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Θζμα:

α) Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποψιφιων εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ, κλάδων ΡΕ16.01, ΡΕ16.02, ΡΕ17.13, ΡΕ17.14 και ΤΕ16, για ζνταξθ ςτουσ
πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν και ςτουσ πίνακεσ διοριςμϊν
ςχολ. ζτουσ 2012-2013, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71/19.5.2010 τ. Αϋ).
β) Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ εμπειροτεχνϊν ιδιωτϊν για τθν ζνταξθ ςε
πίνακα μουςικϊν ειδικεφςεων ωρομιςκίων για πρόςλθψθ ςτα Μουςικά Σχολεία για το
ςχολικό ζτοσ 2012-2013.

Ψο Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων, Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ςτο πλαίςιο τθσ
προετοιμαςίασ κατάρτιςθσ των ενιαίων πινάκων αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν,
κακϊσ και των πινάκων διοριςμϊν (πίνακασ 24/μθνου και πίνακασ 30/μθνου) πρωτοβάκμιασ
και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςχολ. ζτουσ 2012-2013.
καλεί
1. τουσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι:
α) ζχουν προχπθρεςία προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ μζχρι
30.06.2010,
β) ζχουν μόρια πάνω από τθ βακμολογικι βάςθ από τον τελευταίο ι/και τον προτελευταίο
διαγωνιςμό του ΑΧΕΥ εκάςτου κλάδου,
γ) επικυμοφν να εγγραφοφν ςτο ςυμπλθρωματικό πίνακα με μθδενικά μόρια βάςει τθσ
θμεροχρονολογίασ κτιςθσ και του βακμοφ του πτυχίου τουσ,
2. εμπειροτζχνεσ ιδιϊτεσ μουςικοφσ που ζχουν γνϊςθ ςτισ μουςικζσ ειδικεφςεισ που
προβλζπονται ςτθν παροφςα εγκφκλιο και επικυμοφν τθν ζνταξι τουσ ςτουσ πίνακεσ
ωρομιςκίων μουςικϊν ειδικεφςεων εμπειροτεχνϊν για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013,
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να υποβάλουν αίτθςθ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά από 17-7-2012 ζωσ 27-7-2012.

Σι υποψιφιοι κα πρζπει να είναι:
1. Ζλλθνεσ πολίτεσ*.
2. Βορειοθπειρϊτεσ και ομογενείσ που προζρχονται από τθν Ξωνςταντινοφπολθ και από τα
νθςιά Μμβρο και Ψζνεδο (Ρ.Δ.3832/1958).
3. Υολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ν.2431/1996).
*Χθμειϊνεται ότι για τουσ υπθκόουσ χωρϊν εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που
απζκτθςαν τθν ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ, κα πρζπει να ζχει ςυμπλθρωκεί
τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ από τθν απόκτθςι τθσ, κατά τθν τελευταία θμζρα υποβολισ αιτιςεων
με τθν παροφςα εγκφκλιο.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Σι υποψιφιοι για μόνιμο διοριςμό από τουσ πίνακεσ με προχπθρεςία
(πίνακεσ 24/μθνου: ιτοι πίνακεσ με προχπθρεςία 24 μθνϊν αποκτθκείςα ζωσ τθν 30-06-2010
και επιτυχία ςε διαγωνιςμό του Α.Χ.Ε.Υ. και πίνακεσ 30/μθνου: ιτοι πίνακεσ με προχπθρεςία 30
μθνϊν αποκτθκείςα ζωσ τθν 30-06-2008) υποχρεοφνται να υποβάλουν αίτθςθ με τθν παροφςα
εγκφκλιο ςυμπλθρϊνοντασ το ςχετικό πεδίο 15α «Με τθν παροφςα αίτθςθ δθλϊνω ότι επικυμϊ
να ενταχκϊ ςτουσ πίνακεσ μόνιμων διοριςμϊν ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013. Θα υποβάλω, δε,
ςχετικι αίτθςθ περιοχϊν διοριςμοφ κατά τθν προκεςμία που κα οριςτεί με ςχετικι εγκφκλιοπρόςκλθςθ και εφόςον πλθρϊ τισ οριηόμενεσ ςε αυτι προχποκζςεισ.
