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3. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄).

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της κατάρτισης των ενιαίων
πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σχολ. έτους 2013-2014
καλεί
τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν
δικαιολογητικά από 12 – 08 – 2013 έως 23 –

αίτηση με
08 – 2013 .

τα

απαραίτητα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
1. Έλληνες πολίτες*.
2. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από
τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο (Ν.Δ.3832/1958).
3. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν.2431/1996).
* Σημειώνεται ότι για τους υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί
τουλάχιστον ένα (1) έτος από την απόκτησή της, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων
με την παρούσα εγκύκλιο.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Ενότητα 1. Γενικές διατάξεις
1α. Στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄)
ορίζεται ότι «Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων
εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60%
από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους
κατά την παρ.2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική
Προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος
του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κατά τις
διατάξεις του παρόντος νόμου».
Με την αριθ. 49104/Δ1/10.04.2013 (ΦΕΚ 1017/24.04.2013 τ.Β΄) Υ.Α., που εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση του τελευταίου ανωτέρω εδαφίου, παρατάθηκε η μεταβατική περίοδος της
παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) έως και το σχολικό έτος 2013-2014.
β. Στις διατάξεις της παρ.2 του ως άνω άρθρου του ίδιου νόμου ορίζεται ότι οι ενιαίοι
πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από
την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο
3 (ήτοι των τελικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, οι οποίοι θα καταρτιστούν
μετά τη διενέργεια του νέου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η καταληκτική ημερομηνία προσμέτρησης προϋπηρεσιών, ήτοι η 30η Ιουνίου 2010, αφορά στο
σύνολο των περιπτώσεων προϋπηρεσιών που προσμετρώνται στους πίνακες αναπληρωτών
(βλ. Κεφ. Γ΄), συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν προσφερθεί σε ιδιωτικά σχολεία
(βλ. Εν.3 του παρόντος Κεφ. Α΄)
γ. Στις διατάξεις της παρ.3 του ως άνω άρθρου του ίδιου νόμου ορίζεται ότι οι
προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων στην πρωτοβάθμια και τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2013-2014 (μετά την κατά
τα ανωτέρω παράταση της μεταβατικής περιόδου) γίνονται από τους πίνακες της παρ.2. Η
διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις προσλήψεις στη Σιβιτανίδειο Δημόσια
Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, καθώς και στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και στα γενικά
εκκλησιαστικά λύκεια.
δ. Στις διατάξεις της παρ.4 του ως άνω άρθρου του ίδιου νόμου ορίζεται ότι στην
εξαιρετική περίπτωση εξάντλησης ενός ή περισσοτέρων πινάκων της παρ.2 συντάσσονται
αντιστοίχως πίνακες με σειρά κατάταξης βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο
χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά ο
βαθμός του πτυχίου και η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
ε. Στις διατάξεις της παρ.7 του ίδιου ως άνω άρθρου του ίδιου νόμου ορίζεται ότι
προϋπηρεσία προσφερθείσα μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2010 λαμβάνεται υπόψη για τους
τελικούς πίνακες του διαγωνισμού του άρθρου 3 (μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου) μόνον
εφόσον η πρόσληψη έγινε από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της παρ.2 ή από τους
τελικούς πίνακες του άρθρου 3. Από την προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται η
προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και της περίπτ. ιδ΄ της υποπαραγράφου α΄ της παρ.34 του άρθρου 6 του
ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.06.2002 τ.Α΄), όπως ισχύει (χωρών-μελών της Ε.Ε.).
στ. Στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι, αν για
οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του
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διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες
διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι
περισσότερες από τέσσερις και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου
εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο
ωράριο διδασκαλίας.
ζ. Στις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου ως άνω άρθρου του ίδιου νόμου ορίζεται ότι σε
εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη
προσωρινού αναπληρωτή σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου.
2α. Από το συνδυασμό των διατάξεων του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22.07.2004 τ.Α΄) και
του ν.3848/2010 προβλέπεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 και μέχρι τη
λήξη της μεταβατικής περιόδου της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 η πρόσληψη
προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα στον οποίο κατατάσσονται, με αίτησή τους, οι
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από … αα) … προϋπηρεσία προσωρινού
αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους, ββ)
σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω
πίνακα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη
βαθμολογική βάση, γγ) σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο
προτελευταίο διαγωνισμό, μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική
βάση. Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν
αθροιστικά τα μόρια αυτών.
β. Στις διατάξεις της παρ.5β του άρθρου 6 του ν.3255/2004, οι οποίες διατηρούνται σε
ισχύ κατά τη μεταβατική περίοδο σε εφαρμογή των παρ.2 και 3 του άρθρου 9 του ν.3848/2010,
ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από
ενιαίο πίνακα ωρομίσθιων, που συντάσσεται κατά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε
έτος. Κάθε υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στον πίνακα μόνο μιας
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα
αναπληρωτών κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
3α. Στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/04.10.2005 τ.Α΄)
ορίζεται ότι η υπηρεσία αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, που
χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται από το σχολικό έτος 20022003 στο διπλάσιο για την κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παρ. 5 του άρθρου 6
του ν.3255/2004. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01.08.2008
τ.Α΄) στο διπλάσιο υπολογίζεται και η υπηρεσία των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας των περιοχών στις οποίες λειτουργούν σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης των κατηγοριών Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄ και ΙΒ΄ που έχουν χαρακτηρισθεί δυσπρόσιτα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (βλ. παρ. 1β) o
διπλασιασμός της μοριοδότησης των προϋπηρεσιών σε δυσπρόσιτα σχολεία και σε Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας, που λειτουργούν σε περιοχές με δυσπρόσιτα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ισχύει για προϋπηρεσίες προσφερθείσες μέχρι και 30-06-2010.
β. Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 9 του ν.3391/2005, στο άρθρο 6 του
ν.3255/2004, προστίθεται η παρ.13α, σύμφωνα με την οποία η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, που προσφέρθηκε σε περισσότερους του ενός κλάδους,
υπολογίζεται στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε.
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Ενότητα 2. Εκπαιδευτικοί ειδικών κατηγοριών
1. Από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 1 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ
267/20.11.2003 τ.Α΄), της παρ.2 του άρθρου 16 του ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/10.06.2003 τ.Α΄) και
του άρθρου 17 του ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258/17.10.2005 τ.Α΄) ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που
πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αμέσως μετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας
οικογενείας και τους υποψηφίους που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία και
δρεπανο-μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί εντάσσονται και προτάσσονται είτε στους
οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων με μόρια (προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ) είτε στους αντίστοιχους πίνακες χωρίς μόρια κατά περίπτωση.
2. Στις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.01.2013 τ.Α΄) ορίζεται ότι
«Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς
δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια
αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 (Α΄71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.»
3. Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3848/2010 και της παρ.4 του
άρθρου 2 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/07.04.2006 τ.Α΄) προκύπτει ότι από την έναρξη του σχολ.
έτους 2006-2007 και μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, κατά την πρόσληψη των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ΑΕΙ από τον πίνακα της παρ.5α του άρθρου 6 του
ν.3255/2004, ήτοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, προσλαμβάνονται από τους
εγγεγραμμένους στον πίνακα αυτό εκπαιδευτικοί που έχουν τρία (3) τέκνα σε ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις αυτές.
Σημειώνεται ότι οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν προτάσσονται στους πίνακες
αναπληρωτών αλλά κατατάσσονται σε αυτούς βάσει των μορίων προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας
σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Η πρόσληψή τους, δε, γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στον πίνακα
και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται
προσλήψεις. Διευκρινίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι το ποσοστό των προσληφθέντων τρίτεκνων
ως αναπληρωτών εκπ/κών δεν ισχύει ανά περιοχή πρόσληψης αλλά επί του συνολικού αριθμού
προσλήψεων της κάθε φάσης.
Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του
ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από το συμπληρωματικό πίνακα.
Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται
στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο
ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από
το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Τρίτεκνοι εκπ/κοί ενταγμένοι σε κλάδους, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο
παιδαγωγικών σπουδών της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ), κατά τις διατάξεις της παρ.8 του
άρθρου 14 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τ.Α΄), όπως ισχύει, προσλαμβάνονται κατά
τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης μόνον εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο
ισοδύναμο προς αυτό.
Ενότητα 3. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί – Προσμέτρηση προϋπηρεσίας
1. Στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 9 του ν.3391/2005, που αντικατέστησαν την
παρ.1β του άρθρου 5 του ν.3194/2003 ορίζεται ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται
αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή
με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, εφόσον συμπληρώνουν στην ίδια σχολική μονάδα κατά
την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες
εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το
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χρόνο αυτής της υπηρεσίας, εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών των παρ.2 και 5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004, ήτοι στους πίνακες με
πραγματική προϋπηρεσία για μόνιμο διορισμό και στους πίνακες για πρόσληψη αναπληρωτών.
Δεν προσμετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προϋπηρεσία τους στη
δημόσια εκπαίδευση, προηγούμενη της ιδιωτικής, με οποιαδήποτε σχέση και αν παρασχέθηκε.
Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων η
σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Ι: Η προϋπόθεση της συμπλήρωσης δύο σχολικών ετών στην ιδιωτική σχολική μονάδα πρέπει
να πληρούται μέχρι και τις 30-06-2010.
IΙ: Όσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν τη διετία μέχρι τις 30-06-2010 αλλά
απολύθηκαν, κατά τα ανωτέρω, μετά την ημερομηνία αυτή εγγράφονται στον πίνακα
αναπληρωτών με την προϋπηρεσία που απέκτησαν μέχρι και 30-06-2010.
ΙΙΙ: Όσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν μπορούν να
διορισθούν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του
ν.3255/2004 πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε δημόσια σχολεία
επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη από την εγγραφή τους στον πίνακα. Σημειώνεται ότι
ως καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της προϋπόθεσης της διετούς απασχόλησης στη
δημόσια εκπ/ση, προκειμένου να είναι δυνατός ο διορισμός, βάσει των ισχυουσών διατάξεων,
έχει οριστεί η 30-06-2010.
2. Στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/13.07.2006 τ.Α΄), όπως
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130/08.06.2007 τ.Α΄)
ορίζεται ότι:
«α. Εκπαιδευτικοί, που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο με πλήρες ωράριο
διδασκαλίας, δεν προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως προσωρινοί
αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση.
β. Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου στο ιδιωτικό
σχολείο, για το χρονικό διάστημα από τότε που κλήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ως
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους,
δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή προσφερθείσα σε δημόσιο σχολείο,
εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη Διεύθυνση ή το Γραφείο
Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή
δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο.
γ. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των
ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δημόσιο σχολείο, ισχύει από το
σχολικό έτος 2006-2007 και για μία μόνο φορά».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Ι: Σε περίπτωση πρόσληψης εκπαιδευτικού ως αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας
στη δημόσια εκπαίδευση, ο οποίος ήδη απασχολείται με πλήρες ωράριο διδασκαλίας σε
ιδιωτικό σχολείο, χρήση των ανωτέρω διατάξεων γίνεται για το μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.
IΙ: Εφόσον ο εκπαιδευτικός παραμείνει στο ιδιωτικό σχολείο και δεν κάνει χρήση των εν λόγω
διατάξεων, σε περίπτωση πρόσληψής του ως αναπληρωτή, στη δημόσια εκπαίδευση, είτε με
πλήρες είτε με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, ισχύουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (βλ. Κεφ.
Β΄ - παρ. 5).
3. Στις διατάξεις της παρ.1 περ.γ΄ του άρθρου 39 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.01.2013 τ.
Α΄) ορίζεται ότι: «γ) Η προϋπηρεσία των πτυχιούχων: α) Τμημάτων Ιδρυμάτων της ανωτάτης
εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) στους οποίους δίνεται το δικαίωμα διορισμού στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και οι οποίοι είναι κάτοχοι και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Παιδαγωγικού
Τμήματος (Α.Ε.Ι.) και β) Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Νηπιαγωγών Α.Ε.Ι.
που, για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, εργάστηκαν, δυνάμει μονοετών
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συμβάσεων ή έχουν, επίσης δυνάμει μονοετών συμβάσεων, προσληφθεί για να εργαστούν έως
και το σχολικό έτος 2012 – 2013 ως δάσκαλοι σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, λογίζεται ως
προϋπηρεσία στον κλάδο εκπαιδευτικών στον οποίο επιτρέπεται να ενταχθούν σύμφωνα με το
βασικό τους τίτλο σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο
μπορούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις ρυθμίσεις του
ν.682/1977.»
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η δυνατότητα προσμέτρησης της ανωτέρω προσφερθείσας προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά
δημοτικά σχολεία, στους πίνακες αναπληρωτών και μονίμων διορισμών της δημόσιας
εκπαίδευσης, εξετάζεται σε συνδυασμό με το σύνολο των λοιπών υφιστάμενων διατάξεων
(π.χ. παρ.2, του άρθ.9 του Ν.3848/2010 περί μη τροφοδότησης των πινάκων με προϋπηρεσία
προσφερθείσα μετά την 30η Ιουνίου 2010) και μόνο εφόσον πληρούνται, κατά περίπτωση, οι
αναφερόμενες προϋποθέσεις των ανωτέρω παρ.1 και 2.
Ενότητα 4. Ωρομίσθιο Προσωπικό των καταργημένων με το άρθρο 82 του
ν.4172/2013 κλάδων
Στις διατάξεις των παρ.1 και 5 του άρθρου 82 «Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και
κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» του
ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τ.Α΄) ορίζεται ότι:
«1. Οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό
οργανικών θέσεων καταργούνται:
1. ΠΕ12.12 – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
3. ΠΕ14.02 – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
5. ΠΕ14.06 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
7. ΠΕ17.13 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
9. ΠΕ18.04 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11. ΠΕ18.07 – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
13. ΠΕ18.09 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
15. ΠΕ18.11 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
17. ΠΕ18.21 – ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
19. ΠΕ18.25 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
21. ΠΕ18.27 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
23. ΠΕ18.33 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
25. ΠΕ18.39 – ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
27. ΤΕ01.10 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
29. ΤΕ01.12 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
31. ΤΕ01.19 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
33. ΤΕ01.25 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
35. ΤΕ01.29 – ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ.ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
37. ΤΕ01.31 – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
39. ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
41. ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
43. ΔΕ01.10 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45. ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
47. ΔΕ01.14 – ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
49. ΔΕ01.16 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

