουν να προςκομίςουν:  
1. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ (ςυγκεντρωτικι) από τθν οικεία Δ/νςθ Εκπ/ςθσ ςτθν οποία 

ανικει το ιδιωτικό ςχολείο, όπου κα αναγράφονται τα χρονικά διαςτιματα κατά τα οποία 

παραςχζκθκε θ προχπθρεςία, κακϊσ και το ωράριο εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ τουσ.  

2. Ζγγραφο απόλυςθσ τθσ οικείασ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ, ςτο οποίο κα αναγράφεται θ πράξθ-

απόφαςθ τθσ κατάργθςθσ-αναςτολισ ςχολικισ μονάδασ κ.λ.π. ι τθσ καταγγελίασ ςφμβαςθσ.  

 3. Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνεται με ποια από τισ 

δφο προχπθρεςίεσ (ιδιωτικι ι δθμόςια) επικυμοφν να ενταχκοφν ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν 

ςε περίπτωςθ που διακζτουν και τισ δφο προχπθρεςίεσ. Επίςθσ κα δθλϊνεται ότι δεν εργάηονται 

ςε άλλθ ςχολικι μονάδα του ίδιου ι άλλου ιδιοκτιτθ ιδιωτικοφ ςχολείου.  

 

Β) Οι εκπαιδευτικοί με προχπθρεςία ςε ςχολεία κρατϊν-μελϊν Ε.Ε. οφείλουν να 

προςκομίςουν:  

  Βεβαίωςθ πρόςλθψθσ από τον αρμόδιο/αρμόδιουσ φορείσ οι οποίοι τελοφν υπό τθ 

διοικθτικι εποπτεία του αρμόδιου, ςε κάκε κράτοσ, Υπουργείου και ςυνοδευόμενθ από 

επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν οποία να αναγράφεται:  

 ότι τα ςχολεία πρόςλθψθσ ανικουν ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ  

 θ ακριβισ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ  

 τα ακριβι χρονικά διαςτιματα κατά τα οποία παραςχζκθκε θ ανωτζρω προχπθρεςία  

 θ εργαςιακι ςχζςθ με τθν οποία αποκτικθκε θ αναφερόμενθ ςτα παραςτατικά 

προχπθρεςία  

 το υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ του μονίμου, αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου 

εκπαιδευτικοφ  

 οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ ανά μινα για τουσ ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ και  

 ο φορζασ πρόςλθψθσ και το Υπουργείο ςτθ διοικθτικι εποπτεία του οποίου ανικει  

 
Σφμφωνα με τθν αρικμ. 360/2011 Γνωμοδότθςθ τθσ Ολομζλειασ του Νομικοφ ςυμβουλίου του 

Κράτουσ, θ οποία ζχει γίνει δεκτι από τθν Υπουργό Ραιδείασ, προχπθρεςία που ζχει 

αποκτθκεί ςε δθμόςια ςχολεία των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςε αντίςτοιχα 

ςχολεία που λειτουργοφν εντόσ των καταςτθμάτων κράτθςθσ νζων , με τουσ κατά περίπτωςθ  
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όρουσ και προχποκζςεισ που ορίηονται από τθν οικεία νομοκεςία, δφναται να αναγνωριςτεί 

ωσ προχπθρεςία για τθν ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν ακόμα και αν ζχει προςφερκεί  

πριν από τθν θμερομθνία τθσ ακαδθμαϊκισ/επαγγελματικισ αναγνϊριςθσ ςτθν θμεδαπι του 

αλλοδαποφ τίτλου, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 9 

του ν.3848/2010.  

 
ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ για το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ Κεφαλαίου:  
 
Σθμειϊνεται ότι:  

Α. Σίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ θμεδαπισ:  

Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και φορείσ 

του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. τίτλοι ςπουδϊν – άδειεσ – 

πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε 

ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ  

Β. Σίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ:  

Τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνα 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Θ επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του 

Υπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν Ρρεςβεία ι το Ρροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από 

δικθγόρο ι από άμιςκο ερμθνζα διοριςμζνο βάςει του ν.148/26.12.1913/0102.1914. Ειδικϊσ, 

όμωσ, μετά τον νζο «Κϊδικα Δικθγόρων» *άρκρο 36, ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/27.09.2013 τ.Α’)+, 

από τθν 27-09-2013 και μετά, θ μετάφραςθ ξενόγλωςςου εγγράφου από δικθγόρο γίνεται 

δεκτι μόνον εφόςον ο δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από 

και προσ τθν οποία μετζφραςε.  

Τα ανωτζρω (τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε 

ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ 

και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.  

Γ. τισ διατάξεισ του άρκρου 1 τθσ αρικ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/03.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-

ΚΜΞ) Κ.Τ.Α. (ΦΕΚ 2255/11.09.2013 τ.Βϋ) ορίηονται τα δικαιολογθτικά τα οποία εκδίδονται από 

τισ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ραιδείασ και μποροφν να αναηθτθκοφν αυτεπάγγελτα από τισ 

Δ/νςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ (βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ κτλ). Επίςθσ από τισ 

διατάξεισ τθσ αρικ. 2458/22.02.2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 267/01.03.2005 τ.Βϋ), όπωσ τροποποιικθκε 

με τθν αρικ. 92605οικ/20.09.2005 (ΦΕΚ 1334/21.09.2005 τ.Βϋ) ορίηεται θ αυτεπάγγελτθ 

αναηιτθςθ τθσ καταφατικισ ι αρνθτικισ διλωςθσ τθσ Υπθρεςίασ Ροινικοφ Μθτρϊου από τθν 

Δθμόςια Υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ τελικισ διοικθτικισ πράξθσ.  

Δ. Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων δεν είναι επιτρεπτι θ τροποποίθςθ 

ςτοιχείων/πεδίων του υποβλθκζντοσ φακζλου του εκπ/κοφ που αποτελοφν κριτιρια 

κατάταξθσ ι και πρόςλθψισ του, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, και ςχετικά δικαιολογθτικά 

δεν γίνονται δεκτά.  

ΠΑΡΑΣΘΡΘΘ ΕΠΙ ΣΩΝ ΠΡΟΚΟΜΙΗΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ:  
Σε περίπτωςθ κατάκεςθσ φωτοαντιγράφων, θ οικεία Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ ςτθν οποία 

κατατζκθκαν αυτά, υποχρεοφται να διενεργιςει δειγματολθπτικό ζλεγχο προκειμζνου να 

εξακριβϊςει τθν ακρίβεια των ςτοιχείων που αναγράφονται ςε αυτά, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 

πζντε τοισ εκατό (5%), ιδίωσ ηθτϊντασ τθ ςυνδρομι των υπθρεςιϊν ι των φορζων που 

εξζδωςαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελζςματα αυτοφ του ελζγχου κα κοινοποιοφνται ςτθν κακ’ 

φλθν αρμόδια οργανικι μονάδα του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

και ςτισ Δ/νςεισ Διοίκθςθσ Ρροςωπικοφ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ Κ.Υ. του Υπουργείου 

Ραιδείασ . 
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ΜΕΡΟ Βϋ: ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ: ΚΑΣΑΣΑΞΘ ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ 

 
Οι υποψιφιοι προςωρινοί αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί πλιρουσ ι μειωμζνου ωραρίου 

κατατάςςονται κατά ςειρά προτεραιότθτασ από κριτιρια, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο άρκρο 

2 τθσ αρίκ.120546/Δ2/ 28-09-2010 Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Βϋ 1595/1-10-2010), ιτοι : 

 

1) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτθ ςχολικι ψυχολογία  και διδακτικι εμπειρία ςε 

ςχολεία που λειτουργοφν εντόσ  των Ειδικϊν Καταςτθμάτων Κράτθςθσ Νζων. 

2) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτθ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ και διδακτικι εμπειρία 

ςε ςχολεία που λειτουργοφν εντόσ  των Ειδικϊν Καταςτθμάτων Κράτθςθσ Νζων. 

3) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτο γνωςτικό αντικείμενο του κλάδου ι τθσ ειδικότθτασ 

και διδακτικι εμπειρία ςε ςχολεία που λειτουργοφν εντόσ  των Ειδικϊν Καταςτθμάτων 

Κράτθςθσ Νζων. 

4) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτο γνωςτικό αντικείμενο του κλάδου ι τθσ ειδικότθτασ 

και διδακτικι εμπειρία ςε ςχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ. 

5) Διδακτικι εμπειρία ςε ςχολεία που λειτουργοφν εντόσ των Ειδικϊν Καταςτθμάτων 

Κράτθςθσ Νζων. 

6)  Διδακτικι εμπειρία ςε ςχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ. 

7) Διδακτικι εμπειρία ςε τάξεισ υποδοχισ ι φροντιςτθριακά τμιματα. 

8) Προχπθρεςία προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ, που προβλζπεται 

ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Αϋ). 

 
ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ : 

1) Θ προχπθρεςία αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ υπολογίηεται ςτουσ πίνακεσ 

αναπλθρωτϊν μόνο ςτον κλάδο ςτον οποίο προςφζρκθκε (άρκρο 6, παρ. 13.α του ν. 

3255/2004, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 9, παρ. 5 του ν. 3391/2005).  

2)  Σε περίπτωςθ ταφτιςθσ προςόντων λαμβάνονται υπόψθ κατά προτεραιότθτα : 

 Ο χρόνοσ τθσ αποκτθκείςασ διδακτικισ εμπειρίασ ςε ςχολεία που λειτουργοφν 

εντόσ  των  Ειδικϊν Καταςτθμάτων Κράτθςθσ Νζων. 

 Θ προχπθρεςία ωσ προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ. 

 Θ θμεροχρονολογία κτιςθσ του μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν (για τα ωσ άνω 1-4 

κριτιρια κατάταξθσ) και του πτυχίου (για τα ωσ άνω 5-8 κριτιρια κατάταξθσ) , ανά 

εξεταςτικι περίοδο (χειμερινοφ εξαμινου ι εαρινοφ εξαμινου ι Σεπτεμβρίου) και 

εφόςον ο χρόνοσ αυτόσ ςυμπίπτει για περιςςότερουσ υποψθφίουσ, λαμβάνεται 

υπόψθ ο βακμόσ του μεταπτυχιακοφ και του πτυχίου αντίςτοιχα. 