Εάν δεν επικυμοφν πρόςλθψθ ωσ προςωρινοί αναπλθρωτζσ μποροφν να μθν επιλζξουν
περιοχζσ προτίμθςθσ αναπλθρωτϊν δθλϊνοντάσ το ςτο αντίςτοιχο πεδίο τθσ αίτθςθσ
«Υποβάλλω τθν παροφςα αίτθςθ αποκλειςτικά για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ διοριςμϊν ςχολικοφ
ζτουσ 2012-2013 (24/μθνο, 30/μθνο)/Δεν επικυμϊ να δθλϊςω περιοχζσ προτίμθςθσ για
πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτισ εκπαιδευτικόσ».
Χθμειϊνεται ότι για το μόνιμο διοριςμό εκπαιδευτικϊν κα ακολουκιςουν ςχετικζσ εγκφκλιοι.
ΡΟΣΟΧΘ: Για τον κλάδο ΥΕ16.01, διατζκθκαν για διοριςμό από τουσ πίνακεσ του ΑΧΕΥ
(ποςοςτό 60%) όλεσ οι προβλεφκείςεσ κζςεισ. Για το λόγο αυτό και, επειδι οι αντίςτοιχεσ
κζςεισ για κάλυψθ από τον ενιαίο πίνακα διοριςμϊν (ποςοςτό 40%) καλφφκθκαν ςτο ςφνολό
τουσ, δεν κα ςυνταχκεί ενιαίοσ πίνακασ διοριςμϊν με πραγματικι προχπθρεςία το ςχολικό
ζτοσ 2012-2013.
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ΜΕΟΣ Αϋ ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ ΡΟΣΛΘΨΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΟ ΡΙΝΑΚΕΣ
ΑΝΑΡΛΘΩΤΩΝ & ΩΟΜΙΣΘΙΩΝ.
Ενότθτα 1 Γενικζσ διατάξεισ
1. α. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010 (ΦΕΞ 71/19.05.2010 τ.Αϋ)
ορίηεται ότι «Κατά τθν περίοδο ζωσ και το ςχολικό ζτοσ 2011-2012 οι διοριςμοί μόνιμων
εκπαιδευτικϊν ςτθν πρωτοβάκμια και τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ γίνονται ςε ποςοςτό 60%
από τουσ ιςχφοντεσ πίνακεσ διοριςτζων εκπαιδευτικϊν του ΑΣΕΠ και ςε ποςοςτό 40% από τουσ
κατά τθν παρ.2 ενιαίουσ πίνακεσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν με πραγματικι
Προχπθρεςία. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων,
που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μπορεί να παρατείνεται θ μεταβατικι
περίοδοσ του προθγοφμενου εδαφίου ζωσ τθ διενζργεια του πρϊτου διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΠ
κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου».
Πε τθν αρικ. 21406/Δ2/29.02.2012 (ΦΕΞ 615/05.03.2012 τ.Βϋ) Ω.Α., που εκδόκθκε κατ’
εξουςιοδότθςθ του τελευταίου ανωτζρω εδαφίου, παρατάκθκε θ μεταβατικι περίοδοσ του
άρκρου 9 παρ.1 του ν.3848/2010 (ΦΕΞ 71 Αϋ) ζωσ και το ςχολικό ζτοσ 2012-2013.
β. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του ωσ άνω άρκρου του ίδιου νόμου ορίηεται ότι οι ενιαίοι
πίνακεσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν που ιςχφουν κατά τθ δθμοςίευςθ του νόμου αυτοφ ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ παφουν να τροφοδοτοφνται με νζα ςτοιχεία προχπθρεςίασ από
τθν 1θ Ιουλίου 2010 και ιςχφουν μζχρι τθν κατάρτιςθ των πινάκων που προβλζπονται ςτο
άρκρο 3 (ιτοι των τελικϊν πινάκων κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν του ΑΧΕΥ, οι οποίοι κα
καταρτιςτοφν μετά τθ διενζργεια του νζου διαγωνιςμοφ του ΑΧΕΥ).