2. ΠΕ14.01 – ΙΑΤΡΟΙ
4. ΠΕ14.03 – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
6. ΠΕ17.09 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
8. ΠΕ18.01 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10. ΠΕ18.05 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
12. ΠΕ18.08 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
14. ΠΕ18.10 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
16. ΠΕ18.20 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
18. ΠΕ18.24 – ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
20. ΠΕ18.26 – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
22. ΠΕ18.29 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
24. ΠΕ18.37 – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
26. ΤΕ01.08 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
28. ΤΕ01.11 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
30. ΤΕ01.14 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
32. ΤΕ01.20 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
34. ΤΕ01.26 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
36. ΤΕ01.30 – ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
38. ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
40. ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
42. ΔΕ01.08 – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
44. ΔΕ01.11 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
46. ΔΕ01.13 – ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
48. ΔΕ01.15 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
50. ΔΕ01.17 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

5. Για το σχολικό έτος 2013-2014 και για την ολοκλήρωση της φοίτησης στις ειδικότητες της β΄
τάξης ΕΠΑΣ και Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ, μπορεί να προσλαμβάνεται ωρομίσθιο προσωπικό από τις
ανωτέρω καταργούμενες ειδικότητες».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Στις διατάξεις της παρ.45β του άρθρου 13 του ν.3149/2003 ορίζεται ότι δεν
εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί διορισμό τους σε θέσεις
μόνιμων εκπαιδευτικών. Σύμφωνα, δε, με την αριθμ.329/2005 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. δεν
εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών και όσοι ανέλαβαν υπηρεσία ως μόνιμοι και
παραιτήθηκαν εντός του έτους, από την ημερομηνία της δημοσίευσης της πράξης διορισμού
τους. Στις ανωτέρω διατάξεις δεν εμπίπτουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί
μόνιμο διορισμό τους πριν τις 10-06-2003, οπότε άρχισε η ισχύς του ν.3149/2003 (Αριθμ.
310/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών, κατά τα ανωτέρω,
μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο ως ωρομίσθιοι, εφόσον το επιθυμούν.
2. Στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 προστίθεται η παρ.13 στο
άρθρο 6 του ν.3255/2004. Στην παρ.13β ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν
συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και οι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης, δεν εμπίπτουν στις
διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ του εδαφίου α΄ της παρ.2 καθώς και των παρ.3, 4 και 5 του
άρθρου 6 του ν.3255/2004, ήτοι δεν μπορούν να ενταχθούν στους ενιαίους πίνακες
αναπληρωτών για μόνιμο διορισμό ή για πρόσληψη ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι.
3.α. Με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως και 10 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/09.02.2007
τ.Α΄), οι οποίες δυνάμει του άρθρου 2 του ίδιου νόμου εφαρμόζονται και επί των εκπαιδευτικών
της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, καθορίζονται τα προσόντα και τα κωλύματα διορισμού στο
δημόσιο.
Ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 9 ορίζεται ότι: «Δεν διορίζονται υπάλληλοι όσοι
απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου
τομέα λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν
παρέλθει πενταετία από την απόλυση».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Με το Π.Δ.410/1988 (ΦΕΚ 191/30.08.1988 τ.Α΄) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο
προσωπικό του δημοσίου, το οποίο συνδέεται με αυτό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Ειδικότερα, στο άρθρο 53 του ως άνω Π.Δ. ορίζονται τα εξής:
«Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από την υπηρεσία
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 καθηκόντων 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 πρόστιμο 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 προϊστάμενων.
2. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνεται
με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, μετά από σύμφωνα, αιτιολογημένη
γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η λύση της σύμβασης εργασίας επέρχεται από
ανακοίνωση της απόφασης στον απασχολούμενο».
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β. Στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 31, των παρ. 2 & 3 του άρθρου 32 και του
άρθρου 33 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι απαγορεύεται ο υπάλληλος να ασκεί κατ’ επάγγελμα
εμπορία, να μετέχει σε εταιρείες, να ασκεί έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα (σχετικά
τα άρθρα 56 και 57 του Συντάγματος) και ο ίδιος ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα του να είναι
μέτοχοι ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του.
4. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ.16 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 ορίζει ότι οι
δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Το ανωτέρω κώλυμα αφορά στην ταυτόχρονη απασχόληση σε ιδιωτικά σχολεία ή
φροντιστήρια τόσο με πλήρες όσο και με μειωμένο ωράριο εργασίας.
5. Στις διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Α΄)
ορίζεται ότι: «α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την
ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόμενο σχολικό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για
οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή
αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που
προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, τους
ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο
ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα
Κράτησης Νέων, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης
των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτόν να αναλάβουν υπηρεσία,
καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να παραιτηθούν προκειμένου να
εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.»
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr έχει αναρτηθεί αλφαβητικός πίνακας εκπαιδευτικών,
κατά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι διαγράφονται από τους οικείους πίνακες αναπληρωτών
του σχολ. έτους 2013-2014, βάσει των ανωτέρω διατάξεων. Οι εκπ/κοί αυτοί, ακόμη και εάν
υποβάλουν αίτηση αναπληρωτή, είναι σαφές ότι δεν θα ενταχθούν στους πίνακες
αναπληρωτών του συγκεκριμένου σχ. έτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
1. Στις διατάξεις της παρ.34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.06.2002 τ.Α΄),
όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3687/2008,
του άρθρου 6 του ν.3848/2010, της παρ.9β του άρθρου 26 του ν.3879/2010 (ΦΕΚ
163/21.09.2010 τ.Α΄) και της παρ.1 του άρθρου 59 και της παρ.4ζ του άρθρου 60 του
ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Α΄) και της παρ.11 του άρθρου 8 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ
159/10.08.2012 τ.Α΄), ορίζεται η προϋπηρεσία, η οποία προσμετράται στους ενιαίους πίνακες
αναπληρωτών και ωρομισθίων. Ειδικότερα ορίζεται ότι:
«34.α. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στα δημόσια σχολεία
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) στα Μουσικά Σχολεία, γ) στα Τμήματα Αθλητικών
Διευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ)
Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων, ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει
προσφερθεί μέχρι 31.8.2005, ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής
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Εκπαίδευσης, ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης
διδακτικής στήριξης, ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν.2525/1997
(ΦΕΚ 188/Α΄), ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που
τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου
8 του ν. 2817/2000, ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος
Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας , Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), για
την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), ιζ) για την εφαρμογή
καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε δημόσια σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).
β. Προσμέτρηση των υπηρεσιών της υποπαραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει
από: i) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ii) τους αρμόδιους φορείς κατά τις ισχύουσες
διατάξεις για τα Ολοήμερα Σχολεία και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής
διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια Ναυτικά Λύκεια, πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών
και Επαγγελμάτων, v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς
Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των
ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού
ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου, vi) φορείς των χωρών – μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη
διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου, vii) το Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. και viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του
Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, ix) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής
καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων στα δημόσια σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α.».
2. Στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 41 του ν.3762/2009 (ΦΕΚ 75/15.05.2009 τ.Α΄)
ορίζεται ότι: «4.Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1
Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5
Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερμανικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE
Μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα
οποία αντικατέστησαν με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 40026/17.2.1999 (ΦΕΚ 171
Β΄/2.3.1999) τις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν.
1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών
της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) από το σχολικό έτος 2009-2010.
Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων υπολογίζεται από 17.2.1999 μέχρι το μισό του υποχρεωτικού
ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (11 ώρες εβδομαδιαίως). Οι
ανωτέρω αποκτούν δικαίωμα διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος
2010 – 2011, η δε προϋπηρεσία τους, όπως αναγνωρίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,
υπολογίζεται ως πραγματική, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004
(ΦΕΚ 138 Α΄)».
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η κατά τα ανωτέρω προϋπηρεσία (βλέπε παρ. 1) η οποία προσφέρεται μετά την 01-09-2010,
προσμετράται στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.
του άρθρου 3 του ν.3848/2010 (βλ. Κεφ. Α΄ - Ενότ. 1 - παρ. 1α) μόνον εφόσον η πρόσληψη
έγινε από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ή πρόκειται για προϋπηρεσία
εκπαιδευτικών προσφερθείσα σε ιδιωτικά σχολεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης ή σε χώρεςμέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ. 7 άρθρο 9 του ν.3848/2010). (βλ. Κεφ. Α΄ - Ενότ. 1 - παρ.
1ε).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
1. Στις διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ.1 του άρθρου 22 του
ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/02.10.2008 τ.Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ.2στ του άρθρου 56
του ν.3966/2011, ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων (αναπληρωτών Ειδικής
Αγωγής και Εκπ/σης) και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται
από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να
υπάρχουν κενές θέσεις των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ προσλαμβάνονται
αναπληρωτές από τους πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών ΕΑΕ των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών
και ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, αντίστοιχα, οι οποίοι: α) τοποθετούνται στην προκαταρκτική τάξη και
στις τάξεις Α΄ και Β΄ των ειδικών δημοτικών σχολείων και β) παρέχουν παράλληλη στήριξησυνεκπαίδευση σε μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των τάξεων Α΄
και Β΄ των λοιπών δημοτικών σχολείων. Η προϋπηρεσία των προσλαμβανομένων σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο προσμετράται στους κλάδους ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ61 Νηπιαγωγών
ΕΑΕ, αντίστοιχα.»
2. Στις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 56 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Α΄),
με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ.1β του
άρθρου 6 του ν.3699/2008, όπως αυτά συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ.9α του άρθρου
26 του ν.3879/2010, ορίζονται τα εξής: «Από την 1.9.2010, η παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση
μπορεί να παρέχεται και μέσω προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία εντάσσονται σε
Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Δημόσιο στο πλαίσιο
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 60 και
ΠΕ 70 που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕ, ΠΕ 61, ΠΕ 71, ΠΕ 02.50, ΠΕ 03.50
και ΠΕ 04.50. Αν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν, στα προγράμματα αυτά μπορεί να
συμμετέχουν και οι λοιποί εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 60 και ΠΕ 70, καθώς και εκπαιδευτικοί
των κλάδων ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04. Οι εκπαιδευτικοί όλων των ανωτέρω κλάδων μπορεί να
παρέχουν συμπληρωματικά και: αα) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση,
μετά το πέρας των μαθημάτων τους, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, ύστερα από
πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ και με τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα των
μαθητών, ββ)εξατομικευμένο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της
συνεκπαίδευσης και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που
καθορίζεται κατά περίπτωση, ως προς την αναγκαιότητα και τις ώρες υποστήριξης, από το οικείο
ΚΕΔΔΥ. Οι εκπαιδευτικοί όλων των ανωτέρω κλάδων παρακολουθούν πρόγραμμα επιμόρφωσης.
Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του προγράμματος αυτού, οι επιμορφούμενοι θεωρείται
ότι τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία και ο χρόνος επιμόρφωσης προσμετράται στην
προϋπηρεσία τους…»
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3. Στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του ν.3879/2010, ορίζεται ότι: «α) Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίζονται Ζώνες
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), στις οποίες εντάσσονται σχολικές μονάδες
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε περιοχές με χαμηλό
συνολικό εκπαιδευτικό δείκτη, υψηλή σχολική διαρροή και χαμηλή πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, καθώς και χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, όπως χαμηλό συνθετικό δείκτη
ευημερίας και ανάπτυξης και υψηλό δείκτη κινδύνου φτώχειας. Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη
ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών
δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής,
τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, θερινών τμημάτων και τμημάτων διδασκαλίας της μητρικής
γλώσσας της χώρας προέλευσης των μαθητών. β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται
τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των Ζ.Ε.Π., τη στελέχωσή τους με
προσωπικό, την απασχόληση εκπαιδευτικών κατ’ αναλογία του αριθμού των μαθητών που
χρήζουν διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης και κάθε σχετικό θέμα.»
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για τις περιπτώσεις πρόσληψης σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπ/σης -ελλείψει
εκπ/κών από τους πίνακες ειδικής αγωγής- καθώς και για το πρόγραμμα εξειδικευμένης
εκπ/κής υποστήριξης υπάρχουν σχετικά πεδία προς συμπλήρωση/αποδοχή στην αίτηση
αναπληρωτή. Αντίθετα, πρόσληψη στο πλαίσιο εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, πλην του προγράμματος της
εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης, καθώς και πρόσληψη για τις Ζώνες Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας θα πραγματοποιείται χωρίς τη συμπλήρωση/αποδοχή αντίστοιχου πεδίου
στην αίτηση αναπληρωτή.
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03,
ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, 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 Υποπαράρτημα Α του Παραρτήματος II, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας εγκυκλίου, αναφέρονται αναλυτικά οι κλάδοι/ειδικότητες 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.
Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14, ΤΕ16 και οι εμπειροτέχνες ιδιώτες
μουσικοί θα κληθούν με ξεχωριστή εγκύκλιο.
Κατ΄ εξαίρεση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απασχόληση στη β΄ τάξη των
Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και στη γ΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ),
αποκλειστικά ως ωρομίσθιο προσωπικό, υποψήφιοι οι οποίοι μέχρι πρότινος εντάσσονταν
στους καταργημένους, με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄/23-07-2013),
κλάδους/ειδικότητες της Β/θμιας Εκπ/σης (πλην των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ17.13). Στο
Υποπαράρτημα Β του Παραρτήματος II, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
εγκυκλίου, αναφέρονται αναλυτικά τα τυπικά προσόντα των εν λόγω υποψηφίων.
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 θεωρείται η 1η
Ιανουαρίου του έτους γέννησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης:
1. Οι συνταξιούχοι από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί, καθώς και
οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί λόγω οριστικής παύσης.
2. Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού. Το
ίδιο ισχύει και για όσους ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους από τη θέση
μόνιμου εκπαιδευτικού. Απαλλάσσονται των ανωτέρω κυρώσεων οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν
είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό τους πριν την 10-06-2003, οπότε και άρχισε η ισχύς του
σχετικού νόμου.
3. Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού
προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία
από την απόλυση.
4. α. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
i. Όσοι κατέστησαν πτυχιούχοι της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του
Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων μετά την 01/07/1991, σύμφωνα με το συνδυασμό των
διατάξεων των παρ.2 και 3 του άρθρου 13 και παρ.3α του άρθρου 69 του ν.1566/1985, της παρ.2
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του άρθρου 62 του ν.1946/1991 (ΦΕΚ 69/14.05.1991 τ.Α΄) και των Π.Δ.447/1989 (ΦΕΚ
194/31.08.1989 τ.Α’), 345/1990 (ΦΕΚ 137/12.10.1990 τ.Α΄) και 24/1991 (ΦΕΚ 9/04.02.1991 τ.Α’).
Επισημαίνεται ότι η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, η οποία λειτουργούσε ως
Ανωτέρα Ιερατική Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.643/19.10.1972 (ΦΕΚ 183/Α΄) και
μετονομάσθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.1025/10.11.1977 (ΦΕΚ 344 Α΄) σε Ανωτέρα Εκκλησιαστική
Σχολή δεν λειτούργησε ποτέ ως Παιδαγωγική Ακαδημία. Ως εκ τούτου ούτε και οι κάτοχοι
πτυχίων της Σχολής αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση.
ii. Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικής αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σχολής Επιστημών του
Ανθρώπου του Τμήματος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής (Κατευθύνσεων Δασκάλων ή
Νηπιαγωγών) και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών 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.
iii. Οι κάτοχοι πτυχίων Εκκλησιαστικών Σχολών πριν το έτος 1991 (ήτοι της Ανωτέρας
Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων), Σχολών
Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικών Ακαδημιών 2/ετούς φοιτήσεως, εφόσον δεν κατέχουν το
απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης σύμφωνα με το Π.Δ.130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α΄).
Κατ’ εξαίρεση μπορούν να υποβάλουν αίτηση με την παρούσα εγκύκλιο οι ανωτέρω
εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίων 2/ετούς φοιτήσεως (χωρίς πτυχίο εξομοίωσης), οι οποίοι είχαν
υποβάλει τη σχολική περίοδο 2012-2013 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 υποψηφίων με πτυχία 2/ετούς
φοιτήσεως χωρίς το πτυχίο εξομοίωσης οι οποίοι δεν πληρούν τα προαναφερθέντα.
β. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
i. Όσοι κατέστησαν πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου
Πανεπιστημίου μετά τις 30/06/1984.
ii. 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 Α΄) και της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄).
iii. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Βιολογικής Γεωργίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και Εμπορίας και
Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, δεδομένου ότι η σχετική
κανονιστική πράξη, με την οποία τα παραπάνω τμήματα θα εντάσσονταν σε εκπαιδευτικό κλάδο,
δεν δημοσιεύτηκε τελικά σε ΦΕΚ.
iv. Οι κάτοχοι πτυχίων Ανώτερης Δημόσιας ή Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης
(Αναγνωρισμένης από το ΥΠ.ΠΟ, σύμφωνα με το ν.1158/1981), εάν δεν διαθέτουν βεβαίωση
ισοτιμίας του πτυχίου τους με πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή με πτυχίο Ανώτερης Εκπ/σης. Η σχετική
βεβαίωση θα πρέπει να έχει χορηγηθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Κατ΄ εξαίρεση,
1. Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, κατά τις διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή
ωρομίσθιοι αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν με
οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Ομοίως οι
υποψήφιοι εκπ/κοί, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.3528/2007 μπορούν να υποβάλουν
Αίτηση-Δήλωση αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν
αποδεσμευτούν από την άσκηση έργων ασυμβίβαστων με το βουλευτικό αξίωμα (σχετικά τα
άρθρα 56 και 57 του Συντάγματος).
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2. Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά μπορούν να υποβάλουν
Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν
υπηρεσία στη δημόσια εκπ/ση εάν προηγουμένως δεν τερματίσουν την επαγγελματική τους
σχέση με το φροντιστήριο (παρ. 16 άρθρο 14 του ν.1566/1985).
Οι εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) μπορούν
να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αλλά από τις
διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 καθίσταται σαφές ότι δεν είναι δυνατή η
ταυτόχρονη απασχόλησή τους και σε δημόσιο σχολείο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ
Η Αίτηση-Δήλωση θα υποβληθεί σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι
ΠΕ60 και ΠΕ70) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) αυτοπροσώπως 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 παραλαβής και καταχώρισης των
αιτήσεων, κατά τρόπο που κρίνεται ως ο πλέον αποτελεσματικός για τη λειτουργία των
υπηρεσιών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων. 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.
1. Στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο με τα Προσωπικά Στοιχεία δηλώνονται υποχρεωτικά τα
στοιχεία Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ιθαγένεια κ.λ.π.. (Βλ. υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι).
2. Στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο «α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» δηλώνονται,
κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης
αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο για τις περιοχές Πρωτοβάθμιας και από μία
(1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο
ωράριο για τις περιοχές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά
λύκεια και γυμνάσια και τα καλλιτεχνικά σχολεία.
π.χ. για τον κλάδο ΠΕ02:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
…
30

Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
Β-Β΄ Πειραιά
Β-Α΄Πειραιά
Β-Α΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου
Γεν. Εκκλ/κό Λύκειο-Γυμνάσιο Ξάνθης
Β-Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου
Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης
…
Σιβιτανίδειος Σχολή – Μειωμένου Ωραρίου

Σημειώνεται ότι στην 3η προτίμηση Β-Α΄ Αθήνας-Μειωμένου Ωραρίου το γράμμα «Β-»
δηλώνει τη βαθμίδα της B/θμιας Εκπ/σης και το «Α΄ Αθήνας-Μειωμένου Ωραρίου» υποδηλώνει
την περιοχή πρόσληψης αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο.
… και για τον κλάδο ΠΕ70:
Α/Α
1
2
3
4
…
30

Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
Α-Β΄ Πειραιά
Α-Α΄Πειραιά
Α-Α΄ Αθήνας
Α-Δ΄ Αθήνας
…
Α-Αρκαδίας – Μειωμένου Ωραρίου
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Σημειώνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω προτιμήσεις το αρχικό γράμμα «Α-» δηλώνει τη
βαθμίδα της Α/θμιας Εκπ/σης.
Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και
ΠΕ18.41 μπορούν να απασχοληθούν στην Α/θμια και στη Β/θμια Εκπ/ση. Ως εκ τούτου μπορούν
να δηλώσουν, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και εξήντα (60) περιοχές
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 Γυμνασίων και των καλλιτεχνικών σχολείων) (βλ. υπόδειγμα αίτησης κοινών
κλάδων στο Παράρτημα Ι, Υποπαρ. Β΄).
π.χ. για τον κλάδο ΠΕ06:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
…
60

Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
Α-Β΄ Πειραιά
Β-Β΄Πειραιά
Β-Α΄ Αθήνας
Α-Α΄ Αθήνας
Α-Β΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου
Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης
…
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 προτίμηση Β-Α΄ Αθήνας-Μειωμένου Ωραρίου το γράμμα «Β-»
δηλώνει τη βαθμίδα της B/θμιας Εκπ/σης και το «Α΄ Αθήνας-Μειωμένου Ωραρίου» υποδηλώνει
την περιοχή πρόσληψης αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο, αντίστοιχα. Τονίζεται, δε, ότι η
επιλογή συγκεκριμένης περιοχής της μιας βαθμίδας εκπ/σης (π.χ. 1η προτίμηση-> Β΄ περιοχή της
Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά) δεν προεξοφλεί 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).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Ι: Στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών δεν περιλαμβάνεται η
περιοχή Μειονοτικά, καθώς δεν υπάρχουν μειονοτικά νηπιαγωγεία.
ΙΙ: Μόνο oι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, 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 στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική
Ακαδημία λόγω του ειδικού νομικού καθεστώτος δεν προσλαμβάνονται γυναίκες
εκπαιδευτικοί.
ΙII: Οι εκπ/κοί που ανήκουν σε κλάδους ΠΕ της Β/θμιας Εκπ/σης μπορούν να επιλέξουν και
καλλιτεχνικά σχολεία. Η πρόσληψή τους θα γίνεται από τον οικείο πίνακα προσωρινών
αναπληρωτών που θα καταρτιστεί με την παρούσα εγκύκλιο, σύμφωνα με τις δηλούμενες
προτιμήσεις των υποψηφίων. Τα εν λόγω σχολεία, όπως αυτά αναγράφονται στο συνημμένο
σχετικό πίνακα, θα δηλώνονται ονομαστικά.
3. Στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο «α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» εκτός των
ανωτέρω επιλογών 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 :
α1) ως αναπληρωτής και στις λοιπές περιοχές Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης ανάλογα με
τον κλάδο του.
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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.
α2) ως αναπληρωτής με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας και στις λοιπές περιοχές Α/θμιας
ή/και Β/θμιας Εκπ/σης κατά την α1 περίπτωση.
β1) ως αναπληρωτής σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)
Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης, ανάλογα με τον κλάδο του, σε περίπτωση κατά την οποία
εξαντληθούν οι πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (προτελευταίο εδάφιο της
παρ.1 του άρθρο 22 του ν.3699/2008).
β2) ως αναπληρωτής για το «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». To 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 υποψηφίους των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02,
ΠΕ03 και ΠΕ04.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Ι: Δεν περιλαμβάνονται στις «λοιπές περιοχές Β/θμιας Εκπ/σης» η Σιβιτανίδειος Σχολή, τα
σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και τα καλλιτεχνικά σχολεία. Ως εκ τούτου, εκπ/κοί που
επιθυμούν πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Σχολή, στα εκκλησιαστικά ή 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 περιοχές προτίμησης της
Β/θμιας Εκπ/σης.
ΙΙ: Σε ενδεχόμενη αποδοχή των περιπτώσεων β1 και β2 (προσλήψεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και
προσλήψεις για το πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης) ο εκπαιδευτικός είναι
υποψήφιος για πρόσληψη στις ίδιες κατά σειρά προτίμησης περιοχές, όπως αυτές
δηλώνονται στην αίτησή του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα (παρ.2 και παρ.3α1 και3α2).
4. Στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο «β. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» δηλώνονται
οι περιοχές προτίμησης μιας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την
Πρωτοβάθμια 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 περιοχές Α/θμιας Εκπ/σης.
5. Μετά την καταχώριση, ο υποψήφιος θα παραλάβει αντίγραφο της μηχανογραφημένης
αίτησής του, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο των μορίων της προϋπηρεσίας του μέχρι τις
30-06-2010, υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, τον αρμόδιο
υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της
οικείας Διεύθυνσης ή από τον αρμόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα
αυτό. Σημειώνεται ότι δεν εμφανίζονται στο εν λόγω αντίγραφο μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό
του ΑΣΕΠ.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και στον
έλεγχο της προϋπηρεσίας τους κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά
την παραλαβή του αντιγράφου 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 ο ριζόμενων με την παρούσα εγκύκλιο
προθεσμιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Κατά τη διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων είναι 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 :
α. Σε περίπτωση διορισμού του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή ή/και
ωρομισθίου εκπ/κού ως μόνιμου εκπαιδευτικού κατά τους διορισμούς του σχολικού έτους 20132014 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 Β΄
Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει)
β. Σε περίπτωση, που ο υποψήφιος αποκτήσει:
i) την ιδιότητα του πολυτέκνου,
ii) την ιδιότητα του τριτέκνου,
iii) πτυχίο ή βεβαίωση τρίμηνης επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ),
iv) πιστοποιητικά ειδικών κατηγοριών (ομόζυγη μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή
μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας),
v) πιστοποιητικό ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές,
vi) πιστοποιητικό χρόνου κτήσης ή βαθμού πτυχίου
και προσκομίσει κατά τη διάρκεια του σχολ. έτους 2013-2014 τα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο ΚΕΦ. Δ΄ (παρ. 2 άρθρο 1 της ίδιας ως άνω Υ.Α.).
γ. 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 2013-2014,
είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης εντός δέκα ημερών από την έκδοση της
σχετικής Υπουργικής Απόφασης προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει
περιοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του έτσι ώστε να παραμείνουν σε αυτή
μόνο 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 γεωγραφικά η
υπηρεσία/ο φορέας.
δ. Σε περίπτωση πρόσληψης ως αναπληρωτή εκπ/κού ενός εκ των συζύγων που είναι
υποψήφιοι αναπληρωτές, κατά τις προσλήψεις του σχολικού έτους 2013-2014, είναι δυνατή η
υποβολή τροποποιητικής αίτησης από τον άλλο σύζυγο εντός δέκα ημερών από την έκδοση της
σχετικής Υπουργικής Απόφασης προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει
περιοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του έτσι ώστε να παραμείνουν σε αυτή
μόνο 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.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
I: Για την εφαρμογή των περιπτώσεων 2α, 2γ και 2δ απαιτείται η προσκόμιση από τους
υποψηφίους πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και η κοινοποίηση στην
Υπηρεσία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του/της συζύγου καθώς και τoυ αριθμού
πρωτοκόλλου των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων κατά περίπτωση.
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II: Η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης αναπληρωτή που περιγράφεται στις περιπτώσεις
2α, 2γ και 2δ ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος εκπαιδευτικός δεν έχει ακόμη
προσληφθεί. Αντίθετα, η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης αναπληρωτή που
περιγράφεται στην περίπτωση 2β ισχύει και κατόπιν της πρόσληψης του εκπ/κού, χωρίς όμως
αυτό να δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα στον εκπ/κο για τροποποίηση της υφιστάμενης
πρόσληψης.
3. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολ. έτους, δίνεται στον υποψήφιο εκπ/κό η δυνατότητα
απενεργοποίησης της αίτησης -δήλωσης αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου
εκπ/κού που έχει υποβάλει . Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι
δυνατή, για κανένα λόγο, η εκ νέου ενερ γοποίησή της. Επιπλέον, παρέχονται οι
κάτωθι δυνατότητες κατά περίπτωση:
(i) Υποψήφιος σε έναν κλάδο:
Προσληφθέντες αναπληρωτές εκπ/κοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας (5-15 ώρες), για τους
οποίους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Γ’-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.
(ii) Υποψήφιος σε περισσότερους του ενός κλάδου:
Προσληφθέντες αναπληρωτές εκπ/κοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας (5-15 ώρες), για
τους οποίους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Γ’-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, δύναται να αιτηθούν την απενεργοποίηση των εν
λόγω δυνατοτήτων.
Ειδικότερα, για τους υποψηφίους, οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους του ενός
κλάδου της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, και, ως εκ τούτου, υποβάλουν μία κοινή αίτηση για το
σύνολο των κλάδων, παρέχεται η δυνατότητα απενεργοποίησης της δυνατότητας πρόσληψης σε
έναν (ή περισσότερους) εκ των κλάδων.
(iii) Υποψήφιος στους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Γενικής Εκπ/σης:
Προσληφθέντες από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής αναπληρωτές εκπ/κοί με μειωμένο ωράριο
διδασκαλίας (5-15 ώρες), για τους οποίους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Γ’-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 απενεργοποίηση της εν λόγω
δυνατότητας.
(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 Διδακτικής Στήριξης αναπληρωτές εκπ/κοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας (5-15
ώρες) ή ωρομίσθιοι, για τους οποίους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Γ΄-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 συνοδευόμενη με
τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά 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.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η απενεργοποίηση/τροποποίηση της αίτησης πραγματοποιείται από το αρμόδιο τμήμα της
Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας από την ημερομηνία παραλαβής αυτής έως και την επόμενη
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εργάσιμη ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανακόπτεται η ομαλή πορεία της διαδικασίας
ολοκλήρωσης των εκάστοτε προσλήψεων. Η διαδικασία, δε, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί
μόνο εφόσον αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπ/κού σχετικό
επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση με την εγκύκλιο του σχολικού έτους
2012-2013 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 αίτησης, η οποία ενέχει και θέση υπεύθυνης
δήλωσης, είναι δυνατή και η τροποποίηση των λοιπών καταχωρισμένων 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 παρέλθει η ισχύς τους, βάσει των κάτωθι αναφερομένων.
Α. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των (υπό τροποποίηση) βασικών δικαιολογητικών, η αίτηση
δεν θα γίνεται δεκτή.
Β. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών
κατηγοριών, ο υποψήφιος δεν θα τυγχάνει του αντίστοιχου ευεργετήματος.
2. Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά το σχολικό έτος 2012-2013 οφείλουν να
υποβάλουν:
α) το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών.
β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που τους αφορούν.
Α. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των βασικών δικαιολογητικών, η αίτηση δεν θα γίνεται
δεκτή.
Β. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών
κατηγοριών, δεν θα καταχωρούνται τα αντίστοιχα πεδία στον ηλεκτρονικό φάκελο του
υποψηφίου και αυτός δεν θα τυγχάνει του αντίστοιχου ευεργετήματος.
3. Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20
που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε
εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, υποβάλουν (πέραν των ανωτέρω κατά περίπτωση
αναφερομένων δικαιολογητικών) σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 39 του
ν.3848/ 2010:
α) υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα του οποίου το περιεχόμενο θα εναρμονίζεται με τις
διατάξεις της υπουργικής απόφασης 67728/Α2/11-06-2010 (ΦΕΚ 863 Β΄) και
β) προαιρετικά συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της Ορθοδοξίας.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης του βιογραφικού σημειώματος δεν θα γίνεται η καταχώριση
των προτιμήσεων των εκκλησιαστικών σχολείων.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
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β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο
που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια υποβάλουν αντίγραφο του Ειδικού 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 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 δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
γ. Επικυρωμένο αντίγραφο του 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 βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι..
Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων αρκεί βεβαίωση
κτήσης από το Πανεπιστήμιο 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 περίπτωση που δεν αναγράφετε βαθμός (περιγραφικός ή
αριθμητικός) καταχωρείται 5,00.
Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού
απαιτείται:
i) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός και η
ημεροχρονολογία κτήσης, επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.
ii) Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από
τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι: του Διεπιστημονικού
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην
Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)] ή του
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) [πρώην Συμβούλιο
Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.)] ή του Ινστιτούτου Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης ή της Επιτροπής Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού ή του
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ) (πρώην ΟΕΕΚ) για τα πτυχία εξωτερικού των κλάδων ΤΕ01 και ΔΕ01.
Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται
στο Π.Δ. 299/1997, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο
κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Ι. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 2 του ν.1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α΄), «Σε
περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής 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.».
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ΙΙ: 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 χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από
τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της
ημεδαπής.
ΙΙΙ: Ως ημερομηνία κτήσης πτυχίου για υποψήφιους που προσκομίζουν βεβαίωση αναγνώρισης
των επαγγελματικών προσόντων εκπαιδευτικού Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης από το Συμβούλιο
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)( πρώην Σ.Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με τις διατάξεις
του π.δ. 38/2010, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Σ.Α.Ε.Π..
IV: Σε περίπτωση μη προσκόμισης βεβαίωσης βαθμολογικής 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 Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι
δεν έχουν το απολυτήριο αυτό απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό 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 Επιτροπή της παρ.10 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 (Δ/νση
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΄).
iv) Για τους κλάδους ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων απαιτείται βεβαίωση
φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά
περίπτωση, Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (παρ.2, άρθρο 30, του
ν.2083/1992) ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης
Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (παρ.3 άρθρο 10 του ν.2327/1995) για τους
κατόχους πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσοι από τους υποψήφιους αυτούς υποβλήθηκαν στη διαδικασία εξετάσεων ή
δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση μόνο για
δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για τους υποψήφιους που είχαν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31-71995 απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος 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.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την παρούσα,
πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω
τίτλοι υποβάλλονται σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς
αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει
επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους
εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο
αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα
ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.1913/1.2.1914.
δ. Η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων ή η νόμιμη
απαλλαγή τους από αυτές δηλώνεται υποχρεωτικά στην Αίτηση-Δήλωση.
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Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο
με αλλοδαπή ιθαγένεια, με την προσκόμιση αντιγράφου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν
πιστοποιητικό στρατού.
Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση
ή μη των στρατιωτικών 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 στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλουν
βεβαίωση ιεροσύνης από την οικεία Μητρόπολη,
Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας 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:
Ι: Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που δηλώνουν στην Αίτηση-Δήλωσή τους την
εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές,
[Αριθ. 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 υποχρεώσεων ή της
νόμιμης απαλλαγής από αυτές, που αναφέρεται στο πιστοποιητικό τύπου Α΄, είναι εντός των
προθεσμιών της παρούσης εγκυκλίου άλλως η πρόσληψη θα ανακαλείται και θα επιβάλλονται
οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΙΙ: Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις έχουν
δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών αλλά κατατάσσονται στο τέλος του οικείου πίνακα [παρ.4 άρθρο 12 της αριθ.
35557/Δ2/09.04.2003 Ρυθμιστικής Υ.Α. (ΦΕΚ 465/17.04.2003 τ. Α΄) και παρ.2 της αριθμ.
55127/Δ2/11-6-2004 (ΦΕΚ 937 Β΄) Υ.Α.].
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 υπόχρεος 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 απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ.1 του
άρθρου 6 του ν.3454/2006.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για
τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους, ή
νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το
εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές
πανεπιστημιακής 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.
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Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η κατά τα ανωτέρω κατηγορία των πολυτέκνων αφορά μόνο στην πρόταξή τους στον πίνακα
αναπληρωτών και ωρομισθίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 1 του
ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20.11.2003 τ.Α΄).
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 πιστοποίηση του ποσοστού
αναπηρίας γίνεται αποδεκτή και η προσκόμιση εν ισχύι γνωμάτευσης πρωτοβάθμιας
υγειονομικής επιτροπής εκδοθείσας πριν την 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 αναγνωρισθέντων ή
υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το
εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές
πανεπιστημιακής 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 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, δρεπανοκυτταρική αναιμία,
μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας:
Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ.
Ελλείψει αυτού, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, το
οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι και ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησης. Στην
περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος υποχρεούται εντός εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησης να
προσκομίσει και το πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στη Διεύθυνση όπου
υποβλήθηκε η αίτηση.
Σε περίπτωση που έχει παρέλθει διετία από την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας της
Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, θα
πρέπει να προσκομίσουν νέο πιστοποιητικό.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για τα πιστοποιητικά που έχουν χρόνια ισχύ, ακόμα κι αν έχει παρέλθει διετία από την έκδοσή
τους, αρκεί η προσκόμιση των εν λόγω πιστοποιητικών (δεν απαιτείται δηλαδή η προσκόμιση
νέων).
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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) με προϋπηρεσία έως 30-06-2010:
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.
α2. Έγγραφο απόλυσης της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης, στο οποίο θα
αναγράφεται η πράξη-απόφαση της κατάργησης-αναστολής σχολικής μονάδας κ.λ.π. ή της
καταγγελίας σύμβασης.
α3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται με ποια
από τις δύο προϋπηρεσίες (ιδιωτική ή δημόσια) επιθυμούν να ενταχθούν στους πίνακες
αναπληρωτών και ωρομισθίων σε περίπτωση που διαθέτουν και τις δύο προϋπηρεσίες. Επίσης
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. έως 30-06-2010:
Βεβαίωση πρόσληψης από τον αρμόδιο/αρμόδιους φορείς οι οποίοι τελούν υπό τη
διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου και συνοδευόμενη 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 παρασχέθηκε 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 ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και
ο φορέας πρόσληψης και το Υπουργείο στη διοικητική 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, προϋπηρεσία 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 προϋπηρεσία 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 του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3848/2010
γ. Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε λοιπούς φορείς του ν.3027/2002 και του
ν.3762/2009 έως 30-06-2010 (βλ. ΜΕΡΟΣ Α΄ - Κεφ. Γ΄ της παρούσης εγκυκλίου) (π.χ. σε σχολές
τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στα
ΤΕΕ μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του ΟΑΕΔ).
Για το σύνολο των δικαιολογητικών του παρόντος κεφαλαίου σημειώνεται ότι:
Α. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την
παρούσα συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά την παρ.4 του άρθρου
8 του ν.1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι βεβαιώνουν ότι τα αντίγραφα που
επισυνάπτουν αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχουν στα χέρια τους.
Β. Στις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθ. 44840/ΣΤ5 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 587/10-5-2006 τ.Β΄)ορίζονται τα
δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του ΥΠΘΠΑ και μπορούν να
αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. (βεβαιώσεις
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προϋπηρεσίας κτλ). Επίσης από τις διατάξεις της αριθ. 2458/22-2-2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 267 Β΄)
ορίζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης της Υπηρεσίας
Ποινικού Μητρώου από την Δημόσια Υπηρεσία έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης.
Γ. Δεν απαιτείται εκ νέου κατάθεση βεβαιώσεων για προϋπηρεσίες καταχωρισμένες στο
παρελθόν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.
Δ. Σύμφωνα με την αριθ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την
αριθ. 118723/Δ2/9-11-2006 (ΦΕΚ 1726 Β΄-διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 1863 Β΄) Υ.Α., οι
προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κατά την εμφάνισή
τους για ανάληψη υπηρεσίας καταθέτουν υποχρεωτικά στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης
πιστοποιητικό υγείας από Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο
Υγείας. Το πιστοποιητικό αυτό έχει ισχύ τριών (3) ετών. Κατά τις προσλήψεις εντός της τριετίας,
οι επαναπροσλαμβανόμενοι μπορούν να καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο του
πιστοποιητικού αυτού στη διεύθυνση πρόσληψής τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται [διατάξεις των παρ.3 (παρ. α έως
στ) και 4 (παρ. ζ) του άρθρου 2 του ν.3848/2010]:
α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών
τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε
αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα αυτό
καταρτίζεται με απόφαση του οικείου ΑΕΙ, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας ύστερα
από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται 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 (ΦΕΚ 189 Α),
Επισημαίνεται ότι σχετικές βεβαιώσεις γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν εκδοθεί σε
εφαρμογή της ανωτέρω συγκεκριμένης διάταξης.
β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα 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
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα σπουδών
αξιολογείται ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας 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. Ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας
εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου,
γ) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι.,
δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις
επιστήμες της αγωγής,
ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ.) ή
της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),
στ) Με κατοχή αναγνώρισης του επαγγελματικού προσόντος του καθηγητή Β/θμιας
Εκπ/σης συγκεκριμένου κλάδου από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
(Σ.Α.Ε.Π), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.38/2010, δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση
για την έκδοσή της εκ μέρους του ΣΑΕΠ είναι η πλήρης ακαδημαϊκή και παιδαγωγική επάρκεια
του αιτούντος (αριθμ. 68651/ΙΑ/19-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τμήμα Δ΄
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων),
Σελίδα 26 από 34

ΑΔΑ: ΑΔΑ:
ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ζ) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά 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.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά 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 βεβαίωση του ότι το
γνωστικό αντικείμενο τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.
Παράλληλα με τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 2 του ν.3848/2010
εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τη μεταβατική περίοδο και για τους δύο επόμενους
διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ οι ισχύουσες διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας
(παρ.6, άρθρο 9, του ν.3848/2010), ήτοι τα πτυχία:
α) Τμημάτων Α.Ε.Ι.:
-Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών
-Δημοτικής Εκπαίδευσης
-Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών
της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου
-Φιλοσοφίας
-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
-Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών
β) Σχολής Νηπιαγωγών
γ) Παιδαγωγικής Ακαδημίας
δ) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήμες της Αγωγής
και
ε) Καθηγητικών Σχολών
Σημειώνεται ότι Καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.5 του
άρθρου 2 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του
ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α΄), για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα
πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι 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 Νηπιαγωγών και των κλάδων ΠΕ01
Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής
Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων
Πανεπιστημίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της
Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και του κλάδου ΠΕ19
Πληροφορικής Πανεπιστημίων, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και
Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και η Ανώτερη Σχολή
Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και η Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για διορισμό εκπαιδευτικών στον
κλάδο ΠΕ17 (παρ.2 του άρθρου 8 του ν.3194/2003, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.5 του
άρθρου 18 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/17.10.2005 τ. Α΄), παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3687/2008
και παρ.1 του άρθρου 39, του ν. 3794/2009.