3) Οι υποψιφιοι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί που δεν πλθροφν τα ωσ άνω κριτιρια, 

εντάςςονται ςτο τζλοσ του πίνακα του κλάδου τουσ με κριτιριο κατάταξθσ τθν 

θμεροχρονολογία κτιςθσ του πτυχίου ανά εξεταςτικι περίοδο (χειμερινοφ εξαμινου ι 

εαρινοφ εξαμινου ι Σεπτεμβρίου) και εφόςον ο χρόνοσ αυτόσ ςυμπίπτει για 

περιςςότερουσ υποψθφίουσ, λαμβάνεται υπόψθ ο βακμόσ του πτυχίου. 

4) Ωσ διδακτικι εμπειρία ςε ςχολεία που λειτουργοφν εντόσ  των  Ειδικϊν Καταςτθμάτων  

Κράτθςθσ Νζων και ςε ςχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, νοείται θ προχπθρεςία ςε 

αυτά . 
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5) Οι Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16 προςλαμβάνονται ωσ αναπλθρωτζσ πλιρουσ ι 

μειωμζνου ωραρίου μόνο μετά το διοριςμό των υποψθφίων εκπαιδευτικϊν του κλάδου 
ΡΕ16 και εφόςον παραμζνουν κενζσ κζςεισ. 

 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ: ΠΡΟΫΠΘΡΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΜΕΣΡΑΣΑΙ 

Ενότθτα 1. Δθμόςιοι εκπαιδευτικοί - Βαςικζσ διατάξεισ 
 

1. Στισ διατάξεισ των περ. α και β τθσ παρ.34 του άρκρου 6 του ν.3027/2002 (ΦΕΚ 

152/28.06.2002 τ.Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκαν και τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 2 του ν.3687/2008, του άρκρου 6 του ν.3848/2010, τθσ παρ.1 του άρκρου 59 και τθσ 

παρ.4η του άρκρου 60 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Αϋ) *με τισ οποίεσ 

αντικαταςτάκθκαν και καταργικθκαν διατάξεισ τθσ παρ.9β του άρκρου 26 του ν.3879/2010 

(ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ.Αϋ)+ και τθσ παρ.11 του άρκρου 8 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 

159/10.08.2012 τ.Αϋ) του άρκρου 38 παρ. 3 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/04.12.2015 τ.Αϋ), 

ορίηεται θ προχπθρεςία, θ οποία προςμετράται ςτουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και 

ωρομιςκίων. Ειδικότερα ορίηεται ότι:  

Α. Ππου ςτισ κείμενεσ διατάξεισ αναφζρεται προχπθρεςία προςωρινοφ αναπλθρωτι ι 

ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ, νοείται αυτι που προςφζρκθκε:  

α) ςτα δθμόςια ςχολεία Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αρμοδιότθτασ του 

Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων,  

β) ςτα Μουςικά Σχολεία,  

γ) ςτα Τμιματα Ακλθτικϊν Διευκολφνςεων,  

δ) ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ,  

ε) ςτα Ναυτικά Λφκεια,  

ςτ) ςτα Μεταλυκειακά Ρροπαραςκευαςτικά Κζντρα,  

η) ςτα Ολοιμερα Σχολεία Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,  

θ) ςτα Εκκλθςιαςτικά Σχολεία, 

κ) ςτθ Σιβιτανίδειο Δθμόςια Σχολι Τεχνϊν και Επαγγελμάτων,  

ι) ςε κζςεισ μονίμων εκπαιδευτικϊν πριν από τθν αποχϊρθςι τουσ, εφόςον ζχει προςφερκεί 

μζχρι 31.8.2005,  

ια) για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ τθσ Ολυμπιακισ Εκπαίδευςθσ,  

ιβ) για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και πρόςκετθσ διδακτικισ 

ςτιριξθσ,  

ιγ) ςτα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (Σ.Δ.Ε.) του άρκρου 5 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188/Αϋ), 

ιδ) ςτα δθμόςια ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που τελοφν υπό τθ 

διοικθτικι εποπτεία του αρμόδιου, ςε κάκε κράτοσ, Υπουργείου των κρατϊν−μελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, επιφυλαςςόμενθσ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 10 του άρκρου 8 του ν. 

2817/2000,  

ιε) ςτισ ςχολζσ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ Τ.Ε.Ε. του Οργανιςμοφ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και 

Κατάρτιςθσ (Ο.Τ.Ε.Κ.),  

ιςτ) ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του Εκνικοφ Λδρφματοσ Απροςάρμοςτων Ραίδων Κριτθσ, μετά τθν 

υπαγωγι τουσ ςτο Υπουργείο Ραιδείασ , Διά Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων με τισ  

διατάξεισ του άρκρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Αϋ), για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (Α.Μ.Ε.Α.), 
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ιη) για τθν εφαρμογι καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπϊν εκπαιδευτικϊν δράςεων ςε 

δθμόςια ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που υλοποιοφνται από το 

Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων ςτο πλαίςιο 

ςυγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (Ε.Ρ.) «Εκπαίδευςθ και 

Δια Βίου Μάκθςθ» του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (Ε.Σ.Ρ.Α.). 

Β. Ρροςμζτρθςθ των υπθρεςιϊν τθσ υποπαραγράφου (α) γίνεται, εφόςον θ πρόςλθψθ ζχει 

γίνει από:  

i) το Υπουργείο Ραιδείασ Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων ι από τισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ 

Εκπαίδευςθσ και τισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ,  

ii) τουσ αρμόδιουσ φορείσ κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τα Ολοιμερα Σχολεία και για τθν 

εφαρμογι των προγραμμάτων ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και πρόςκετθσ διδακτικισ ςτιριξθσ,  

iii) το Υπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ για τα Δθμόςια 

Ναυτικά Λφκεια, πριν τθν υπαγωγι τουσ ςτο Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων,  

iv) τθ διοίκθςθ τθσ Σιβιτανιδείου Δθμόςιασ Σχολισ Τεχνϊν και Επαγγελμάτων,  

v) τθ Γενικι Γραμματεία Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και το Λνςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ 

Ενθλίκων (Λ.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ. Θ προχπθρεςία των ωρομιςκίων ςτα 

Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ προςμετράται, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα για τουσ ωρομίςκιουσ 

εκπαιδευτικοφσ των λοιπϊν δθμόςιων ςχολείων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ανά κλάδο, ειδικότθτα και βακμίδα εκπαίδευςθσ,  

vi) φορείσ των χωρϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ λειτουργία 

των ςχολείων τελεί υπό τθ διοικθτικι εποπτεία του αρμόδιου, ςε κάκε κράτοσ, Υπουργείου,  

vii) το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. και  

viii) το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων 

για Α.Μ.Ε.Α. ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του Εκνικοφ Λδρφματοσ Απροςάρμοςτων Ραίδων Κριτθσ,  

ix) το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων, για υπθρεςίεσ που προςφζρκθκαν ςτο 

πλαίςιο εφαρμογισ καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπϊν εκπαιδευτικϊν δράςεων ςτα 

δθμόςια ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτο πλαίςιο 

ςυγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Ε.Σ.Ρ.Α.». 

2. Στισ διατάξεισ τθσ παρ.4 του άρκρου 41 του ν.3762/2009 (ΦΕΚ 75/15.05.2009 τ.Αϋ) ορίηεται 

ότι αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί που ανικουν ςτουσ κλάδουσ ΡΕ1 Κεολόγων, 

ΡΕ2 Φιλολόγων, ΡΕ3 Μακθματικϊν, ΡΕ4 Φυςικϊν (όλεσ οι ειδικότθτεσ), ΡΕ5 Γαλλικϊν, ΡΕ6 

Αγγλικϊν, ΡΕ7 Γερμανικϊν και ΡΕ11 Φυςικισ Αγωγισ και απαςχολοφνταν ςτα TEE Μακθτείασ 

Αϋ και Βϋ κφκλου του Οργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ), τα οποία 

αντικατζςτθςαν με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ υπ’ αρικμ. 40026/17.2.1999 (ΦΕΚ 171 

Βϋ/2.3.1999) τισ Σχολζσ Μακθτείασ του Ο.Α.Ε.Δ. τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 9 του ν. 

1566/1985 (ΦΕΚ 167 Αϋ), εντάςςονται, μετά από αίτθςι τουσ, ςτον ενιαίο πίνακα 

αναπλθρωτϊν τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Αϋ) από το 

ςχολικό ζτοσ 2009-2010. Θ προχπθρεςία των ωρομιςκίων υπολογίηεται από 17.2.1999 μζχρι 

το μιςό του υποχρεωτικοφ ωραρίου του νεοδιόριςτου εκπαιδευτικοφ του οικείου κλάδου (11 

ϊρεσ εβδομαδιαίωσ). 

 

Ενότθτα 2. Επιςθμάνςεισ επί τθσ δθμόςιασ προχπθρεςίασ 

1. Θ προχπθρεςία που προςμετράται για τθν κατάταξθ των εκπαιδευτικϊν ςτον ενιαίο πίνακα 

αναπλθρωτϊν είναι αυτι που περιοριςτικϊσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ανωτζρω Ενότθτα 1.  

2. Θ κατά τα ανωτζρω προχπθρεςία (βλζπε Ενοτ. 1) θ οποία προςφζρεται μετά τθν 01-09-

2010, προςμετράται ςτουσ τελικοφσ πίνακεσ κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν του διαγωνιςμοφ του  
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Α.Σ.Ε.Ρ. του άρκρου 3 του ν.3848/2010 μόνον εφόςον θ πρόςλθψθ ζγινε από τουσ ενιαίουσ 

πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων ι πρόκειται για προχπθρεςία εκπαιδευτικϊν 

προςφερκείςα ςε ιδιωτικά ςχολεία Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ι ςε χϊρεσ-μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ι ςε πειραματικά και πρότυπα ςχολεία (άρκρο 9, παρ. 7 του 

ν.3848/2010, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 37, παρ. 3 του ν. 4351/2015 και ιςχφει).  

