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ΠΡΟΣ:

1) Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης όλης της
Χώρας
2) Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης όλης της Χώρας

----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ευσταθίου Ι.
210-3442261
Ευαγγελίδου Ε. 210-3443417
Τσιχλής Ε.
210-3442998
Πιπερίδου Ε.
210-3442274
e-mail : t09pde1@minedu.gov.gr
Φαξ : 210 344 2867

3) Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης όλης της Χώρας
4) ΑΣΠΑΙΤΕ (με την παράκληση να αποσταλεί σε
όλα τα παραρτήματά της και να αναρτηθεί στους
οικείους πίνακες ανακοινώσεων )

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για φοίτηση στην
ΑΣΠΑΙΤΕ»
Εκπαιδευτικοί των κλάδων-ειδικοτήτων, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών
σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ ή βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ (άρθρο 5 παρ. 4 και 5 του ν.
3687/2008), οι οποίοι κατόπιν προσλήψεώς τους, έχουν αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτές με πλήρες ή
μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, για το τρέχον διδακτικό έτος και πρόκειται να φοιτήσουν ή φοιτούν ήδη στα οικεία
επιμορφωτικά προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, για τα οποία επιλέχτηκαν εκ των υστέρων, καλούνται να υποβάλουν
αίτηση στην υπηρεσία μας διαμέσου οποιασδήποτε Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης και να ζητήσουν αναστολή εκτέλεσης
της απόφασης πρόσληψής τους μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, προκειμένου να μην τύχουν της εφαρμογής
των διατάξεων του άρθρου 59 παρ. 17 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α) (διαγραφή από τους πίνακες αναπληρωτών
για το σχολικό έτος που διανύεται, καθώς και για το επόμενο σχολικό έτος).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 4-1-2012 μέχρι και 13-1-2012.
Οι εν λόγω αιτήσεις θα αποστέλλονται με fax (210 344 2867) ή e-mail (t09pde1@minedu.gov.gr) στην
Υπηρεσία μας αμέσως μετά την υποβολή τους. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει σχετική τηλεφωνική
επικοινωνία με την Υπηρεσία μας για την πιστοποίηση παραλαβής των αιτήσεων .
Επίσης, εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές με πλήρες ή μειωμένο ωράριο
διδασκαλίας και έχουν αναλάβει υπηρεσία, σε περίπτωση επιλογής τους από την ΑΣΠΑΙΤΕ κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος διδακτικού έτους, οφείλουν να υποβάλουν άμεσα σχετική αίτηση κατά τα ανωτέρω.
Τέλος, υποψήφιοι αναπληρωτές που έχουν επιλεγεί και φοιτούν ήδη στην ΑΣΠΑΙΤΕ, οφείλουν να ζητήσουν
άμεσα την απενεργοποίηση της αίτησης-δήλωσης αναπληρωτή, σύμφωνα με τις αριθμ. 75266/Δ2/6-7-2011 και
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78910/Δ2/13-7-2011 εγκυκλίους μας, διότι σε περίπτωση που προσληφθούν και δεν αναλάβουν υπηρεσία ή
παραιτηθούν θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 17 του ν. 3966/2011.
Παρακαλούμε η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Δ/νσεων Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Εσωτερική διανομή:
1. Δ/νση Προσ/κού Π.Ε. Τμήμα Α΄
2. Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε. Τμήμα Α΄

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