Διευκρινίσεις για την παιδαγωγική επάρκεια περιλαμβάνονται στο Υποπαράρτημα
Α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ του Παραρτήματος II.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι υποψήφιοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, κατατάσσονται κατά σειρά που
εξαρτάται από το σύνολο των μορίων:
α. ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου
εκπαιδευτικού μέχρι και τις 30-06-2010. Η προϋπηρεσία, που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα
σχολεία μέχρι και τις 30-06-2010, υπολογίζεται στο διπλάσιο μόνον για πρόσληψη ως
αναπληρωτών και ωρομισθίων.
β. ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον
τελευταίο, προ της συντάξεως 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 ημεροχρονολογία κτήσης του
πτυχίου 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 απέκτησαν
πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο, που αντικαθιστά αυτό κατά τις ισχύουσες
διατάξεις.
2. Ανά πίνακα, προτάσσονται με τη σειρά που αναφέρονται κάτωθι:
α. Οι υποψήφιοι, που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας (ή είναι γονείς δύο
ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%) (βλέπε ΜΕΡΟΣ Α΄- Κεφ. Α΄- Ενότ. 2 και ΜΕΡΟΣ
Β΄- Κεφ. Δ΄- Εν. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - παρ. 1α της παρούσης εγκυκλίου)
β. Οι υποψήφιοι, που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή
μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία( βλ. ΜΕΡΟΣ Α΄- Κεφ. Α΄- Ενότ. 2 και ΜΕΡΟΣ Β΄- Κεφ. Δ΄- Εν.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - παρ. 1γ)
γ. Όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας βλέπε ΜΕΡΟΣ Α΄- Κεφ. Α΄- Ενότ. 2 και
ΜΕΡΟΣ Β΄- Κεφ. Δ΄- Εν. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - παρ. 1γ της παρούσης εγκυκλίου)
3. Υποψήφιοι, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
εγγράφονται στο τέλος του οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. [αριθ.
55127/Δ2/11-6-2004 (ΦΕΚ 937/23.06.2004 τ.Β΄), τροποποιητική της αριθ. 35557/Δ2/9-4-2003
(ΦΕΚ 465/17.04.2003 τ.Β΄) Υ.Α.].
4. Για τη διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, οι υποψήφιοι
κατατάσσονται στους πίνακες αυτούς, σύμφωνα με τα κριτήρια κατάρτισης των πινάκων
αναπληρωτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των
αιτήσεων/δικαιολογητικών θα καταρτιστούν προσωρινοί πίνακες οι οποίοι θα αναρτηθούν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr προκειμένου να υποβληθούν ενστάσεις [σύμφωνα
με τις διατάξεις της αριθ.35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ 465/2003 τ.Β΄) Υ.Α. και της
79630/Δ2/28.07.2003 (ΦΕΚ 1084/5.8.2003 τ.Β΄)].
Η εγκύκλιος των ενστάσεων θα αναρτηθεί στην Κεντρική Ηλεκτρονική Διεύθυνση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.minedu.gov.gr καθώς και στην επίσημη
ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (http://et.diavgeia.gov.gr). Οι υποψήφιοι θα
μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός των οριζόμενων αποκλειστικών προθεσμιών, ενώ
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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 επικαιροποιημένοι προσωρινοί πίνακες
αναπληρωτών θα αναρτηθούν 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 προσληφθεί ως αναπληρωτής με πλήρες
ωράριο δεν είναι διαθέσιμος για άλλη πρόσληψη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του
διδακτικού έτους.
β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου
ωραρίου (από 5 έως 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 ωραρίου στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, εφόσον το έχει
δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων
προηγείται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων υποψηφίων εκπ/κών. Απαραίτητη προϋπόθεση
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 πλήρες ωράριο
(αναβάθμιση σε πλήρες) μόνο στην «Α-Α΄ Ανατολικής Αττικής», εφόσον έχει δηλώσει τη
συγκεκριμένη περιοχή στις κατά προτεραιότητα προτιμήσεις του ή έχει ενεργοποιήσει το πεδίο
«Αποδέχομαι πρόσληψη και στις λοιπές περιοχές της Α/θμιας». Επιπλέον, ανάλογα με τις
διδακτικές ανάγκες, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Δ/νσης Ανατολικής Αττικής η τροποποίηση
του ωραρίου, στο πλαίσιο των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του αρθ.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 (βλ. ΜΕΡΟΣ Α΄ - Κεφ.Β΄ - παρ.5) περί κυρώσεων στους πίνακες αναπληρωτών.
2. Υποψήφιος σε δύο (2) ή περισσότερους κλάδους
Υποψήφιος εκπ/κός ο οποίος κατατάσσεται σε πίνακες 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 περίπτωση,
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 αναβάθμιση/πρόσληψη με πλήρες
ωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης στον οικείο κλάδο (εφόσον αναλάβει
υπηρεσία και δεν παραιτηθεί από την απασχόληση με μειωμένο), ενώ ταυτόχρονα παραμένει
διαθέσιμος για πρόσληψη με πλήρες ωράριο για το σύνολο των δηλωθεισών περιοχών
προτίμησης (πλήρους ωραρίου) στους άλλους κλάδους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος Κεφαλαίου.
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3. Υποψήφιος σε κλάδο της Γενικής Εκπαίδευσης και σε κλάδο της Ειδικής Αγωγής.
Υποψήφιος εκπ/κός ο οποίος κατατάσσεται σε πίνακες 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 Αγωγής, 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 & 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/νσεων
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 Β΄- Κεφ. Γ΄ - παρ. 3 και παρ.4), προκειμένου
να μην προσληφθούν και στους κλάδους της Γενικής Εκπ/σης της παρούσης εγκυκλίου (βλ.
Παράρτημα II.). Εάν, δε, δεν απενεργοποιήσουν την αίτησή τους και προσληφθούν από τους
πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης, υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία, ειδάλλως,
υφίστανται τις κυρώσεις μη ανάληψης της παρ.17 του άρθρου 59 του ν.3966/2011.
4. Υποψήφιος στη Γενική Εκπαίδευση (με αίτηση-δήλωση 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 πίνακες αναπληρωτών της Γενικής
Εκπαίδευσης και στους αντίστοιχους πίνακες για τα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
(ΣΚΕΔ) ή για το Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, σύμφωνα με την κατά περίπτωση
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 Εκπαίδευσης
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, υφίσταται τις προβλεπόμενες κυρώσεις του ν. 3966/2011.
(Σχετική επί του θέματος η δυνατότητα απενεργοποίησης της αίτησης που περιγράφεται στην
περίπτωση (iv) της παρ.3 του Κεφ. Γ΄ του Μέρους Β΄).
Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος, προκειμένου να αναλάβει ως αναπληρωτής στη Γενική
Εκπ/ση, υποχρεούται να παραιτηθεί από αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιος στα
Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (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 αναλάβει 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 2013-2014, 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 αναπληρωτή στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
προκειμένου να μην υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.17 του
άρθρου 59 του ν.3966/2011. (βλ. ΜΕΡΟΣ Α΄ - Κεφ.Β΄ - παρ.5 ).
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιος για πρόσληψη εκπ/κος, ο οποίος επιλεγεί για να φοιτήσει στην ΑΣΠΑΙΤΕ κατά τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, ενόσω δεν έχει προσληφθεί 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-δήλωσης αναπληρωτή, διότι, σε περίπτωση
που προσληφθεί 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., αναστέλλεται η υποψηφιότητά του στους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης για το
υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους. Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή
παραίτησης του εκπ/κού από τα Ε.Κ.Κ.Ν., ο εκπαιδευτικός δεν διαγράφεται από τους πίνακες
αναπληρωτών του επόμενου σχολικού έτους, είναι, δε, δυνατή, κατόπιν σχετικής αίτησης του
εκπ/κού, η επανενεργοποίηση της αίτησής του για πρόσληψη ως αναπληρωτή σε σχολεία
γενικής εκπ/σης για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους.
Σε περίπτωση πρόσληψης υποψήφιου εκπ/κού ως αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο σε
Ε.Κ.Κ.Ν., παραμένει ενεργή η υποψηφιότητά του για πρόσληψη ως αναπληρωτή 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 σχολεία 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 υπηρεσία 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. Υποψήφιος σε εκκλησιαστικά σχολεία.
Οι υποψήφιοι (για πρόσληψη σε εκκλησιαστικά σχολεία) προσλαμβάνονται ως
αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε εκκλησιαστικά σχολεία μόνο κατόπιν θετικής
αξιολόγησης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη
διευρυμένη σύνθεσή του. Επιπλέον, για την πρόσληψη ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική
Ακαδημία του Αγίου Όρους, όπως και στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, προϋπόθεση είναι η
έγκριση από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους ή το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου
Εκκλησιαστικής Σχολής αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία,
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 επισημαίνεται ότι:
Εκπ/κός που δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή παραιτείται 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 ημερολογιακών μηνών, σε περίπτωση που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή
παραιτούνται, αναστέλλεται η υποψηφιότητά 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).
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Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με ειδικότερες περιπτώσεις αυτοδίκαιης αναστολής
αιτήσεων ή/και προβλεπόμενες κυρώσεις μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης κατά κλάδο
και πίνακα, που δεν περιγράφονται ανωτέρω, ο υποψήφιος οφείλει να απευθυνθεί στα
τηλέφωνα που παρέχονται στο Παράρτημα VII της εγκυκλίου.
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ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Οι χειρόγραφες αιτήσεις που καταθέτουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί
καταστρέφονται μετά την καταχώρισή 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 ελέγχου των
δικαιολογητικών, από τους αρμόδιους υπαλλήλους και της καταχώρισης των αιτήσεων
αποκλειστικά από τους ορισθέντες χειριστές, προς αποφυγήν τυχόν λαθών.
3. Προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις η σύνταξη των πινάκων,
παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να αποστέλλουν, με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 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 πρωτότυπα υποβληθέντα δικαιολογητικά για
ενδεχόμενη μελλοντική χρήση:
α. Στη Δ/νση Προσωπικού Π.Ε., Τμήμα Α΄(για τους κλάδους ΠΕ70, ΠΕ60) και στη Δ/νση
Προσωπικού Δ.Ε, Τμήμα Α΄ (για τους λοιπούς κλάδους), ομαδοποιημένα κατά κλάδο (στο
Παράρτημα VΙΙ αναφέρονται τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας):
1. δικαιολογητικά πτυχιούχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι δεν
υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή/ωρομισθίου κατά το σχολικό έτος 2012-13
2. πιστοποιητικά πολυτεκνίας και τριτεκνίας
3. πιστοποιητικά υγείας των ειδικών κατηγοριών (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία,
δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας)
4. προσκομισθείσες για πρώτη φορά βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε
δημόσια σχολεία μέχρι και 30-06-2010
5. προσκομισθείσες για πρώτη φορά βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών
μέχρι και 30-06-2010
6. προσκομισθείσες για πρώτη φορά βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εξωτερικού μέχρι και 3006-2010
7. προσκομισθείσες για πρώτη φορά λοιπές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλάδων Β/θμιας
Εκπ/σης μέχρι και 30-06-2010 των ν.3027/2002 και ν.3762/2009 (βλ. ΜΕΡΟΣ Α΄ - κεφ. Γ΄)
β. Στη Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής, μαζί με
αντίγραφο της αίτησης, τα δικαιολογητικά υποψηφίων προς πρόσληψη σε σχολικές μονάδες
της Εκκλησιαστικής Εκπ/σης [στοιχεία επικοινωνίας της Δ/νσης: α) αριθμός κεντρικού Fax της
Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., 2103442365, με την ένδειξη «Για τη Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και
Θρησκευτικής Αγωγής» ή β) στα email p.stavros@minedu.gov.gr, opolymenakou@minedu.gov.gr,
bekiari@minedu.gov.gr. Τηλέφωνα Δ/νσης: 2103442174, 2103442412, 2103442445]:
1. βιογραφικό σημείωμα
2. συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της Ορθοδοξίας (εφόσον υπάρχει)
Παρακαλούμε η εγκύκλιος αυτή και τα συνοδευτικά της να αναρτηθούν στους πίνακες
ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την
ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων εκπαιδευτικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ / ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ
ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙV. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
V. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
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VI. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
VII. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γενική Δ/νση Δ/σης Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. - Τμήμα Α΄
6. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Α΄
7. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
8. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπ/κών Δράσεων
9. Δ/νσεις Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
10. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
11. Δ/νση Ειδικής Αγωγής
12. Δ/νση ΣΕΠΕΔ- Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής
13. Δ/νση ΠΟΔΕ
14. ΓΕΠΟ

Σελίδα 34 από 34

ΑΔΑ: ΑΔΑ:
ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ
ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ09,
ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60,
ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01

Παραρτήματα Εγκυκλίου

-1-

ΑΔΑ: ΑΔΑ:
ΒΛΩΛ9-9ΞΡ

Παραρτήματα Εγκυκλίου

-2-

ΑΔΑ: ΑΔΑ:
ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ: ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11,
ΠΕ18.41, ΠΕ19, ΠΕ20 και ΠΕ32

Παραρτήματα Εγκυκλίου
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ΑΔΑ: ΑΔΑ:
ΒΛΩΛ9-9ΞΡ

Παραρτήματα Εγκυκλίου
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ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

ΠΕ60

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕ60

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΝΑΙ

ΠΕ70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕ70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΝΑΙ

ΠΕ01.00

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ01

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

ΝΑΙ

ΠΕ02.00

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών
ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής (2).
Πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής (2) εφόσον κατέχουν ΚΑΙ το απαιτούμενο πτυχίο του Π.Δ.
130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α΄)-(πτυχίο εξομοίωσης).
Όσον αφορά σε τίτλους χωρών της αλλοδαπής, απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 παρ.2 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ
159/21-9-1992 τ.Α΄) και 10 παρ.3 του Ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τ.Α΄)-(Βλέπε Μέρος Β΄-Κεφ. Δ΄-Ενότητα ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-Υποενότητα
Πτυχία Εξωτερικού-παρ.iv της εγκυκλίου). Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε. και του Ελληνικού Κολλεγίου της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Δασκάλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής (2).
Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων έως 1-7-1991 ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης έως 17-1991 ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής (2) εφόσον κατέχουν ΚΑΙ το απαιτούμενο πτυχίο του Π.Δ.130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α΄)(πτυχίο εξομοίωσης).
Ι: Τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία
κτήσης πτυχίου έως και το ακαδημαϊκό έτος 1990−1991 (1-7-1991)-(Βλέπε Μέρος Β΄-Κεφ. Α΄ παρ.4α)
ΙΙ. Όσον αφορά σε τίτλους χωρών της αλλοδαπής απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 παρ.2 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ
159/21-9-1992 τ.Α΄) και 10 παρ.3 του Ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τ.Α΄)-( Βλέπε Μέρος Β΄-Κεφ. Δ΄-Ενότητα ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-Υποενότητα
Πτυχία Εξωτερικού-παρ.iv της εγκυκλίου). Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε., του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου.
Πτυχίο Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας ή Ποιμαντικής ή Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) (Ορθόδοξης Σχολής της αλλοδαπής (2)). Πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης.