3. α. Θ υπθρεςία αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ, που 

χαρακτθρίηονται κατά τισ οικείεσ διατάξεισ ωσ δυςπρόςιτεσ, λογίηεται από το ςχολικό ζτοσ 

2002-2003 ςτο διπλάςιο για τθν κατάταξθ ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν τθσ παρ. 5 του 

άρκρου 6 του ν.3255/2004 (άρκρο 9, παρ.3 του ν.3391/2005). Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 3 του ν.3687/2008 ςτο διπλάςιο υπολογίηεται και θ υπθρεςία των ωρομίςκιων 

εκπαιδευτικϊν ςτα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ των περιοχϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν 

ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που ζχουν χαρακτθριςκεί δυςπρόςιτα.  

  β. Σφμφωνα με το άρκρο 5Α «Επιπλζον μοριοδότθςθ αναπλθρωτών εκπαιδευτικών που 

υπθρετοφν ςε απομακρυςμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ», παρ. 1 και 3, όπωσ ειςιχκθ με το άρκρο 5 

του ν. 4283/2014, από το ςχολικό ζτοσ 2014-2015 ο χρόνοσ πραγματικισ εκπαιδευτικισ 

υπθρεςίασ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν που διανφεται ςε δθμόςιεσ ςχολικζσ 

μονάδεσ, οι οποίεσ κατά τισ οικείεσ διατάξεισ ανικουν ςτισ κατθγορίεσ μοριοδότθςθσ Κϋ και Λϋ 

για τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ και ΛΑϋ και ΛΒϋ για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ςτθν 

Ακωνιάδα Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία και ςτθν Ρατμιάδα Εκκλθςιαςτικι Σχολι, υπολογίηεται 

ςτο διπλάςιο για τθ διαμόρφωςθ των τελικϊν πινάκων κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν του 

διαγωνιςμοφ του Α.Σ.Ε.Ρ. του άρκρου 3 του ν.3848/2010.  

4. Σφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρκρου 11, παρ. 1, τθσ υπ’ αρικ. 

35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/Βϋ) Υ.Α., όπωσ ειςιχκθ με τθν υπ’ αρικ. 

151244/Δ2/01.10.2014 (ΦΕΚ 2617/Βϋ) Υ.Α., από το διδακτικό ζτοσ 2014-15 και εφεξισ, και 

αποκλειςτικά για κζματα προςμζτρθςθσ προχπθρεςίασ ςε πίνακεσ κατάταξθσ, ωσ θμερομθνία 

ανάλθψθσ υπθρεςίασ των αναπλθρωτϊν εκπ/κϊν λογίηεται θ εναρκτιρια θμερομθνία τθσ 

οριηόμενθσ, ςτθ ςχετικι υπουργικι απόφαςθ πρόςλθψθσ, προκεςμίασ, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι θ ανάλθψθ υπθρεςίασ γίνεται εντόσ τθσ προκεςμίασ αυτισ.  

5. α. Σφμφωνα με τθν αρικ. 412/2008 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ 

που ζγινε δεκτι από τον Υπουργό Ραιδείασ, ο χρόνοσ απουςίασ των προςωρινϊν 

αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν από τθν εργαςία τουσ, λόγω νομίμωσ χορθγθκείςασ ειδικισ 

άδειασ (αιρετϊν ΟΤΑ, ςυμπαραςτάτθ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ) των άρκρων 93 και 182 

του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Αϋ) *κατ’ αναλογία τθσ ειδικισ άδειασ του άρκρου 139 του ν. 

3463/2006], δεν ςυνιςτά χρόνο πραγματικισ εκπαιδευτικισ προχπθρεςίασ κατά τθν ζννοια 

του άρκρου 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 και του άρκρου 3 του ν. 3848/2010.  

β. Σφμφωνα με τθν αρικ. 145/2015 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ που 

ζγινε δεκτι από τον Αναπλθρωτι Υπουργό Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, ο χρόνοσ 

απουςίασ των προςωρινϊν αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν από τθν εργαςία τουσ, λόγω 

νομίμωσ χορθγθκείςασ γονικισ άδειασ (τετράμθνθ άδεια ανατροφισ άνευ αποδοχϊν) των 

άρκρων 50 και 51 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Αϋ), δεν ςυνιςτά χρόνο πραγματικισ 

εκπαιδευτικισ προχπθρεςίασ κατά τθν ζννοια του άρκρου 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 και του 

άρκρου 3 του ν. 3848/2010.  

γ. Σφμφωνα με το αρικ. 1470/22-12-2008 γνωμοδοτικό ζγγραφο του Γραφείου Νομικοφ 

Συμβοφλου του Υπουργείου Ραιδείασ που ζγινε δεκτό από τον Υπουργό Ραιδείασ, 

οποιαδιποτε χορθγθκείςα αναρρωτικι άδεια πζραν των δεκαπζντε θμερϊν ςυνολικά ανά 

ζτοσ δεν δφναται να υπολογιςτεί ωσ διδακτικι προχπθρεςία κατά τθν ζννοια των διατάξεων 

του άρκρου 6 παρ.34 του ν.3027/2002.  
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Ενότθτα 3. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί 

 

1. Στισ διατάξεισ τθσ παρ.6 του άρκρου 9 του ν.3391/2005, που αντικατζςτθςαν τθν παρ.1β 

του άρκρου 5 του ν.3194/2003 ορίηεται ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολφονται 

αποκλειςτικά και μόνο για κατάργθςθ των ιδιωτικϊν ςχολικϊν μονάδων, τάξεων ι τμθμάτων 

ι με καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, εφόςον ςυμπλθρϊνουν ςτθν ίδια ςχολικι μονάδα 

κατά τθν θμζρα τθσ απόλυςθσ ςυνεχι υπθρεςία τουλάχιςτον δφο ςχολικϊν ετϊν με πλιρεσ 

εβδομαδιαίο ωράριο ι με αναγωγι αυτοφ ςτο υποχρεωτικό και με ςειρά που εξαρτάται από 

το χρόνο αυτισ τθσ υπθρεςίασ, εγγράφονται ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων 

εκπαιδευτικϊν τθσ παρ. 5 του άρκρου 6 του ν.3255/2004. Δεν προςμετράται για τθν εγγραφι 

τουσ ςτουσ πίνακεσ αυτοφσ τυχόν προχπθρεςία τουσ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ, προθγοφμενθ 

τθσ ιδιωτικισ, με οποιαδιποτε ςχζςθ και αν παραςχζκθκε. Δυνατότθτα εγγραφισ ςτουσ 

πίνακεσ αυτοφσ δεν ζχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων θ ςχζςθ εργαςίασ λφεται 

λόγω παραίτθςθσ.  

2. Στισ διατάξεισ του άρκρου 27 του ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/13.07.2006 τ.Αϋ), όπωσ 

ςυμπλθρϊκθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130/08.06.2007 τ.Αϋ) 

ορίηεται ότι:  

α. Εκπαιδευτικοί, που ζχουν προςλθφκεί και υπθρετοφν ςε ιδιωτικό ςχολείο με πλιρεσ 

ωράριο διδαςκαλίασ, δεν προςλαμβάνονται κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ ωσ 

προςωρινοί αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ.  

β. Θ προχπθρεςία των ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςτο ιδιωτικό 

ςχολείο, για το χρονικό διάςτθμα από τότε που κλικθκαν να αναλάβουν υπθρεςία ωσ 

αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ μζχρι τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ, 

δφναται να υπολογίηεται ωσ προχπθρεςία αναπλθρωτι προςφερκείςα ςε δθμόςιο ςχολείο, 

εφόςον ο ιδιωτικόσ εκπαιδευτικόσ υποβάλει ςχετικι διλωςθ ςτθ Διεφκυνςθ ι το Γραφείο 

Εκπαίδευςθσ, ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου ανικει το ιδιωτικό ςχολείο. Στθν περίπτωςθ αυτι 

δεν δφναται να υπολογιςτεί θ ανωτζρω προχπθρεςία και ωσ προςφερκείςα ςε ιδιωτικό 

ςχολείο.  

γ. Θ ρφκμιςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου για τον υπολογιςμό τθσ προχπθρεςίασ των 

ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν ωσ προχπθρεςίασ που προςφζρκθκε ςε δθμόςιο ςχολείο, ιςχφει 

από το ςχολικό ζτοσ 2006-2007 και για μία μόνο φορά. 

 

ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ:  

1. Εφαρμογι των εν λόγω διατάξεων δφναται να γίνει αποκλειςτικά και μόνο ςτθν περίπτωςθ 

που ο κλάδοσ απαςχόλθςθσ ςτο ιδιωτικό ςχολείο είναι ίδιοσ με τον κλάδο πρόςλθψθσ ςτθ 

δθμόςια εκπαίδευςθ. Κατ’ εξαίρεςθ, ςφμφωνα με τθν περ. γ, παρ.1, του άρκρου 39 του 

ν.4115/2013: «γ) Θ προχπθρεςία των πτυχιοφχων: α) Τμθμάτων Λδρυμάτων τθσ ανωτάτθσ 

εκπαίδευςθσ (Α.Ε.Λ.) ςτουσ οποίουσ δίνεται το δικαίωμα διοριςμοφ ςτθ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ και οι οποίοι είναι κάτοχοι και μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν Ραιδαγωγικοφ 

Τμιματοσ (Α.Ε.Λ.) και β) Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων Ειδικισ Αγωγισ ι Τμθμάτων Νθπιαγωγϊν 

Α.Ε.Λ. που, για τθν κάλυψθ ζκτακτων εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, εργάςτθκαν, δυνάμει μονοετϊν 

ςυμβάςεων ι ζχουν, επίςθσ δυνάμει μονοετϊν ςυμβάςεων, προςλθφκεί για να εργαςτοφν 

ζωσ και το ςχολικό ζτοσ 2012 – 2013 ωσ δάςκαλοι ςε ιδιωτικά δθμοτικά ςχολεία, λογίηεται ωσ 

προχπθρεςία ςτον κλάδο εκπαιδευτικϊν ςτον οποίο επιτρζπεται να ενταχκοφν ςφμφωνα με 

το βαςικό τουσ τίτλο ςπουδϊν. Οι εκπαιδευτικοί που αναφζρονται ςτο προθγοφμενο εδάφιο 

μποροφν να ςυνεχίςουν να υπθρετοφν ςτα ιδιωτικά δθμοτικά ςχολεία με βάςθ τισ ρυκμίςεισ 

του ν. 682/1977.» Στο πλαίςιο που περιγράφεται ανωτζρω, ςθμειϊνουμε ότι θ προχπθρεςία 

που προςφζρεται κατά το ςχολικό ζτοσ 2013-14 και εφεξισ ςε ιδιωτικό δθμοτικό ςχολείο ςε 
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κζςθ δαςκάλου (από εκπ/κοφσ που δεν είναι δάςκαλοι) δεν λογίηεται ωσ προχπθρεςία ςτον 

κλάδο τουσ για λόγουσ κατάταξθσ/μοριοδότθςθσ ςε πίνακεσ διοριςμοφ/πρόςλθψθσ.  