γ. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του ωσ άνω άρκρου του ίδιου νόμου ορίηεται ότι οι
προςλιψεισ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων ςτθν πρωτοβάκμια και τθ
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κατά τθν περίοδο ζωσ και το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 (μετά τθν
κατά τα ανωτζρω παράταςθ τθσ μεταβατικισ περιόδου) γίνονται από τουσ πίνακεσ τθσ παρ. 2. Θ
διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου ιςχφει και για τισ προςλιψεισ ςτθ Σιβιτανίδειο Δθμόςια
Σχολι Τεχνϊν και Επαγγελμάτων, κακϊσ και ςτα εκκλθςιαςτικά γυμνάςια και ςτα γενικά
εκκλθςιαςτικά λφκεια.
δ. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του ωσ άνω άρκρου του ίδιου νόμου ορίηεται ότι ςτθν
εξαιρετικι περίπτωςθ εξάντλθςθσ ενόσ ι περιςςοτζρων πινάκων τθσ παρ.2 ςυντάςςονται
αντιςτοίχωσ πίνακεσ με ςειρά κατάταξθσ βάςει του χρόνου κτιςθσ του πτυχίου και, εφόςον ο
χρόνοσ αυτόσ ςυμπίπτει για περιςςότερουσ υποψθφίουσ, λαμβάνονται υπόψθ διαδοχικά ο
βακμόσ του πτυχίου και θ βακμολογία τουσ ςε διαγωνιςμό του ΑΧΕΥ.
ε. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ. 7 του ίδιου ωσ άνω άρκρου του ίδιου νόμου ορίηεται ότι
προχπθρεςία, που κα αποκτθκεί μετά τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2010 λαμβάνεται υπόψθ για τουσ
τελικοφσ πίνακεσ του διαγωνιςμοφ του άρκρου 3 (μετά τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου)
μόνον εφόςον θ πρόςλθψθ ζγινε από τουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν τθσ παρ.2 ι από
τουσ τελικοφσ πίνακεσ του άρκρου 3. Από τθν προχπόκεςθ του προθγοφμενου εδαφίου
εξαιρείται θ προχπθρεςία των εκπαιδευτικϊν των ιδιωτικϊν ςχολείων πρωτοβάκμιασ ι
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και τθσ περ. ιδϋ τθσ υποπαραγράφου αϋ τθσ παρ.34 του άρκρου 6
του ν.3027/2002 (ΦΕΞ 152/28.06.2002 τ. Αϋ), όπωσ ιςχφει (χωρϊν-μελϊν τθσ Ε.Ε.).
ςτ. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 5 παρ. 1 του ίδιου νόμου ορίηεται ότι, αν για οποιαδιποτε
αιτία απουςιάηουν από ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
εκπαιδευτικοί ι δθμιουργθκοφν ζκτακτα λειτουργικά κενά κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ
ζτουσ, προςλαμβάνονται, με αίτθςι τουσ, προςωρινοί αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου. Αν οι προβλεπόμενεσ από το πρόγραμμα ϊρεσ διδαςκαλίασ και
αςκιςεων ςτο ίδιο ςχολείο τθσ ίδιασ πόλθσ ι περιοχισ μετάκεςθσ είναι περιςςότερεσ από
τζςςερισ και λιγότερεσ από δεκαζξι και δεν δικαιολογοφν το διοριςμό μόνιμου εκπαιδευτικοφ,
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προςλαμβάνονται προςωρινοί αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί με μειωμζνο ωράριο
διδαςκαλίασ.
η. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του ίδιου ωσ άνω άρκρου του ίδιου νόμου ορίηεται ότι ςε
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρζπουν τθν πρόςλθψθ
προςωρινοφ αναπλθρωτι ςε ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ,
προςλαμβάνονται, με αίτθςι τουσ, ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου.