ΝΑΙ

Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή
Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Φιλοσοφίας
ή Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3).

ΠΕ03.00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΝΑΙ

Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και
πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).
Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και
Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3) .

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

ΝΑΙ

Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και
πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π.

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ

ΠΕ04.02

ΧΗΜΙΚΟΙ

ΝΑΙ

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ

ΠΕ04.04

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΝΑΙ

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ

ΠΕ04.05

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΝΑΙ

ΠΕ05.00

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ05

ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

ΝΑΙ

Πτυχίο Χημείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).
Πτυχίο Χημείας του Πανεπιστημίου της
Κύπρου (3).
Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) ή Μοριακής Βιολογίας &
Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Φυσιογνώστου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)
Πτυχίο Γεωλογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή του Γεωγραφίας (Πανεπιστημίου Αιγαίου) ή Γεωγραφίας (Χαροκόπειου Πανεπιστημίου) ή Γεωλογίας
και Γεωπεριβάλλοντος (Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).
Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

Παραρτήματα Εγκυκλίου
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ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ06.00

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ06

ΠΕ07.00

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ07

ΠΕ08.00

ΠΕ09.00

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ08

ΠΕ09

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΝΑΙ

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3).

ΝΑΙ

Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

ΝΑΙ

Πτυχίο τμήματος Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (με κατεύθυνση Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής) Ανώτατης Σχολής
Καλών Τεχνών ή άλλου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίο του τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εισαχθέντες από ακαδ. έτος 2006-2007) (4) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Επιπλέον για
τους τίτλους που έχουν εκδοθεί στην ημεδαπή απαιτείται και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών ή
βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικά μαθήματα για τη διδασκαλία της τέχνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για
τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν προκύπτει από τον τίτλο σπουδών.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΟΧΙ

(1)

(1)

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και
Τραπεζικής Διοικητικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και
Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1)δ.αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ.
113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και
Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές
Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ.24/2005 άρ.1) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής (2).
Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της
Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην
ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
ή Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή πτυχίο του
τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή ισότιμα
πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ10.00

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ10

ΠΕ11.00

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

ΝΑΙ

ΠΕ12.01

ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ.

ΠΕ12.01

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΧΙ

ΠΕ12.02

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΟΧΙ

(1)

Πτυχίο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ12.03

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

ΟΧΙ

(1)

Πτυχίο Αγρονόμων και Τοπογράφων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ12.01
ΠΕ12.01

ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ.
ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΟΧΙ

(1)

ΠΕ12.04

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ.&
ΔΙΟΙΚΗΣ.-ΝΑΥΠΗΓΟΙ

ΠΕ12.04

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΟΧΙ

(1)

ΠΕ12.04

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓ.&ΔΙΟΙΚΗΣ.-ΝΑΥΠΗΓΟΙ

ΠΕ12.07

ΝΑΥΠΗΓΟΙ

ΟΧΙ

(1)

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Εθνικής Ακαδημίας σωματικής Αγωγής
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).

Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας (μετονομαστηκε σε
Μηχανολόγων Μηχανικών) ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (μετονομάστηκε σε Μηχανολόγων Μηχανικών) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα
πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών
σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Παραρτήματα Εγκυκλίου
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ12.04

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓ.&ΔΙΟΙΚΗΣ.-ΝΑΥΠΗΓΟΙ

ΠΕ12.11

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΧΙ

(1)

ΠΕ12.05

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ12.05

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΟΧΙ

(1)

ΠΕ12.06

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠΕ12.06
ΦΥΣ.ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΧΙ

(1)

ΠΕ12.06

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟΙΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ.ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

ΝΑΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)
Πτυχίο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών
σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή
πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που
αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ή πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της
Κύπρου (3) ή πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π. ΚΑΙ Μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία ή Μεταπτυχιακό στον
Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό.
Πτυχίο Χημικών Μηχανικών ή Μεταλλειολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΑΕΙ της ημεδαπής
ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που
αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ12.08

ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ12.08

ΠΕ12.13

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ12.13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΟΧΙ (1) (ΠΣΕ)) ή Επιστημών και Πολιτισμού (κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος (ΠΣΕ)) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της

ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤ.
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και
Πολιτικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας (που από το Μάϊο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση
Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών
σπουδών
της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
(πρώην
ΣΕΛΕΤΕ)
ή
πτυχίο
που
αντικαθιστά
αυτό
της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Δεν έχουν δικαίωμα ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο οι υποψήφιοι που απέκτησαν το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου
Πανεπιστημίου μετά τις 30/6/1984 (Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 144/90 και 107/03).

ΟΧΙ

(1)

Πτυχίο Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Σχεδιασμού Νησιωτικού Περιβάλλοντος και Χαρτογραφίας (Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας

ΠΕ13.00

ΠΕ14.04

ΠΕ14.04
ΠΕ15.00
ΠΕ17.01
ΠΕ17.01
ΠΕ17.01

ΓΕΩΠΟΝΟΙΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ &
ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ &
ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ13

ΝΟΜΙΚΩΝ &
ΠΟΛΙΤ.
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΧΙ

(1)

ΠΕ14.04

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΟΧΙ

(1)

ΠΕ14.05

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ &
ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΟΧΙ

(1)

ΠΕ15
ΠΕ17.01
ΠΕ17.05
ΠΕ17.11

ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙΚΑΤΕΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

Πτυχίο Γεωπονίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Αξιοποίησης
Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή
Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης
Φυτικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου ή Φυτοπροστασίας ή Φυτών
Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών
σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
(πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΝΑΙ

Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή πτυχίο της πρώην Ανωτάτης Σχολής Οικιακής
Οικονομίας ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) .

ΝΑΙ

Πτυχίο Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΟΧΙ

(1)

Πτυχίο Πολιτικών Δομικών Έργων ,Πτυχίο Πολιτικών Εργων Υποδομής ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)
ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΟΧΙ

(1)

Πτυχίο Τοπογραφίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:

ΠΕ17.02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ

ΝΑΙ

ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΠ.
ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.06

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙΤΕΙ(1)
ΟΧΙ
ΝΑΥΠ.ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

Πτυχίο Μηχανολογίας, Πτυχίο Ναυπηγικής ή Ενεργειακής Τεχνικής ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου) ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο
που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ17.03

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙΑΣΕΤΕΜΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕ17.03

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ

Πτυχίο Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

ΠΕ17.03

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙΑΣΕΤΕΜΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕ17.07

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.04

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕ17.08

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ
ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΠ.
ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ17.02

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ17.02

ΠΕ17.04
ΠΕ17.04
ΠΕ17.12

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙΑΣΕΤΕΜΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΑΤΡΙΚΩΝΟΡΓΑΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙΑΣΕΤΕΜΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΑΤΡΙΚΩΝΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΑΙΦΥΣΙΚΟΥΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ -

ΠΕ17.12
ΠΕ18.28

ΠΕ18.02

ΠΕ18.02

ΠΕ18.02

ΠΕ18.02

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-'ΕΜΠΟΡΙΑΣΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ(MARKETING)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-'ΕΜΠΟΡΙΑΣΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ(MARKETING)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-'ΕΜΠΟΡΙΑΣΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ(MARKETING)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-'ΕΜΠΟΡΙΑΣΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ(MARKETING)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ.
ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ.
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(1)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(1)

ΟΧΙ

(1)

ΟΧΙ

(1)

ΠΕ18.02

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

(1)

ΠΕ18.03

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΧΙ

(1)

ΠΕ18.35

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ

(1)

ΠΕ18.40

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
(MARKETING)

ΟΧΙ

(1)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)
Πτυχίο Τεχνολόγων Μηχανολόγων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

Πτυχίο Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνικής ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου) ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή
ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά
αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

Πτυχίο Ηλεκτρονικής ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της

Πτυχίο Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου (πρώην τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Καβάλας) ΤΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο
που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

(2)

ΚΑΙ πτυχίο

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή Γραμματέων, Στελεχών ΔιοίκησηςΙ, Στελεχών Εμπορίου & Βιομηχανικών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ,Στελεχών Διοίκησης
ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή
πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Λογιστικής ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΕΙ ή
Στελεχών Λογιστηρίου,Στελεχών Εμπορίου και Βιομηχ. Επιχειρήσεων (κατευθ. Λογιστηρίου) ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Τουριστ. Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων , Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων (τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων)
ΚΑΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή
πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Εμπορίας και Διαφήμισης (ΜARKETING) ΤΕΙ ή Στελεχών Επιχειρήσεων (Κατεύθυνση Εμπορίας και Διαφήμισης Προϊόντων) ΚΑΤΕ της ημεδαπής ή
ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά
αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Παραρτήματα Εγκυκλίου
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ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ18.12

ΦΥΤΙΚΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ&
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣΓΕΩΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ&
ΑΝΘ/ΜΙΑΣ

ΠΕ18.12

ΠΕ18.12

ΠΕ18.12

ΠΕ18.12

ΠΕ18.12

ΦΥΤΙΚΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ&
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣΓΕΩΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ&
ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ&
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣΓΕΩΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ&
ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ&
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣΓΕΩΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ&
ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ&
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣΓΕΩΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ&
ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ&
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣΓΕΩΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ&
ΑΝΘ/ΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΠΕ18.12

ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΧΙ

(1)

Πτυχίο Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.13

ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΧΙ

(1)

Πτυχίο Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ ή Κτηνοτροφικής Παραγωγής ΚΑΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.14

ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΧΙ

(1)

Πτυχίο Ιχθυοκομίας - Αλιείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της

ΠΕ18.15

ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ
& ΑΡΔΕΥΣΕΩΝΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
(1)
ΟΧΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ

Πτυχίο Μηχανικής Βιοσυστημάτων ΤΕΙ ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ΤΕΙ ή Τεχνολόγων Γεωργικών Μηχανημάτων και Αρδεύσεων ΚΑΤΕΕ της
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που
αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.16

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
(1)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πτυχίο Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή Δασοπονίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.17

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΕΚΜΕΤΑΛ

ΟΧΙ

(1)

Πτυχίο Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Παραρτήματα Εγκυκλίου
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ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:

ΠΕ18.30

ΘΕΡΜΟΚΗΠ.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
& ΑΝΘ/ΜΙΑΣ

ΟΧΙ

(1)

ΠΕ18.18

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΟΧΙ

(1)

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ18.12

ΦΥΤΙΚΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ&
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣΓΕΩΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ&
ΑΝΘ/ΜΙΑΣ

ΠΕ18.18

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΕ18.22

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΟΡΥΧΕΙΩΝΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ&
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ18.22

ΠΕ18.23

ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.
(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)

ΠΕ18.23

ΠΕ18.31

ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ.
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΕ18.31

ΠΕ18.32

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ.
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΠΕ18.32

ΠΕ18.36

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ.
ΠΟΤΩΝ

ΠΕ18.36

ΠΕ18.38

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΠΕ18.38

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΟΧΙ

(1)

ΠΕ18.41

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

ΠΕ18.41

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

ΟΧΙ

(1)

ΠΕ18.44

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΠΕ18.44

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΟΡΥΧΕΙΩΝ(1)
ΟΧΙ
ΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ&
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.
(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)

ΟΧΙ

(1)

ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ.
(1)
ΟΧΙ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΠΕ19

(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

Πτυχίο Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Πτυχίο Οχημάτων ΤΕΙ ή Μηχανικών Αυτοκινήτων ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

(2)

ΚΑΙ πτυχίο

Πτυχίο Μεταλλειολόγων - Τεχνολόγων Ορυχείων ΤΕΙ ή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας
της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Σχολής Πλοιάρχων (ΑΕΝ) ή Ραδιοτηλεγραφητών, Δοκίμων Αξιωματικών Καταστρώματος, Δοκίμων Αξιωματικών Ασυρμάτου (ΑΔΣΕΝ) της
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που
αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Σχολής Μηχανικών (ΑΕΝ) ή Δοκίμων Αξιωματικών Μηχανής (ΑΔΣΕΝ) της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)
ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

(1)

Πτυχίο Μηχανοσυνθ. Αεροσκαφών ή Τεχνολόγων Αεροσκαφών ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΤΡΟΦΙΜΩΝΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(1)
ΟΧΙ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ.
ΠΟΤΩΝ

Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ ή Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ ή Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ.
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΟΧΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΚΑΙ
(1)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΞΥΛΟΥ ΟΧΙ
ΚΑΙΕΠΙΠΛΟΥ
(1)

ΠΕ19.00

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Πτυχίο Κεραμικής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Πτυχίο ΤΕΙ Δραματικής Τέχνης ή ισότιμων Αναγνωρισμένων Σχολών Δραματικής Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμων πτυχίων αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η ισοτιμία των
πτυχίων των Σχολών Δραματικής Τέχνης της ημεδαπής θα πρέπει να έχει χορηγηθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ).
Πτυχίο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΟΧΙ πλην του
τμήματος
Διδακτικής της
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίας και
ΑΕΙ
Ψηφιακών
Συστημάτων ή
Ψηφιακών
Συστημάτων

(2)