2. Σε περίπτωςθ που εκπαιδευτικόσ με πλιρεσ ωράριο διδαςκαλίασ ςτο ιδιωτικό ςχολείο 

προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ, θ 

προςφερκείςα υπθρεςία ςτο ιδιωτικό ςχολείο δφναται να αναγνωριςκεί ωσ δθμόςια μόνο για 

το μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ . 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

 Στουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων ςχολικοφ ζτουσ 2016-2017 εξακολουκοφν να 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ που αφοροφν ςτθ διάκριςθ των πτυχιοφχων ςε Κακθγθτικϊν και μθ 

Κακθγθτικϊν Σχολϊν (παρ. 5 του άρκρου 2 του ν.1894/1990, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ 

τθσ παρ.2 του άρκρου 8 του ν.3194/2003).   

 Ειδικότερα, Κακθγθτικζσ Σχολζσ νοοφνται τα πανεπιςτθμιακά τμιματα, των οποίων οι 

πτυχιοφχοι διορίηονται ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ςφμφωνα με τα 

άρκρα 12, 13 και 14 του ν.1566/1985, χωρίσ τθν απαίτθςθ πρόςκετου πτυχίου ι 

πιςτοποιθτικοφ παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ, των κλάδων ΡΕ01 Κεολόγων, ΡΕ02 Φιλολόγων, 

ΡΕ03 Μακθματικϊν, ΡΕ04 Φυςικϊν, ΡΕ05 Γαλλικισ Γλϊςςασ, ΡΕ06 Αγγλικισ Γλϊςςασ, ΡΕ07 

Γερμανικισ Γλϊςςασ, ΡΕ08 Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων, ΡΕ11 Φυςικισ Αγωγισ, ΡΕ15 Οικιακισ 

Οικονομίασ, ΡΕ16 Μουςικισ (ΡΕ16.01, ΡΕ16.02 πτυχιοφχων Ρανεπιςτθμίων), ΡΕ32 Κεατρικϊν 

Σπουδϊν, ΡΕ33 Μεκοδολογίασ, Λςτορίασ και Κεωρίασ τθσ Επιςτιμθσ (ΜΛΚΕ), ΡΕ34 Λταλικισ 

Γλϊςςασ, ΡΕ40 Λςπανικισ Γλϊςςασ, οι πτυχιοφχοι του Τμιματοσ Διδακτικισ τθσ Τεχνολογίασ 

και Ψθφιακϊν Συςτθμάτων του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ, που εντάςςονται ςτον κλάδο ΡΕ19 

Ρλθροφορικισ Ρανεπιςτθμίων, κακϊσ και οι πτυχιοφχοι Ανϊτερθσ Σχολισ Εκπαιδευτικϊν 

Τεχνολόγων Μθχανικϊν (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) τθσ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και τθσ Ανωτάτθσ Σχολισ Ραιδαγωγικισ 

και Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α.Σ.ΡΑΛ.Τ.Ε.) κλάδου ΡΕ17 (παρ. 2 του άρκρου 8 του 

Ν.3194/2003, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει (βλ. και ΡΑΑΤΘΜΑ Λ, ΑΡΑΑΛΤΘΤΑ ΤΥΡΛΚΑ 

ΡΟΣΟΝΤΑ). 

  Οι απόφοιτοι των λοιπϊν Σχολϊν, πλθν των ανωτζρω, που εντάςςονται ςε εκπαιδευτικό 

κλάδο, κεωροφνται απόφοιτοι μθ Κακθγθτικϊν Σχολϊν. Οι πτυχιοφχοι των μθ Κακθγθτικϊν 

Σχολϊν προτάςςονται ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν, εφόςον διακζτουν παιδαγωγικι και 

διδακτικι επάρκεια, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 παρ.3 του ν.3848/2010, όπωσ 

τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει. Ειδικότερα, θ παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια 

πιςτοποιείται :  

 α) Με βεβαίωςθ περί επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ ειδικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν 

τουλάχιςτον εξαμθνιαίασ διάρκειασ, το οποίο παρζχεται από τμιμα Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ 

Λδρφματοσ (Α.Ε.Λ.) ι από ομάδεσ ςυνεργαηόμενων τμθμάτων του ίδιου ι περιςςότερων Α.Ε.Λ. 

ςε αποφοίτουσ τμθμάτων που ζχουν τα ειδικά τυπικά προςόντα διοριςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια 

ι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Το πρόγραμμα αυτό 

καταρτίηεται με απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του οικείου Α.Ε.Λ., εγκρίνεται από τον Υπουργό 

Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, φςτερα από γνϊμθ του Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ 

(Λ.Ε.Ρ.), και αξιολογείται μετά το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ του, εν ςυνεχεία δε κάκε τζςςερα 

ζτθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 9 του ν. 3374/2005 (Αϋ 189).  

 β) Με τθν κατοχι πτυχίου τμιματοσ Α.Ε.Λ., το πρόγραμμα ςπουδϊν του οποίου εξαςφαλίηει 

τθν προσ τοφτο αναγκαία κεωρθτικι κατάρτιςθ και πρακτικι εξάςκθςθ και οι απόφοιτοι του 

οποίου ζχουν τα ειδικά τυπικά προςόντα διοριςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ρροχπόκεςθ αποτελεί θ φπαρξθ μζςα ςτο 

πρόγραμμα ςπουδϊν του Τμιματοσ διδακτικϊν αντικειμζνων που εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσ 

κεματικζσ περιοχζσ: 1. Κζματα εκπαίδευςθσ και αγωγισ. 2. Κζματα μάκθςθσ και διδαςκαλίασ. 
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3. Ειδικι διδακτικι και πρακτικι άςκθςθ. Το πρόγραμμα ςπουδϊν αξιολογείται ςτο πλαίςιο 

τθσ αξιολόγθςθσ του Τμιματοσ. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ 

επάρκειασ από το εν λόγω πτυχίο, εκδίδεται διαπιςτωτικι απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ 

και Κρθςκευμάτων, φςτερα από πρόταςθ τθσ Συγκλιτου του οικείου Α.Ε.Λ. και γνϊμθ του 

Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (Λ.Ε.Ρ.). Θ διαπιςτωτικι πράξθ διατθρεί τθν ιςχφ τθσ και 

δεν χριηει ανανζωςθσ, εκτόσ αν μεταβλθκεί, ωσ προσ τθν παρεχόμενθ παιδαγωγικι και 

διδακτικι επάρκεια, το πρόγραμμα ςπουδϊν με βάςθ το οποίο θ διαπιςτωτικι πράξθ 

εκδόκθκε.  

γ) Με τθν κατοχι πτυχίου Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων Α.Ε.Λ. (Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων 

Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, Τμθμάτων Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν Ρροςχολικι Θλικία, 

Τμθμάτων Φιλοςοφίασ-Ραιδαγωγικισ-Ψυχολογίασ, Τμθμάτων Φιλοςοφίασ-Ραιδαγωγικισ και 

Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Ειδικισ Αγωγισ).  

δ) Με τθν κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςτισ επιςτιμεσ 

τθσ αγωγισ.  

 ε) Με τθν κατοχι παιδαγωγικοφ πτυχίου τθσ Ραιδαγωγικισ Τεχνικισ Σχολισ (ΡΑΤΕ.Σ.) ι τθσ 

Ανωτζρασ Σχολισ Εκπαιδευτικϊν Τεχνολόγων Μθχανικϊν (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) τθσ πρϊθν Σχολισ 

Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν Επαγγελματικισ και Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ι τθσ 

Ανϊτατθσ Σχολισ Ραιδαγωγικισ και Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α.Σ.ΡΑΛ.Τ.Ε.).  

ςτ) Με τθν κατοχι πτυχίου Ειδικισ Ραιδαγωγικισ Ακαδθμίασ Κεςςαλονίκθσ (Ε.Ρ.Α.Κ.)  

 Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 2, παρ.4, του ν. 3848/2010, τα πτυχία που 

χορθγοφνται από εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ γίνονται δεκτά εφόςον ζχουν 

αναγνωριςκεί ωσ ιςότιμα και αντίςτοιχα από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ 

Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.)/ Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο 

Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ (ΔΛ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ. 

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν και τα διδακτορικά διπλϊματα που χορθγοφνται από 

εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ γίνονται δεκτά εφόςον ζχουν αναγνωριςκεί ωσ 

ιςότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και ςυνοδεφονται από 

βεβαίωςθ του ότι το γνωςτικό αντικείμενό τουσ εμπίπτει ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ.  

  Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.38/2010 (ΦΕΚ 78 Αϋ/25.05.2010) θ 

παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια πιςτοποιείται με πράξθ αναγνϊριςθσ του 

επαγγελματικοφ προςόντοσ του κακθγθτι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ςυγκεκριμζνου κλάδου από το 

Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (Σ.Α.Ε.Ρ), δεδομζνου ότι απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για τθν ζκδοςι τθσ εκ μζρουσ του Σ.Α.Ε.Ρ. είναι θ πλιρθσ ακαδθμαϊκι και 

παιδαγωγικι επάρκεια του αιτοφντοσ.  

Με βάςθ τα προαναφερκζντα, προςδίδουν παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια:  

Α. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν ςτουσ οποίουσ αναγράφεται ρθτϊσ το πεδίο «επιςτιμεσ 

τθσ Αγωγισ».   

 Επιπλζον, ζχουν εγκρικεί και πιςτοποιοφν τθν παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια τα κάτωκι 

Μεταπτυχιακά Ρρογράμματα Σπουδϊν (ΜΡΣ), το περιεχόμενο των οποίων εντάςςεται, 

επίςθσ, ςτο επιςτθμονικό πεδίο των επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ:  

 α) Στο άρκρο 37 παρ. 7 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Αϋ/17-09-2013) προβλζπεται ότι «Ο 

παρεχόμενοσ από το Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν του 

εγκεκριμζνου Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν “Σπουδζσ ςτθν Εκπαίδευςθ” 

εντάςςεται ςτουσ μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ ςπουδϊν ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ, ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 2 του ν. 3848/2010 “Αναβάκμιςθ του 

ρόλου του εκπαιδευτικοφ, κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ 

και λοιπζσ διατάξεισ” (Αϋ 71)».  

 β) Από τθν αρικμ. 90893/Γ1/5-7-2013 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 1686 Βϋ/9-7-2013), θ οποία 

εκδόκθκε μετά τθν αρικμ.19/3-6-2013 Ρράξθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Λνςτιτοφτου 
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Εκπ/κισ Ρολιτικισ (Λ.Ε.Ρ.), προκφπτει ότι τα Μεταπτυχιακά Ρρογράμματα του Ραιδαγωγικοφ 

Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπ/ςθσ (Ρ.Τ.Δ.Ε.) του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν (Ε.Κ.Ρ.Α.) ςτουσ Τομείσ με τισ ακόλουκεσ κατευκφνςεισ ανά τομζα:  

  Α. Τομζασ Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ: 

 • «Εφαρμοςμζνθ Ραιδαγωγικι» (Διδακτικι- Ρρογράμματα Σπουδϊν, Εκπαίδευςθ ενθλίκων, 

Συνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ)  

• «Συγκριτικι Ραιδαγωγικι» με ειδίκευςθ ςε ηθτιματα ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ 

• «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιςτιμεσ και Εκπαίδευςθ»  

  Β. Τομζασ Ειδικισ Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ:  

• «Ειδικι Αγωγι, Λογοκεραπεία-Συμβουλευτικι»  

  Γ. Τομζασ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν:  

• «Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ-Λογοτεχνία-Κζατρο και Εκπαίδευςθ».  

• «Λςτορία και διδακτικι τθσ ιςτορίασ-Λαογραφία και πολιτιςμόσ». 

• «Κοινωνιολογία τθσ Εργαςίασ: πολιτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ-Μειονότθτεσ-Ραιδικι Θλικία». 

  Δ. Τομζασ Μακθματικϊν και Ρλθροφορικισ:  

•  «Μακθματικά ςτθν Εκπαίδευςθ (Λςτορία, Φιλοςοφία και Διδακτικι των Μακθματικϊν)».  

• «Ρλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ».  

 Ε. Τομζασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν, Τεχνολογίασ και Ρεριβάλλοντοσ: 

 • «Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Εκπαίδευςθ».   

 ΣΤ. Σφμπραξθ ΡΤΔΕ-ΤΕΛ Ρειραιά:  

 • «Εκπαιδευτικι Τεχνολογία και ανάπτυξθ Ανκρϊπινων Ρόρων»  

πλθροφν τισ προχποκζςεισ κατοχφρωςθσ παιδαγωγικισ επάρκειασ για τουσ κατόχουσ του 

αντίςτοιχου μεταπτυχιακοφ τίτλου.  

γ) Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν αρικμ. Φ.12/733/1615520/Γ1/29.10.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2907 

Βϋ/18.11.2013), τα Μεταπτυχιακά του Τμιματοσ Επιςτθμϊν τθσ Ρροςχολικισ Αγωγισ και του 

Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου ςτα Ρρογράμματα:  

  1. Μοντζλα Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων,  

  2. Φφλο και νζα εκπαιδευτικά και εργαςιακά περιβάλλοντα ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ,    

  3. Ρεριβαλλοντικι εκπαίδευςθ και 4. Ραιδικό Βιβλίο και Ραιδαγωγικό Υλικό, 

 πλθροφν τισ προχποκζςεισ κατοχφρωςθσ παιδαγωγικισ επάρκειασ για τουσ κατόχουσ του 

αντίςτοιχου μεταπτυχιακοφ τίτλου, μόνον για όςουσ ζχουν επιτυχϊσ αποφοιτιςει μζχρι 

ςιμερα κακϊσ και για όςουσ ενεγράφθςαν κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013−2014 και κα 

αποφοιτιςουν επιτυχϊσ.  

δ) Τζλοσ, με τθν αρικμ. 117295/Γ2/24-07-2014 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 2148 Βϋ/5-082014), 

το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Διδακτικι τθσ Τεχνολογίασ και Ψθφιακά 

Συςτιματα» με κατεφκυνςθ «Θλεκτρονικι Μάκθςθ» του Τμιματοσ Ψθφιακϊν Συςτθμάτων 

του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ απονζμει μεταπτυχιακό τίτλο θ κατοχι του οποίου πλθροί τισ 

νόμιμεσ προχποκζςεισ εξαςφάλιςθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ (άρκρο 2 παρ. 3 

περ. Δ’. 3848/2010 και άρκρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013).  

ε) Με τθν αρικμ. 138465/Γ2/03-09-2014 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 2433 Βϋ/12-09-2014), «το 

Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Κεωρία, Ρράξθ και Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ 

Ζργου» του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ του Εκνικοφ και 

Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικ. 

Β7/22/17−01−1994 υπουργικι απόφαςθ, όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει, απονζμει 

μεταπτυχιακό τίτλο θ κατοχι του οποίου πλθροί τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ πιςτοποίθςθσ 

παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 παρ. 3 περ. 

δϋ του Ν. 3848/2010, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 36 παρ.22 του Ν. 4186/2013.»  

ςτ) Με τθν αρικμ. Φ.12/547/139457/Γ1/8-9-2014 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 2462 Βϋ/1609-

2014) διαπιςτϊνεται ότι «τα Μεταπτυχιακά του Τμιματοσ Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν 
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Ρροςχολικι Θλικία (Τ.Ε.Α.Ρ.Θ.) του Ε.Κ.Ρ.Α. ςτα Ρρογράμματα: 1. Εκπαίδευςθ και Ανκρϊπινα 

Δικαιϊματα, 2. Ειδικι Αγωγι, 3. Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ για τθν 

Εκπαίδευςθ, πλθροφν τισ προχποκζςεισ για τθν κατοχφρωςθ παιδαγωγικισ και διδακτικισ 

επάρκειασ για τουσ κατόχουσ του αντίςτοιχου μεταπτυχιακοφ τίτλου».  

η) Με τθν αρικμ. 79927/Δ2/18-05-2016 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ ΦΕΚ 1527 Βϋ/30-052016), το 

Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα «Κοινωνικι και Εκπαιδευτικι Ρολιτικι» με κατεφκυνςθ 

«Εκπαιδευτικά Ρρογράμματα και Υλικό : Τυπικι, Άτυπθ και Από Απόςταςθ Εκπαίδευςθ 

(Συμβατικζσ και e-Μορφζσ)», Τμιματοσ Κοινωνικισ και Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ του 

Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου , το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ ́ αρικμ . 24875/Β7/16-04-2007 

υπουργικι απόφαςθ, όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε και ιςχφει , απονζμει μεταπτυχιακό τίτλο θ 

κατοχι του οποίου πλθροί τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ πιςτοποίθςθσ παιδαγωγικισ και 

διδακτικισ επάρκειασ , ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 παρ. 3 περ. δ ́ του Ν . 

3848/2010, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013.   

 

Β. Τα κάτωκι προγράμματα ςπουδϊν, κακϊσ και τα ειδικά προγράμματα τουλάχιςτον 

εξαμθνιαίασ διάρκειασ (περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρ. 2 του ν.3848/2010, όπωσ ιςχφουν):  

α) Με τθν αρικμ. 39460/Γ2/21-3-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 689 Βϋ/26-3-2013), «το Ρρόγραμμα Σπουδϊν 

ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ και τθσ Εκπαίδευςθσ του Οικονομικοφ Ραν/μίου Ακθνϊν (ΟΡΑ) 

πλθροί όλεσ τισ προβλεπόμενεσ αναγκαίεσ επιςτθμονικζσ και διοικθτικζσ προδιαγραφζσ και ωσ 

εκ τοφτου εξαςφαλίηει παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια (άρκρο 2 παρ. 3 περ. β ν. 

3848/2010)».  

β) Σφμφωνα με τθν αρικμ. 17785/Γ2/07.02.2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 378 Βϋ/18.02.2014), «το 

Ρρόγραμμα Ραιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ Αποφοίτων Ρανεπιςτθμιακϊν Τμθμάτων, 

του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Αγωγισ του 

Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, πλθροί τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο προχποκζςεισ (παρ. 3 περ. αϋ 

του άρκρου 2 του ν.3848/2010, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 22 περ. αϋ του άρκρου 36 

του ν.4186/2013)».  

γ) Με τθν αρικμ. 110507/Γ2/15-07-2014 Υ.Α.(ΦΕΚ 2030 Βϋ/25-07-2014), «το Ειδικό Ρρόγραμμα 

Σπουδϊν Ραιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ, το οποίο παρζχεται με τθ ςυνεργαςία των 

Τμθμάτων: α) Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ, β) Φιλολογίασ και γ) Λςτορίασ και 

Αρχαιολογίασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, πλθροί τισ 

προχποκζςεισ για τθν απονομι πιςτοποίθςθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 παρ.3 περ. α’ του Ν.3848/2010, όπωσ τροποποιικθκε 

με το άρκρο 36 παρ. 22 περ. α’ του Ν.4186/2013».  

δ) Σφμφωνα με τθν αρικμ. 115139/Γ2/22-07-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2073 Βϋ/30-07-2014), «το Ειδικό 

Ρρόγραμμα Σπουδϊν Ραιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ, το οποίο παρζχεται από το 

Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, κακϊσ το πρόγραμμα ςπουδϊν του 

Ρρογράμματοσ, όπωσ αυτό καταρτίςτθκε κατά τα οριηόμενα ςτο πρακτικό, και το προςάρτθμα 

αυτοφ, τθσ υπ’ αρικμ. 2855/13-02-2013 (κζμα 2ο) ςυνεδρίαςθσ τθσ Συγκλιτου του Α.Ρ.Κ., 

πλθροί τισ προχποκζςεισ για τθν απονομι πιςτοποίθςθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ 

επάρκειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 παρ. 3 περ. α’ του Ν. 3848/2010, όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 36 παρ. 22 περ. α’ του Ν. 4186/2013».       