ΚΑΙ πτυχίο

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ή
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η.Υ. ή
Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών,ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/ων και Δικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλ/ων ή ΠΣΕ "επιστήμες και
πολιτισμός" (με κατεύθυνση Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους) ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) .
Πτυχίο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (3). Επιπλέον, απαιτείται
πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΤΗς Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Παραρτήματα Εγκυκλίου
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ΠΕ19.00

ΠΕ32.00
ΠΕ33.00
ΠΕ34.00

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΕΙ-ΤΕΙ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΙΘΕΩΡΙΑΣΤΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
(ΜΙΘΕ)
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ20

ΠΕ32
ΠΕ33
ΠΕ34.00

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(1)
ΟΧΙ
ΤΕΙ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΘΕΩΡΙΑΣ ΝΑΙ
ΤΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ(ΜΙΘΕ)
ΙΤΑΛΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ40.00

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ40.00

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

ΤΕ01.01

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

ΤΕ01.01

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(1)

ΤΕ01.02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ01.02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΟΧΙ

(1)

ΤΕ01.03

ΜΗΧΑΝ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΕ01.03

ΜΗΧΑΝ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΧΙ

(1)

ΤΕ01.04

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΤΕ01.04

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΟΧΙ

(1)

ΤΕ01.05

ΔΟΜΙΚΟΙ

ΤΕ01.05

ΔΟΜΙΚΟΙ

ΟΧΙ

(1)

ΤΕ01.06

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ01.06

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΟΧΙ

(1)

ΤΕ01.07

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΤΕ01.07

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΟΧΙ

(1)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)
Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων , ή Πληροφορικής και
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών
Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοματισμού ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών ή θεάτρου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).
Πτυχίο Μεθοδολογίας- Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) .
Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (με κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).
Πτυχίο Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (με κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας) ή
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός και της Διδακτικής της ως Ξένης)
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) .
Πτυχίο προγράμματος σπουδών "Ισπανική Γλώσσα και
Πολιτισμός του ΕΑΠ.
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης
Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση
τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης
Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση
τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης
Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση
τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης
Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση
τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας
με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης
Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση
τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης
Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση
τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
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ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕ01.23

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΟΧΙ
ΜΗΧΑΝ.
ΕΜΠΟΡ.
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

(1)

ΤΕ01.09

ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ.
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΤΕ01.09

ΤΕ01.12

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΕΡΓΩΝΤΕΧΝΗΣ

ΤΕ01.15

ΤΕ01.12

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΕΡΓΩΝΤΕΧΝΗΣ

ΤΕ01.17

ΤΕ01.13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η/Υ

ΤΕ01.13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
(1)
ΟΧΙ
Η/Υ

ΤΕ01.24

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕ01.24

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΟΧΙ

ΤΕ01.28

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΤΕ01.28

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ
(1)
ΟΧΙ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΤΕ01.32

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ &
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΤΕ01.33

ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΧΙ

(1)

ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ(1)
ΟΧΙ
ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΟΧΙ

(1)

(1)

ΤΕ01.32

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
&
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΧΙ

(1)

ΤΕ01.33

ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΧΙ

(1)

ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΧΙ

(1)

ΤΕ01.34

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕ01.34

ΤΕ01.35

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΕ01.35

ΤΕ01.36

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ &
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
(1)
ΟΧΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας
με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης
Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση
τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας
με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας
με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης
Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση
τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας
με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
αλλοδαπής (2)) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας
με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης
Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση
τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης
Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση
τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης
Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση
τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας
με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας

ΤΕ01.36 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΟΧΙ (1) με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Παραρτήματα Εγκυκλίου
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ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕ01.22
ΤΕ01.37

ΔΕ01.09

ΔΕ01.18

Κοπτικής-ΡαπτικήςΚλωστοϋφαντουργίας

ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΙΚΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΠΤΙΚΗΣΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΧΙ

(1)

ΤΕ01.27 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΧΙ (1)

ΔΕ01.09

ΔΕ01.18

ΒΟΗΘΟΙ
ΧΗΜΙΚΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΟΧΙ

(1)

ΟΧΙ

(1)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας
με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας
με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το
Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα
εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής
επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα (5) μετά την κτήση του πτυχίου.
Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το
Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα
εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής
επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα (5) μετά την κτήση του πτυχίου.

Παραπομπές:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1. Για τους κλάδους και τις ειδικότητες στους οποίους ορίζεται ως τυπικό προσόν η κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών ή βεβαίωσης τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ διευκρινίζονται τα εξής:
α. Για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων δεν είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου ή βεβαίωσης παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ ή άλλων
ισοδύναμων πτυχίων (όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.2525/1997-ΦΕΚ 188Α΄). Πλην όμως, κατά τους διορισμούς και τις προσλήψεις προηγούνται στον οικείο πίνακα οι
εκπαιδευτικοί που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού, δηλαδή έχουν και παιδαγωγική επιμόρφωση.
β. Κατ΄ εξαίρεση για τις προσλήψεις τριτέκνων αναπληρωτών (παρ. 4 άρθρου 2 του Ν.3454/2006) είναι υποχρεωτική η κατοχή πτυχίου ή βεβαίωσης παιδαγωγικής επιμόρφωσης εφόσον ανήκουν σε κλάδους ή
ειδικότητες για τις οποίες η παιδαγωγική επιμόρφωση αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού.
Επισημάνεται ότι:
Με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3848 (ΦΕΚ 71/τ Α’/19-05-2010) ορίζεται ότι στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού καθώς και πιστοποιημένη
παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια η οποία αποκτάται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του ιδίου άρθρου του νόμου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
είναι απαραίτητη για όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδους που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, όπου ορίζεται ότι για τον πρώτο μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και τον επόμενο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, παράλληλα με τις διατάξεις των
παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 3848/2010 οι οποίες θα ισχύουν εφεξής.
ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ της ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
2. Οι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικού απαιτείται να έχουν απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να έχουν πιστοποιητικό
ελληνομάθειας για την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας που χορηγείται από την επιτροπή του άρθρου 14. παρ.10 του Ν.1566/1985 ή από το Γλώσσας (επίπεδο Γ2). Το πιστοποιητικό αυτό
απαιτείται και για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΔΕ και ΤΕ.
ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
3. Τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην Κύπρο πριν την πλήρη ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή ένωση (01-05-2004) και εφόσον περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται να έχουν βεβαίωση
αντιστοιχίας. Τα ίδια πτυχία καθώς και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν αποκτηθεί μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ένωση απαιτείται να έχουν βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας προς τα
απονεμόμενα από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πτυχία.

Παραρτήματα Εγκυκλίου

- 13 -

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΕΝΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΜ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ08
4. Με το υπ’ αριθμ. 128/2012 Π.Δ. (ΦΕΚ 233 Α΄/26-11-2012), οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 20062007 και εφεξής, με πτυχίο της κατεύθυνσης Εικαστικών και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης θεωρητικών και ιστορικών σπουδών, εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ08 –
Καλλιτεχνικών Μαθημάτων.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
5. Ειδικότερα για τον κλάδο ΔΕ01 διευκρινίζεται ότι η επαγγελματική πείρα αποδεικνύεται: α. Για τους ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην ΤΕΒΕ), από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα
αναφέρονται η ιδιότητα και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους (υπολογίζουμε τρία χρόνια ημερολογιακά) και β. Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, από βεβαίωση του εργοδότη και επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων [καταμετρούμε 900 ένσημα (36 μήνες * 25 ένσημα ανά μήνα=900 ένσημα)]. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι στερούνται επαγγελματικής εμπειρίας, συμψηφίζεται ίσης
χρονικής διάρκειας διδακτική προϋπηρεσία, η οποία δε μοριοδοτείται (παρ. γ’ άρθρο 2 του Ν.3687/2008).

Παραρτήματα Εγκυκλίου
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥΚΛΑΔΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΚΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΤΟΥ Ν.4172/2013

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΠΕ14.01

ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΠΕ14.01

ΙΑΤΡΟΙ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΠΕ14.01

ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΠΕ14.02

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της

ΠΕ14.01

ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΠΕ14.03

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Φαρμακευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)
ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ14.01

ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΠΕ14.06

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)
ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ17.09

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)
ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

(2)

ΚΑΙ

(2)

ΠΕ18.01

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.01

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Γραφικών Τεχνών ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή Εκτύπωσης Φωτογραφικής Αναπαραγωγής ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.01

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.26

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Γραφιστικής ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ
πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.01

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.27

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Διακοσμητικής ή Εσωτερικής αρχιτεκτονικής διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.04

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.04

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΤΕΙ ή Αισθητικής ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που
αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.07

ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΕ18.07

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ ή Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή
πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.08

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕ18.08

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΟΧΙ (1)

ΠΕ18.09

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ18.09

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΧΙ (1)

ΠΕ18.10

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕ18.10

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΧΙ (1)

Παραρτήματα Εγκυκλίου

Πτυχίο Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ ή Τεχνολόγων Οδοντοτεχνικής ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή
πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή Κοινωνικών Λειτουργών (ΚΑΤΕΕ) ή Σχολής Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών (Τμήμα
Κοινων. Πρόνοιας), ή Διακονισσών της Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος ,, ή της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή
πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή Αδελφών Νοσοκόμων ΚΑΤΕΕ ή Σχολής Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων ή Σχολής
Αδελφών Νοσοκόμων Επισκεπτριών Ε.Ε.Σ. ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του Θεραπευτηρίου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
(Τμήμα Νοσηλευτών) ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του Νοσοκομείου Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ή Σχολής Αδελφών
Νοσοκόμων « Βασιλ. Όλγα» της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:

ΠΕ18.10
ΠΕ18.10
ΠΕ18.20

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ'ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Σ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥΚΛΑΔΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΚΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ18.11

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Μαιευτικής ΤΕΙ ή Δημόσιας Μαιευτικής Σχολής Θεσ/νίκης της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που
αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.39

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Επισκεπτών/τριών Υγείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ
πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.20

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ ή Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή
πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΠΕ18.21

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ18.21

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Ραδιολογίας / Ακτινολογίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.24

ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ.

ΠΕ18.24

ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Εργοθεραπείας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ
πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.24

ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ.

ΠΕ18.25

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ
πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.29

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ

ΠΕ18.29

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Φωτογραφίας ΤΕΙ ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή
πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.33

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

ΠΕ18.33

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή Νηπιοκόμων ΚΑΤΕΕ ή Υπουργείου Κοινωνικών
Υπηρεσιών (ΠΙΚΠΑ) της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.37

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΕ18.37

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΟΧΙ (1)

ΤΕ01.08

ΧΗΜΙΚΟΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ01.08

ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΟΧΙ (1)

ΤΕ01.10

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕ01.10

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΧΙ (1)

ΤΕ01.11

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕ01.11

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΧΙ (1)

ΤΕ01.12

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕ01.12

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Παραρτήματα Εγκυκλίου

ΟΧΙ

(1)

Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής ΤΕΙ ή Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που
αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ , αναγνωρισμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο
φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας
και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο
φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας
και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο
φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας
και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο
φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας
και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥΚΛΑΔΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΚΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕ01.12

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕ01.14

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:

ΟΧΙ (1)

(1)

ΤΕ01.19

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΤΕ01.19

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΤΕ01.20

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΤΕ01.20

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΟΧΙ (1)

ΤΕ01.25

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΤΕ01.25

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΟΧΙ (1)

ΤΕ01.26

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΤΕ01.26

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΟΧΙ (1)

ΤE01.29

ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. &
ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ

ΤΕ01.29

ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ.
ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ

ΟΧΙ (1)

ΤΕ01.30

ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ
- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

ΤΕ01.30

ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

ΟΧΙ (1)

ΤΕ01.31

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘΟΙ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ)

ΤΕ01.31

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘΟΙ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ)

ΟΧΙ (1)

ΔΕ01.01

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΔΕ01.01

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΟΧΙ (1)

ΔΕ01.02

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΔΕ01.02

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΟΧΙ (1)

Παραρτήματα Εγκυκλίου

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή
πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ
βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι
σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης
παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο
φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας
και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο
φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας
και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο
φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας
και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο
φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας
και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή
πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ
βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι
σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης
παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή
πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ
βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι
σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης
παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο
φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας
και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή
πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με
πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η
βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης
παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.
Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή
πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με
πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η
βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης
παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥΚΛΑΔΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΚΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΕ01.04

ΔΕ01.05

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

ΔΕ01.08

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΔΕ01.10

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ01.11

ΔΕ01.12

ΔΕ01.13

ΔΕ01.14

ΔΕ01.15

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ
(ΨΥΚΤΙΚΟΙ)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΔΕ01.04

ΔΕ01.05

ΔΕ01.08

ΔΕ01.10

ΔΕ01.11

ΔΕ01.12

ΔΕ01.13

ΔΕ01.14

ΔΕ01.15

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ
(ΨΥΚΤΙΚΟΙ)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Παραρτήματα Εγκυκλίου

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή
πτυχίο ΕΠΑ.Λ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα
εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής
επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή
πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα
εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής
επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής,
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας
κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή
ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή
πτυχίο ΕΠΑ.Λ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα
εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής
επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή
πτυχίο ΕΠΑ.Λ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα
εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής
επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή
πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα
εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής
επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή
πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα
εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής
επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή
πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα
εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής
επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή
πτυχίο ΕΠΑ.Σ. αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα
εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής
επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥΚΛΑΔΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΚΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΕ01.16

ΔΕ01.17

ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΔΕ01.16

ΔΕ01.17

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή
πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα
εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής
επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΟΧΙ (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή
πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα
εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής
επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

Παραπομπές:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1. Για τους κλάδους και τις ειδικότητες στους οποίους ορίζεται ως τυπικό προσόν η κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών ή βεβαίωσης τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ διευκρινίζεται
ότι για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών δεν είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου ή βεβαίωσης παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ ή άλλων ισοδύναμων πτυχίων (όπως αυτά αναφέρονται στις
διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.2525/1997-ΦΕΚ 188Α΄). Πλην όμως, κατά τις προσλήψεις προηγούνται στον οικείο πίνακα οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τα πλήρη προσόντα, δηλαδή έχουν και
παιδαγωγική επιμόρφωση.
ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ της ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
2. Οι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικού απαιτείται να έχουν απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να έχουν πιστοποιητικό
ελληνομάθειας για την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας που χορηγείται από την επιτροπή του άρθρου 14. παρ.10 του Ν.1566/1985 ή από το Γλώσσας (επίπεδο Γ2). Το
πιστοποιητικό αυτό απαιτείται και για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΔΕ και ΤΕ.
ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
3. Τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην Κύπρο πριν την πλήρη ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή ένωση (01-05-2004) και εφόσον περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται να έχουν βεβαίωση
αντιστοιχίας. Τα ίδια πτυχία καθώς και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν αποκτηθεί μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ένωση απαιτείται να έχουν βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας προς τα
απονεμόμενα από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πτυχία.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
4. Ειδικότερα για τον κλάδο ΔΕ01 διευκρινίζεται ότι η επαγγελματική πείρα αποδεικνύεται: α. Για τους ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην ΤΕΒΕ), από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην
οποία θα αναφέρονται η ιδιότητα και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους (υπολογίζουμε τρία χρόνια ημερολογιακά) και β. Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, από βεβαίωση του εργοδότη και
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων [καταμετρούμε 900 ένσημα (36 μήνες * 25 ένσημα ανά μήνα=900 ένσημα)]. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι στερούνται επαγγελματικής εμπειρίας,
συμψηφίζεται ίσης χρονικής διάρκειας διδακτική προϋπηρεσία, η οποία δε μοριοδοτείται (παρ. γ’ άρθρο 2 του Ν.3687/2008).