 Διευκρινίςεισ για τθν παιδαγωγικι επάρκεια περιλαμβάνονται, επίςθσ, ςτισ Ραραπομπζσ του 

Ραραρτιματοσ  ΑΡΑΑΛΤΘΤΑ ΤΥΡΛΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ. Σθμειϊνεται ότι ςτον ιςτότοπο του ΟΡΣΥΔ 

(https://opsyd.sch.gr/) ζχει αναρτθκεί το ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ - ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘ ΕΡΑΚΕΛΑ που 

περιζχει ςε πίνακα τουσ ανωτζρω τίτλουσ.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ: ΠΡΟΛΘΨΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΩΝ 

 

Ενότθτα 1. Προςλιψεισ από τουσ πίνακεσ 

Θ πρόςλθψθ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν πλιρουσ ι μειωμζνου ωραρίου γίνεται με βάςθ τθ 

ςειρά των υποψθφίων εκπαιδευτικϊν ςτον οικείο πίνακα. 

 

Ενότθτα 2. Περιπτϊςεισ προςλιψεων 

1. Τποψιφιοσ ςε ζναν (1) κλάδο  

α. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο εκπ/κόσ προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ με πλιρεσ ωράριο 

δεν είναι διακζςιμοσ για άλλθ πρόςλθψθ για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα του διδακτικοφ 

ζτουσ.  

β. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο εκπ/κόσ προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ μειωμζνου ωραρίου 

(από 9 ζωσ 15 διδακτικζσ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ) είναι δυνατι κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ θ 

τροποποίθςθ του ωραρίου του από τθν οικεία Δ/νςθ ζωσ το μζγιςτο των 15 διδακτικϊν ωρϊν 

εβδομαδιαίωσ. 

2. Τποψιφιοσ ςε δφο (2) ι περιςςότερουσ κλάδουσ (ι πίνακεσ πρόςλθψθσ):  

Καταρχιν ςθμειϊνεται ότι δεν παρζχεται ςτον υποψιφιο εκπ/κό που κατατάςςεται ςε 

πίνακεσ περιςςότερων του ενόσ κλάδων (ι ςε πίνακεσ πρόςλθψθσ περιςςότερων του ενόσ) θ 

δυνατότθτα εκδιλωςθσ προτεραιότθτασ για πρόςλθψθ ςτον ζνα κλάδο (ι πίνακα) ζναντι 

του/των άλλων.  

Εφόςον ο υποψιφιοσ προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ:  

α. με πλιρεσ ωράριο, αναςτζλλεται θ υποψθφιότθτά του ςτουσ πίνακεσ των λοιπϊν κλάδων,  

β. με μειωμζνο ωράριο, παραμζνει υποψιφιοσ για αναβάκμιςθ/πρόςλθψθ με πλιρεσ ωράριο 

ςτθν ίδια περιοχι τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ ςτον οικείο κλάδο και για πρόςλθψθ με πλιρεσ 

ωράριο  ςτουσ άλλουσ κλάδουσ (ι πίνακεσ), με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει αναλάβει υπθρεςία 

με μειωμζνο ωράριο απαςχόλθςθσ και δεν ζχει παραιτθκεί μζχρι τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ 

με πλιρεσ.  

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παρ.1 τθσ παροφςασ Ενότθτασ.  

 

3. Υποψιφιοσ ςε ζναν (1) ι περιςςότερουσ κλάδουσ (ι πίνακεσ πρόςλθψθσ) και ςε πίνακεσ 

προγραμμάτων Αντιςτακμιςτικισ εκπαίδευςθσ ι ςε πίνακεσ ςε πειραματικά και πρότυπα 

ςχολεία:  

Υποψιφιοσ εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ κατατάςςεται ςε πίνακα αναπλθρωτϊν με τθ διαδικαςία 

τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και παράλλθλα κατατάςςεται ςε πίνακα αναπλθρωτϊν των 

προγραμμάτων Αντιςτακμιςτικισ εκπαίδευςθσ *του άρκρου 26 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Αϋ), 

ιτοι τθσ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ των μακθτϊν γυμναςίου, τθσ πρόςκετθσ διδακτικισ 

ςτιριξθσ των μακθτϊν όλων των τφπων λυκείου, τθσ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και τθσ 

πρόςκετθσ διδακτικισ ςτιριξθσ που παρζχεται ςτα Καταςτιματα Κράτθςθσ, ςτθν κατ’ ιδίαν 

διδαςκαλία που παρζχεται ςε κρατοφμενουσ, κακϊσ και ςτθ διδαςκαλία που παρζχεται ςτα 

τμιματα δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνων 

Οργανιςμϊν Κεραπείασ του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74 Αϋ)+ ι ςε πίνακα αναπλθρωτϊν με 

αυξθμζνα ακαδθμαϊκά προςόντα ςε πειραματικά και πρότυπα ςχολεία *του άρκρου 48, παρ. 9 

του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκε με ο άρκρο 33, παρ. 6 του ν. 

4386/2016 (ΦΕΚ 83 Αϋ) και ιςχφει+, ςε περίπτωςθ πρόςλθψισ του ωσ αναπλθρωτι πλιρουσ ι 

μειωμζνου ωραρίου, για τα προγράμματα Αντιςτακμιςτικισ εκπαίδευςθσ ι για τα 

πειραματικά και πρότυπα ςχολεία παραμζνει υποψιφιοσ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν τθσ 
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παροφςασ πρόςκλθςθσ για πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτισ με πλιρεσ ι μειωμζνο ωράριο. 

Ρροκειμζνου, δε, να αναλάβει υπθρεςία ωσ αναπλθρωτισ υποχρεοφται να παραιτθκεί από 

αναπλθρωτισ μειωμζνου ωραρίου ι ωρομίςκιοσ των προγραμμάτων Αντιςτακμιςτικισ 

εκπαίδευςθσ ι των πειραματικϊν και πρότυπων ςχολείων.  

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ παρ. 1 και 2 τθσ παροφςασ Ενότθτασ. 

 

ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ:  

Για το ςφνολο των ανωτζρω περιπτϊςεων επιςθμαίνεται ότι:  

1. Εκπ/κοί που προςλαμβάνονται ωσ αναπλθρωτζσ και δεν αναλαμβάνουν για οποιονδιποτε 

λόγο υπθρεςία εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψισ τουσ (με πλιρεσ ι 

με μειωμζνο ωράριο) ι αναλαμβάνουν υπθρεςία και παραιτοφνται κατά τθ διάρκεια του 

διδακτικοφ ζτουσ διαγράφονται από τον οικείο πίνακα αναπλθρωτϊν για το ςχολικό ζτοσ που 

διανφεται κατά τθν ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψθσ.  

2. Εκπ/κόσ που δεν αναλαμβάνει υπθρεςία ι παραιτείται από αναπλθρωτισ (με πλιρεσ ι με 

μειωμζνο ωράριο), λόγω εκπλιρωςθσ των ςτρατιωτικϊν του υποχρεϊςεων παραμζνει 

διακζςιμοσ (μετά τθν απόλυςθ/απαλλαγι του) για άλλθ πρόςλθψθ για το υπόλοιπο χρονικό 

διάςτθμα του διδακτικοφ ζτουσ υποβάλλοντασ ςχετικι διλωςθ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν 

από τθν θμερομθνία απόλυςθσ ι νόμιμθσ απαλλαγισ από τισ ςτρατιωτικζσ του υποχρεϊςεισ . 

3. Δεν επιτρζπεται θ φπαρξθ δφο ςυμβάςεων εκπαιδευτικοφ (αναπλθρωτι πλιρουσ ι 

μειωμζνου ωραρίου ι ωρομιςκίου) με τθν ίδια ι με άλλθ υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ, 

Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων (π.χ. ταυτόχρονα μία ςφμβαςθ αναπλθρωτι μειωμζνου ωραρίου 

και μία ωρομιςκίου).  

4. Αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί δφναται να αςκοφν ιδιωτικό ζργο ι εργαςία με αμοιβι *π.χ. ωσ 

ωρομίςκιοι ςε Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (ΣΔΕ)+ εφόςον προθγουμζνωσ ζχουν λάβει τθν 

απαιτοφμενθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 31 του ν.3528/2007, άδεια από το 

εκάςτοτε αρμόδιο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο.  

 

ΜΕΡΟ Γϋ: ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΤΠΟΒΟΛΘ ΕΝΣΑΕΩΝ 

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ και ελζγχου των αιτιςεων και των ςχετικϊν 

δικαιολογθτικϊν καταρτίηονται από τθν οικεία Διεφκυνςθ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ οι 

προςωρινοί πίνακεσ κατάταξθσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν πλιρουσ ι μειωμζνου ωραρίου 

ςτο 2ο Γυμνάςιο Αυλϊνα με Λυκειακζσ Τάξεισ (Ε.Κ.Κ.Ν.Α) ανά κλάδο, ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ, για το ςχολικό ζτοσ 2016-2017 και αναρτϊνται ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ του Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr. και τθσ οικείασ Δ/νςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ. 

Ραράλλθλα οι εν λόγω πίνακεσ υποβάλλονται για ζλεγχο νομιμότθτασ ςτο Ανϊτατο Συμβοφλιο 

Επιλογισ Ρροςωπικοφ (ΑΣΕΡ). 

Στουσ ανωτζρω πίνακεσ παρατίκενται τα ςτοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψθ για τον 

κακοριςμό τθσ ςειράσ κατάταξθσ των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ςφμφωνα με τα 

αναγραφόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. Κατά των πινάκων αυτϊν οι εκπαιδευτικοί 

δφνανται να υποβάλουν ζνςταςθ ςτο ΑΣΕΡ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία πζντε (5) 

θμερϊν που αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ αναρτιςεϊσ τουσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του 

Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr.  