Παραρτήματα Εγκυκλίου
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ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΝΟΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΒΥΡΩΝΟΣ / ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ /
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ / ΖΩΓΡΑΦΟΥ /
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ / ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ /
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ / ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΠΕΝΤΕΛΗΣ /
ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ / ΠΑΠΑΓΟΥΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ /
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ / ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ / ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ / ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ /
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ / ΙΛΙΟΥ / ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΑΛΙΜΟΥ /
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ
/ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ / ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

1

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

2

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

3

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

4

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

5

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Α

ΑΘΗΝΑΣ Β

ΑΘΗΝΑΣ Γ

ΑΘΗΝΑΣ Δ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΡΩΠΙΑΣ / ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ /
ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΣΠΑΤΩΝΑΡΤΕΜΙΔΟΣ / ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ / ΠΑΛΛΗΝΗΣ /
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ / ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ /
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

7

Β΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ / ΔΙΟΝΥΣΟΥ / ΑΧΑΡΝΩΝ

8

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

9

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

10

ΑΡΤΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

11

ΑΧΑΪΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

12

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

13

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

14

ΔΡΑΜΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

15

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΝΔΡΑΣΕΙΔΥΛΛΙΑΣ / ΜΕΓΑΡΕΩΝ / ΦΥΛΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

16

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

17

ΕΒΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

18

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

19

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

20

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

21

ΗΛΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

6

Παραρτήματα Εγκυκλίου

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΝΟΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.

22

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

23

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

24

Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25

Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ / ΠΥΛΑΙΑΣ
– ΧΟΡΤΙΑΤΗ / ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ / ΘΕΡΜΗΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΕΥΟΣΜΟΥ / ΝΕΑΠΟΛΗΣ /
ΣΥΚΕΩΝ / ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ /
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ / ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ / ΔΕΛΤΑ
/ ΒΟΛΒΗΣ / ΛΑΓΚΑΔΑ

26

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

27

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

28

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

29

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

30

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

31

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

32

Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

33

Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΙΘΑΚΗΣ

34

ΚΙΛΚΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

35

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

36

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

37

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

38

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

39

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

40

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

41

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

42

Β΄ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΗΜΝΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

43

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

44

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ / ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ / ΖΑΓΟΡΑΣ –
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ /
ΑΛΜΥΡΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

45

Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΚΙΑΘΟΥ / ΣΚΟΠΕΛΟΥ / ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Περιλαμβάνει συγκεκριμένα Δημοτικά Σχολεία
των Νομών Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.

46

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ
ΘΡΑΚΗΣ

47

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

48

ΞΑΝΘΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

(Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών
Σχολείων http://www.syntonistiko.compulaw.gr)

Παραρτήματα Εγκυκλίου
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ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
Α/Α

49

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΟΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ / ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ /
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ /
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ /
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΑΙΓΙΝΑΣ / ΣΠΕΤΣΩΝ / ΠΟΡΟΥ / ΥΔΡΑΣ /
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ / ΚΥΘΗΡΩΝ / ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

50

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

51

ΠΕΛΛΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

52

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

53

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

54

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

55

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

56

Α΄ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

57

Β΄ ΣΑΜΟΥ

ΙΚΑΡΙΑΣ / ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

58

ΣΕΡΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

59

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

60

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

61

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

62

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

63

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

64

ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

65

Α΄ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

66

Β΄ ΧΙΟΥ

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ / ΨΑΡΩΝ

Παραρτήματα Εγκυκλίου

ΣΑΜΟΥ

ΧΙΟΥ
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ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

2

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

3

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

4

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

5

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

6

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

7

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

8

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΟΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΒΥΡΩΝΟΣ / ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ /
ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ / ΖΩΓΡΑΦΟΥ /
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ / ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ /
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΚΗΦΙΣΙΑΣ /
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ /
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ /
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΠΕΝΤΕΛΗΣ /
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ / ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ / ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ / ΑΙΓΑΛΕΩ / ΙΛΙΟΥ /
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ /
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΑΛΙΜΟΥ / ΓΛΥΦΑΔΑΣ
/ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ /
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ /
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ / ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ /
ΚΡΩΠΙΑΣ / ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
/ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ /
ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ / ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ / ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

Α' ΑΘΗΝΑΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ / ΔΙΟΝΥΣΟΥ / ΩΡΩΠΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΝΔΡΑΣ
- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ / ΜΕΓΑΡΕΩΝ / ΦΥΛΗΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ /
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ / ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ /
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ / ΑΙΓΙΝΑΣ / ΚΥΘΗΡΩΝ /
ΠΟΡΟΥ / ΣΠΕΤΣΩΝ / ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ / ΥΔΡΑΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ / ΘΕΡΜΗΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
/ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ / ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /
ΒΟΛΒΗΣ / ΔΕΛΤΑ / ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ / ΛΑΓΚΑΔΑ / ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ / ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ /
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ / ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

9

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

10

Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

11

Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

12

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

13

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

14

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

15

ΑΡΤΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

16

ΑΧΑΪΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

17

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Παραρτήματα Εγκυκλίου

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΝΟΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

18

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

19

ΔΡΑΜΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

20

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΥ

21

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΩ

22

Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

23

Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ / ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ /
ΚΑΡΠΑΘΟΥ / ΚΑΣΟΥ / ΛΕΙΨΩΝ / ΛΕΡΟΥ
/ ΜΕΓΙΣΤΗΣ / ΝΙΣΥΡΟΥ / ΠΑΤΜΟΥ /
ΣΥΜΗΣ / ΤΗΛΟΥ / ΧΑΛΚΗΣ

24

ΕΒΡΟΥ

ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

25

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ

26

Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ / ΕΡΕΤΡΙΑΣ /
ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ / ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ. ΑΝΝΑΣ / ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ / ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ / ΣΚΥΡΟΥ

27

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

28

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

29

ΗΛΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

30

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

31

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

32

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

33

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

34

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

35

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

36

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

37

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

38

Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

39

Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΙΘΑΚΗΣ

40

ΚΙΛΚΙΣ

ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

41

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

42

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

43

Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

44

Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

45

Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

46

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΙΜΩΛΟΥ / ΜΗΛΟΥ / ΣΕΡΙΦΟΥ / ΣΙΦΝΟΥ
ΑΝΑΦΗΣ / ΘΗΡΑΣ / ΙΗΤΩΝ / ΣΙΚΙΝΟΥ /
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΑΜΟΡΓΟΥ / ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΔΡΟΥ / ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ / ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ
/ ΜΥΚΟΝΟΥ / ΠΑΡΟΥ / ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ / ΤΗΝΟΥ

47

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

48

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

Παραρτήματα Εγκυκλίου

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΒΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
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ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΝΟΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

49

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

50

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

51

Β΄ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ / ΛΗΜΝΟΥ

52

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

53

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ / ΑΛΜΥΡΟΥ / ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ /
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

54

Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ / ΣΚΙΑΘΟΥ / ΣΚΟΠΕΛΟΥ

55

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

56

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

57

ΞΑΝΘΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

58

ΠΕΛΛΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

59

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

60

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

61

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

62

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

63

Α΄ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

64

Β΄ ΣΑΜΟΥ

ΙΚΑΡΙΑΣ / ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

65

ΣΕΡΡΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

66

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

67

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

68

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

69

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

70

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

71

ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

72

Α΄ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

73

Β΄ ΧΙΟΥ

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ / ΨΑΡΩΝ

ΛΕΣΒΟΥ

Περιλαμβάνει συγκεκριμένα Σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης
των Νομών Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.
(Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Συντονιστικού
Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων http://www.syntonistiko.compulaw.gr)

Παραρτήματα Εγκυκλίου

ΣΑΜΟΥ

ΧΙΟΥ
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ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Α/Α
1
2
3

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Παραρτήματα Εγκυκλίου
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ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

E-MAIL

1

ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΕΚΚΛ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΥΕΣ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ
Τ.Κ. 630 86

mai@lyk-ekklathon.chal.sch.gr

2

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ

ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.Κ. 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

mail@lyk-ekklvellas.ioa.sch.gr

3

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΣΙΝΩΠΗΣ 1 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Τ.Κ. 351 00 ΛΑΜΙΑ

mail@lyk-ekkllamias.fth.sch.gr

4

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 20ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Τ. Κ. 561 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Τ.Κ. 671 00 ΞΑΝΘΗ

6

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΠΑΤΜΟΣ
Τ.Κ. 855 00

7

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

T.Θ. 2434 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 139
Τ.Κ. 261 10 ΠΑΤΡΑ

8

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 1
Τ. Κ. 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

mail@lyk-rizar.att.sch.gr

9

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8
Τ.Κ. 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

mail@lyk-ekklflorin.flo.sch.gr

10

ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Τ.Κ. 731 00 ΧΑΝΙΑ

Παραρτήματα Εγκυκλίου

mail@lyk-ekklneapol.thess.sch.gr
mail@gym-ekklxanth.xan.sch.gr
mail@lyk-ekklpatmou.dod.sch.gr
mail@lyk-ekklpatras.ach.sch.gr

mail@lykchanion.chan.sch.gr
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ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
Α/θμια Εκπ/ση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / Τμήμα Α΄

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΡΑΓΙΩΡΓΗ Α.
ΓΩΡΟΥ Ε.
ΚΑΛΤΣΑ Χ.
ΚΡΟΜΠΑ Μ.
ΤΣΑΛΑΜΑΝΙΟΥ Ε.
ΦΥΤΟΥΡΑΚΗ Ν.

210 344.2279
344.3316
344.2281
344.3304
344.3304
344.2566
Fax: 210 344 2582
Email: t09ppe1a@minedu.gov.gr
t09ppe1@minedu.gov.gr

ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Β/θμια Εκπ/ση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / Τμήμα Α΄

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΩΡ/ΣΘΙΩΝ

ΡΕΣΤΕΜΗΣ Γ.

210 344 - 2789

ΟΠΣΥΔ - SURVEY - ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΡΕΤΣΟΣ Χ.

210 344 - 2387

ΙΔΙΩΤ. ΕΚΠ. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΖΗ Γ. - ΔΟΥΚΑ ΕΥΓ.

210 344 - 2395
210 344 - 2813

ΠΕ-01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ελ. - ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν.

210 344 - 3373

ΠΕ-02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Ευσ. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.

210 344 - 3426
210 344 - 2311

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δημ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Αντ.

210 344 - 3345
210 344 - 2395
210 344 - 3072

ΠΕ-05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Βεν.

210 344 - 3117

ΠΕ-06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κων.

210 344 - 3084

ΠΕ-07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Βεν.

210 344 - 3117

ΠΕ-08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κων.

210 344 - 3084

ΠΕ-10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ελ. ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν.

210 344 - 3373

ΠΕ-11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΩΤΗΡΧΟΥ Αικ. - ΜΑΡΤΙΝΗ Ελ.

210 344 - 3164
210 344 - 2267

ΠΕ-12 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΠΟΥΝΙΑ Τ. - ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Ελ.

210 344 - 3425
210 344 - 3417

ΠΕ-13 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Βεν.

210 344 - 3117

ΠΕ-03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ-04 ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΠΕ-09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

Παραρτήματα Εγκυκλίου
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ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ
ΑΔΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / Τμήμα Α΄

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΕ-14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτ.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κων.

210 344 - 3084

ΠΕ-15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ελ. - ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν.

210 344 - 3373

ΠΕ-17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ/ΤΕΙ

ΜΠΟΥΝΙΑ Τ. - ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Ελ.

210 344 - 3425
210 344 - 3417

ΠΕ-18 ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ Δ.-ΦΛΩΤΣΙΟΥ ΑΙΚ.

210 344 - 2265
210 344 - 2998

ΠΕ-19 -20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΠΟΥΝΙΑ Τ. - ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Ελ.

210 344 - 3425
210 344 - 3417

ΠΕ-32 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ-33 ΜΕΘ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΕ-34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

210 344 - 3426
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Ευσ.

ΣΩΤΗΡΧΟΥ Αικ. -ΜΑΡΤΙΝΗ Ελ.

ΠΕ-40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ
ΤΕ - ΔΕ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
FAX ΓΡΑΦΕΙΟ 1133
FAX ΚΕΝΤΡΙΚΟ
Email:

Παραρτήματα Εγκυκλίου

210 344 - 2311
210 344 - 3164
210 344 - 2267

ΜΠΙΡΛΗ Μ.
ΜΠΕΛΤΕΚΑ Σ.

ΣΤΡΑΝΤΖΙΑΣ Μ.

210 344 - 3268
210 344 - 2910

210 344 - 2867
210 344 - 2365
t09pde1@minedu.gov.gr
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