Θ άςκθςθ τθσ ενςτάςεωσ γίνεται ςτο Α.Σ.Ε.Ρ. μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax) (210-6400241, 210-

6400686, 2131319438) ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) (prosl.enstasi@asep.gr) 

και (grapt.enstasi@asep.gr) αναγράφοντασ το κζμα «Ζνςταςθ για τον ΡΛΝΑΚΑ αναπλθρωτϊν 

εκπαιδευτικϊν πλιρουσ ι μειωμζνου ωραρίου ςτο 2ο Γυμνάςιο Αυλϊνα με Λυκειακζσ Τάξεισ 

(Ε.Κ.Κ.Ν.Α)» και τον αντίςτοιχο κλάδο .  

http://e-aitisi.sch.gr/
http://e-aitisi.sch.gr/
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Το Α.Σ.Ε.Ρ. εξετάηει τισ υποβλθκείςεσ ενςτάςεισ , ελζγχει τθ νομιμότθτα των πινάκων 

κατάταξθσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν και εκδίδει ςχετικι απόφαςθ.  

Οι αιτιςεισ με τα δικαιολογθτικά των εκπαιδευτικϊν αποςτζλλονται από τθν οικεία  

Διεφκυνςθ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail) ςτο ΑΣΕΡ για ζλεγχο, ςτισ 

περιπτϊςεισ που κρίνεται αυτό απαραίτθτο.  

Θ ανωτζρω απόφαςθ αποςτζλλεται ςτθν οικεία Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ, προκειμζνου να 

ςυνταχκοφν οι τελικοί πίνακεσ κατάταξθσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν πλιρουσ ι μειωμζνου 

ωραρίου ςτο 2ο Γυμνάςιο Αυλϊνα με Λυκειακζσ Τάξεισ (Ε.Κ.Κ.Ν.Α), για το ςχολικό ζτοσ 2016-

2017. 

 

       

 

                                                                                               Θ ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΡΙΑ ΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ  

                                                                                                    Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ 

 

 

                                                                                                   ΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΣΘ-ΜΠΑΡΑΚΟΤ 

                                                                                                                    ΧΘΜΙΚΟ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ : 

1) ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

α)Γενικι Δ/νςθ Προςωπικοφ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ β) 

Γραφείο Τφπου  

2) Α.Σ.Ε.Π. (Δ/νςθ Προκθρφξεων) 

3) Περιφερειακζσ Δ/νςεισ   Εκπ/ςθσ  όλθσ τθσ χώρασ 

4)  Δ/νςεισ  Δευτεροβάκμιασ   Εκπ/ςθσ όλθσ τθσ χώρασ 

5) Σχολικζσ μονάδεσ  Δ.Ε.   Ανατολικισ Αττικισ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ . ΑΡΑΑΛΤΘΤΑ ΤΥΡΛΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΚΛΑΔΟΤ - 

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ - 
ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΘ 

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 

ΛΕΚΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟΤ - 
ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ - 

ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΘ 
ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΚΛΑΔΟΤ - 

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 

ΛΕΚΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟΤ - 
ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΘ ΣΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 

ΠΕ01  ΚΕΟΛΟΓΟΛ  ΠΕ01  ΚΕΟΛΟΓΟΛ  ΝΑΛ  Πτυχίο Κεολογίασ ι Κοινωνικισ Κεολογίασ ι Ροιμαντικισ ι Ροιμαντικισ και Κοινωνικισ Κεολογίασ 
Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) (Ορκόδοξθσ 
Σχολισ τθσ αλλοδαπισ (2)). Ρτυχίο τθσ Κεολογικισ Σχολισ Χάλκθσ 

ΠΕ02  ΦΛΛΟΛΟΓΟΛ  ΠΕ02  ΦΛΛΟΛΟΓΟΛ  ΝΑΛ  Πτυχίο Φιλοςοφικοφ Τμιματοσ Φιλοςοφικισ Σχολισ ι Φιλολογίασ ι Ελλθνικισ Φιλολογίασ ι Λςτορίασ 
και Αρχαιολογίασ ι Λςτορίασ και Εκνολογίασ ι Λςτορίασ − Αρχαιολογίασ − Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ 
(με κατεφκυνςθ Λςτορίασ ι Αρχαιολογίασ) ι Λςτορίασ ι Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ ι 
Φιλοςοφίασ και Ραιδαγωγικισ ι Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν Σπουδϊν ι Φιλοςοφίασ ι Φιλοςοφίασ 
τθσ Σχολισ Ανκρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν (Ρατρϊν) ι Λςτορίασ Αρχαιολογίασ και 
Διαχείριςθσ Ρολιτιςμικϊν Αγακϊν τθσ Σχολισ Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν και Ρολιτιςμικϊν Σπουδϊν 
(Ρελοποννιςου) Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ 
αλλοδαπισ (2). Πτυχίο Φιλοςοφίασ ι Λςτορίασ Αρχαιολογίασ ι Κλαςςικϊν Σπουδϊν ι Βυηαντινϊν και 
Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ Κφπρου . 

ΠΕ03  ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΟΛ  ΠΕ03  ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΟΛ  ΝΑΛ  Πτυχίο Μακθματικϊν Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι δίπλωμα τθσ Σχολισ Εφαρμοςμζνων 
Μακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν του Ε.Μ.Ρ και πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ του 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν τθσ κατεφκυνςθσ Μακθματικοφ Εφαρμογϊν ι Ρτυχίο τμιματοσ 
Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 
τθσ αλλοδαπισ (2). Πτυχίο Μακθματικϊν ι Μακθματικϊν και Στατιςτικισ του Ρανεπιςτθμίου τθσ 
Κφπρου   

ΠΕ04.01  ΦΥΣΛΚΟΛ-ΧΘΜΛΚΟΛ-ΒΛΟΛΟΓΟΛ 
ΚΛΡ  

ΠΕ04.01  ΦΥΣΛΚΟΛ  ΝΑΛ  Πτυχίο Φυςικισ Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι δίπλωμα τθσ Σχολισ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν 
και Φυςικϊν Επιςτθμϊν του Ε.Μ.Ρ και πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν 
τθσ κατεφκυνςθσ Φυςικοφ Εφαρμογϊν τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ 
αλλοδαπισ (2). Ρτυχίο Φυςικισ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Κφπρου (3). Πτυχίο ςπουδϊν ςτισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ του Ε.Α.Ρ.  

ΠΕ04.01  ΦΥΣΛΚΟΛ-ΧΘΜΛΚΟΛ-ΒΛΟΛΟΓΟΛ 
ΚΛΡ  

ΠΕ04.02  ΧΘΜΛΚΟΛ  ΝΑΛ  Πτυχίο Χθμείασ Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ 
αλλοδαπισ (2). Πτυχίο Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Κφπρου (3).  

ΠΕ04.01  ΦΥΣΛΚΟΛ-ΧΘΜΛΚΟΛ-ΒΛΟΛΟΓΟΛ 
ΚΛΡ  

ΠΕ04.04  ΒΛΟΛΟΓΟΛ  ΝΑΛ  Πτυχίο Βιολογίασ Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν 
(Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων) ι Μοριακισ Βιολογίασ & Γενετικισ (Δθμοκρίτειου Ραν/μίου) ι ιςότιμα 
πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2). Πτυχίο Φυςιογνϊςτου Ρανεπιςτθμίων τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  

ΠΕ04.01  ΦΥΣΛΚΟΛ-ΧΘΜΛΚΟΛ-ΒΛΟΛΟΓΟΛ 
ΚΛΡ  

ΠΕ04.05  ΓΕΩΛΟΓΟΛ  ΝΑΛ  Πτυχίο Γεωλογίασ Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι του Γεωγραφίασ (Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου) ι 
Γεωγραφίασ (Χαροκόπειου Ρανεπιςτθμίου) ι Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ (Εκνικοφ και 
Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν) ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2).  

ΠΕ05  ΓΑΛΛΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΠΕ05  ΓΑΛΛΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΝΑΛ  Πτυχίο Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ 
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ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ  
 

ΠΕ06  ΑΓΓΛΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΠΕ06  ΑΓΓΛΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΝΑΛ  Πτυχίο Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2).  
Πτυχίο Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Κφπρου (3).  

ΠΕ08  ΚΑΛΛΛΤΕΧΝΛΚΩΝ 
ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ  

ΠΕ08  ΚΑΛΛΛΤΕΧΝΛΚΩΝ 
ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ  

ΝΑΛ  Πτυχίο τμιματοσ Εικαςτικϊν Τεχνϊν ι Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν (κατεφκυνςθσ 
Ηωγραφικισ, Γλυπτικισ ι Χαρακτικισ) Ανϊτατθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν ι άλλου Ρανεπιςτθμίου τθσ 
θμεδαπισ ι πτυχίο του τμιματοσ Ρλαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ με κατεφκυνςθ 
Εικαςτικϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων (ειςαχκζντεσ από ακαδ. ζτοσ 2006-2007) (4) ι ιςότιμα πτυχία 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2). Επιπλζον, για τουσ τίτλουσ που ζχουν εκδοκεί ςτθν 
θμεδαπι απαιτείται και πιςτοποιθτικό ευδόκιμθσ παρακολοφκθςθσ Κεωρθτικϊν και Λςτορικϊν 
Σπουδϊν ι βεβαίωςθ ότι ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ ειδικά μακιματα για τθ διδαςκαλία τθσ 
τζχνθσ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, εφόςον τοφτο και για τισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ δεν 
προκφπτει από τον τίτλο ςπουδϊν  

ΠΕ09  ΟΛΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΛ  ΠΕ09  ΟΛΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΛ  ΟΧΛ (1)  Πτυχίο Οικονομικϊν Επιςτθμϊν ι Οικονομικισ Επιςτιμθσ ι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν − Οικονομικϊν 
Σπουδϊν ι Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων και Ανάπτυξθσ ι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ ι Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ 
Διοικθτικισ ι Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (πρϊθν Αςτικισ και Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ, μετονομαςία με το Ρ.Δ. 162/1998 άρκρο 1) ι Επιχειρθςιακισ ϋΕρευνασ και Μάρκετινγκ 
(μετονομάςτθκε ςε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ με το ν.3027/2002, άρκρο 3 παρ.1δ. αα.) ι 
Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν ι Ναυτιλίασ και Επιχειρθματικϊν Υπθρεςιϊν ι Στατιςτικισ ι Στατιςτικισ και 
Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν ι Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και 
Τεχνολογίασ ι Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ (πρϊθν Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων 
Ραραγωγισ, μετονομαςία με το Ρ.Δ. 113/2002) Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ με κατεφκυνςθ ςτισ Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ 
Οικονομικζσ Σπουδζσ (πρϊθν Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν και Ρολιτικϊν Σπουδϊν με 
κατεφκυνςθ ςτισ Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Οικονομικζσ Σπουδζσ, μετονομαςία με το Ρ.Δ. 60/2008) ι 
Στατιςτικισ και Αναλογιςτικϊν – Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου 
(πρϊθν Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ Επιςτιμθσ, μετονομαςία με το Ρ.Δ. 24/2005 άρκρο 1) ι 
Ρεριφερειακισ Οικονομικισ Ανάπτυξθσ του καταργθκζντοσ Ραν/μίου Στερεάσ Ελλάδοσ ι ιςότιμα 
πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2). Πτυχίο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Διοίκθςθσ 
Επιχειριςεων (όλεσ οι κατευκφνςεισ) και πτυχίο Οικονομικϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ Κφπρου (3). 
Πτυχίο Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν του Ε.Α.Ρ. Επιπλζον, απαιτείται πτυχίο 
παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Σ.ΡΑΛ.Τ.Ε (πρϊθν ΣΕΛΕΤΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ 
Α.Σ.ΡΑΛ.Τ.Ε..  

      

ΠΕ11  ΦΥΣΛΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ  ΠΕ11  ΦΥΣΛΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ  ΝΑΛ  Πτυχίο Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ ι Εκνικισ Ακαδθμίασ ςωματικισ Αγωγισ 
Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2  

ΠΕ19  ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ Α.Ε.Λ.-ΤΕΛ  ΠΕ19  ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ 
Α.Ε.Λ.  

ΟΧΛ (1) πλθν 
του τμιματοσ 
Διδακτικισ 
τθσ 
Τεχνολογίασ 

Πτυχίο ι Δίπλωμα Ρλθροφορικισ ι Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν ι Επιςτιμθσ των 
Υπολογιςτϊν ι Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ ι Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ με κατεφκυνςθ 
«Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ» ι Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ με κατεφκυνςθ «Διοίκθςθ 
Τεχνολογίασ» του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ για τουσ αποφοίτουσ που ειςιχκθςαν μετά το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013-2014ι Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ ι 
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και 
Ψθφιακϊν 
Συςτθμάτων 
ι Ψθφιακϊν 
Συςτθμάτων  

Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν ι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θ.Υ. ι Θλεκτρονικισ και 
Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν ι Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν ι Θλεκτρολόγων 
Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν ι Διδακτικισ τθσ Τεχνολογίασ και Ψθφιακϊν Συςτθμάτων ι 
Ψθφιακϊν Συςτθμάτων ι Μθχανικϊν Ρλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων ι Μθχανικϊν 
Θ/Υ Τθλ/ων και Δικτφων ι Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ και Τθλ/ων ι ΡΣΕ "Επιςτιμεσ και Ρολιτιςμόσ" 
(με κατεφκυνςθ Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ και Εφαρμογζσ τουσ) ι Ρολιτιςμικισ Τεχνολογίασ και 
Επικοινωνίασ ι Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τθλεπικοινωνιϊν ι Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ 
Υπολογιςτϊν ι Ρλθροφορικισ με Εφαρμογζσ ςτθ Βιοϊατρικι ι Ρλθροφορικισ και Τθλεματικισ Α.Ε.Λ 
τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) . Ρτυχίο Ρλθροφορικισ του 
Ρανεπιςτθμίου Κφπρου (3). Επιπλζον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Σ.ΡΑΛ.Τ.Ε 
(πρϊθν ΣΕΛΕΤΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Σ.ΡΑΛ.Τ.Ε..  

ΠΕ19  ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ Α.Ε.Λ.-ΤΕΛ  ΠΕ20  ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΤΕΛ  ΟΧΛ (1)  Πτυχίο ι Δίπλωμα Ρλθροφορικισ ι Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ι Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν 
Συςτθμάτων ι Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων ι Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ 
και Ρολυμζςων, ι Ρλθροφορικισ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν ι Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ι 
Επιχειρθματικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ι Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ ςτθ 
Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία ι Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν ι Τθλεπλθροφορικισ και Διοίκθςθσ ι 
Γεωπλθροφορικισ και Τοπογραφίασ ι Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν ι 
Βιομθχανικισ Ρλθροφορικισ ι Αυτοματιςμοφ ι Μθχανικϊν Αυτοματιςμοφ ι Τθλεπικοινωνιακϊν 
Συςτθμάτων και Δικτφων ι Ρολιτικϊν Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Τοπογραφίασ & Γεωπλθροφορικισ 
με κατεφκυνςθ «Μθχανικϊν Τοπογραφίασ & Γεωπλθροφορικισ» ΤΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ . Ρτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ ΑΣΡΑΛΤΕ (πρϊθν ΣΕΛΕΤΕ) 
ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ ΑΣΡΑΛΤΕ. 

ΠΕ16.01 ΜΟΥΣΛΚΘΣ ΠΕ16.01 ΜΟΥΣΛΚΘΣ ΟΧΛ Πτυχίο τμιματοσ μουςικϊν ςπουδϊν ι μουςικισ επιςτιμθσ και τζχνθσ πανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ 
ι ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο ομοταγοφσ ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ, εφόςον ςυντρζχουν και οι 
προχποκζςεισ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 10 του άρκρου 14 του ν. 1566/1985. 

ΣΕ16 ΜΟΥΣΛΚΘΣ ΣΕ 16 ΜΟΥΣΛΚΘΣ ΝΑΛ Πτυχίο μουςικισ ειδίκευςθσ αναγνωριςμζνου μθ Ανωτάτου Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ τθσ θμεδαπισ 
ι πτυχίο μουςικισ ειδικότθτασ του άρκρου 8 παρ.5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109Αϋ) ι πτυχίο ιςότιμο και 
αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ και βεβαίωςθ τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ ΑΣΡΑΛΤΕ εφόςον 
ςυντρζχουν και οι προχποκζςεισ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 10 του άρκρου 14 του ν. 1566/1985. 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  
1. Για τουσ κλάδουσ και τισ ειδικότθτεσ ςτουσ οποίουσ ορίηεται ωσ τυπικό προςόν θ κατοχι πτυχίου παιδαγωγικϊν ςπουδϊν ι βεβαίωςθσ τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ ΑΣΡΑΛΤΕ διευκρινίηονται τα 
εξισ:  

    Για τθν πρόςλθψθ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν των ςυγκεκριμζνων κλάδων και ειδικοτιτων δεν είναι απαραίτθτθ θ κατοχι πτυχίου ι βεβαίωςθσ παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ    
 Α.Σ.ΡΑΛ.Τ.Ε. ι άλλων ιςοδφναμων πτυχίων (όπωσ αυτά αναφζρονται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.4 του άρκρου 6 του ν. 2525/1997-ΦΕΚ 188Αϋ). Ρλθν όμωσ, κατά τουσ διοριςμοφσ και τισ προςλιψεισ    προθγοφνται 
ςτον οικείο πίνακα οι εκπαιδευτικοί που ζχουν τα πλιρθ προςόντα διοριςμοφ, δθλαδι ζχουν και παιδαγωγικι επιμόρφωςθ  
ΠΣΤΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΩΝ τθσ ΑΛΛΟΔΑΠΘ  
2. Οι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικοφ απαιτείται να ζχουν απολυτιριο Ελλθνικοφ εξαταξίου Γυμναςίου ι Λυκείου ι ιςότιμου (Ελλθνικοφ) ςχολείου. Πςοι δεν ζχουν το απολυτιριο αυτό, απαιτείται να ζχουν 
βεβαίωςθ ελλθνομάκειασ τθσ επιτροπισ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων του άρκρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για τθν πλιρθ γνϊςθ και άνετθ χριςθ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και γνϊςθ 
τθσ Ελλθνικισ Λςτορίασ ι πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ για τθν άριςτθ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ «επιπζδου Γ2» ι πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι 
Μεταπτυχιακό Τίτλο τθσ θμεδαπισ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Το πιςτοποιθτικό αυτό απαιτείται και για τουσ εκπαιδευτικοφσ των ΤΕ.  
 
ΠΣΤΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ  
3. Τα πτυχία που ζχουν αποκτθκεί ςτθν Κφπρο πριν τθν πλιρθ ζνταξθ τθσ χϊρασ ςτθν ευρωπαϊκι ζνωςθ (01-05-2004) και εφόςον περιλαμβάνονται ςτο Ρ.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται να ζχουν βεβαίωςθ 
αντιςτοιχίασ. Τα ίδια πτυχία κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ζχουν αποκτθκεί μετά τθν ζνταξθ τθσ Κφπρου ςτθν Ευρωπαϊκι ζνωςθ απαιτείται να ζχουν βεβαιϊςεισ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ προσ τα 
απονεμόμενα από τα Ελλθνικά Εκπαιδευτικά Λδρφματα πτυχία.  

  

   
ΕΝΣΑΞΘ ΠΣΤΧΙΟΤ ΣΜ. ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ08  
4. Με το υπ’ αρικμ. 128/2012 Ρ.Δ. (ΦΕΚ 233 Αϋ), οι απόφοιτοι του Τμιματοσ Ρλαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων, που ειςιχκθςαν από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2006-2007 
και εφεξισ, με πτυχίο τθσ κατεφκυνςθσ Εικαςτικϊν και πιςτοποιθτικό ευδόκιμθσ παρακολοφκθςθσ κεωρθτικϊν και ιςτορικϊν ςπουδϊν, εντάςςονται ςτον κλάδο εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ΡΕ08 – 
Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων.  
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ16.01 & ΣΕ16 

 

  5.  Ο κλάδοσ ΤΕ16 κατοχυρϊνεται με οποιοδιποτε «Ρτυχίο» ι «Δίπλωμα Ωδείου» (κεϊρθςθ ΥΡΡΟ), είτε αυτό προςδίδει Μουςικι Ειδίκευςθ είτε όχι. 

  6.  Θ ειδίκευςθ «Κεωρθτικά Ευρωπαϊκισ Μουςικισ» αποδίδεται ςε όλουσ τουσ αποφοίτουσ ξζνων Ρανεπιςτθμίων, εφόςον αυτοί κατζχουν βεβαίωςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του  τίτλου     

  ςπουδϊν τουσ με ελλθνικό ΑΕΛ , και ανεξάρτθτα εάν τουσ ζχει αποδοκεί ειδίκευςθ και ςε όργανο.   
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