2. α. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 6 παρ. 5α του ν.3255/2004 (ΦΕΞ 138/22.07.2004 τ. Αϋ)
ορίηεται ότι από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2005-2006 θ πρόςλθψθ προςωρινϊν
αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
γίνεται από ενιαίο πίνακα ςτον οποίο κατατάςςονται, με αίτθςι τουσ, οι υποψιφιοι
εκπαιδευτικοί κατά ςειρά που εξαρτάται από …αα) …προχπθρεςία προςωρινοφ αναπλθρωτι ι
ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ, ζνα μόριο για κάκε μινα τθσ προχπθρεςίασ τουσ, ββ) ςε όςουσ
ζλαβαν τθ βακμολογικι βάςθ κατά τον τελευταίο προ τθσ ςυντάξεωσ του ωσ άνω πίνακα
διαγωνιςμό του ΑΧΕΥ, ζνα μόριο για κάκε βακμολογικι μονάδα πάνω από τθ βακμολογικι
βάςθ, γγ) ςε όςουσ ζλαβαν τθ βακμολογικι βάςθ κατά τον αντίςτοιχο προτελευταίο
διαγωνιςμό, μιςό μόριο για κάκε βακμολογικι μονάδα πάνω από τθ βακμολογικι βάςθ. Τςοι
υπάγονται ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ από τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ λαμβάνουν ακροιςτικά τα
μόρια αυτϊν.
β. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ. 5β του ίδιου ωσ άνω άρκρου του ίδιου νόμου ορίηεται ότι από
τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2005-2006 θ πρόςλθψθ ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςτα
ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ γίνεται από ενιαίο πίνακα
ωρομίςκιων, που ςυντάςςεται κατά Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ κάκε ζτοσ. Ξάκε
υποψιφιοσ ωρομίςκιοσ εκπαιδευτικόσ εγγράφεται ςτον πίνακα μόνο μιασ Υεριφερειακισ
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. Χε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των πινάκων ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν,
προςλαμβάνονται ωσ ωρομίςκιοι από τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν
κατά τθ ςειρά εγγραφισ τουσ ςε αυτόν.
3. α. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 3 του ν.3391/2005 (ΦΕΞ 240/04.10.2005 τ.Αϋ)
ορίηεται ότι θ υπθρεςία αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ,
που χαρακτθρίηονται κατά τισ οικείεσ διατάξεισ ωσ δυςπρόςιτεσ, λογίηεται από το ςχολικό ζτοσ
2002-2003 ςτο διπλάςιο για τθν κατάταξθ ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν τθσ παρ. 5 του
άρκρου 6 του ν.3255/2004. Χφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του ν.3687/2008 (ΦΕΞ
159/01.08.2008 τ.Αϋ) ςτο διπλάςιο υπολογίηεται και θ υπθρεςία των ωρομίςκιων
εκπαιδευτικϊν ςτα Χχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ των περιοχϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν ςχολεία
τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των κατθγοριϊν Κϋ, Λϋ, ΛΑϋ και ΛΒϋ που ζχουν χαρακτθριςκεί
δυςπρόςιτα.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Χε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 9 παρ.2 του ν.3848/2010 (βλζπε
παρ. 1β) o διπλαςιαςμόσ τθσ μοριοδότθςθσ των προχπθρεςιϊν ςε δυςπρόςιτα ςχολεία και ςε
Χχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ, που λειτουργοφν ςε περιοχζσ με δυςπρόςιτα ςχολεία τθσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ιςχφει για προχπθρεςίεσ προςφερκείςεσ μζχρι και 30-06-2010.
β. Πε τισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 5 του ν.3391/2005, ςτο άρκρο 6 του ν.3255/2004,
προςτίκεται θ παρ. 13α, ςφμφωνα με τθν οποία θ προχπθρεςία αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου
εκπαιδευτικοφ, που προςφζρκθκε ςε περιςςότερουσ του ενόσ κλάδουσ, υπολογίηεται ςτον
κλάδο ςτον οποίο προςφζρκθκε.

Ενότθτα 2 Εκπαιδευτικοί ειδικϊν κατθγοριϊν
1. Από το ςυνδυαςμό των διατάξεων του άρκρου 1 παρ. 8 του ν.3194/2003, του άρκρου
16 παρ. 2 του ν.3149/2003 και του άρκρου 17 του ν.3402/2005 (ΦΕΞ 258/17.10.2005 τ.Αϋ)
ορίηεται ότι οι εκπαιδευτικοί που πάςχουν από ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ προτάςςονται ςτουσ
πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν αμζςωσ μετά τουσ υποψθφίουσ που
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είναι πολφτεκνοι εξ ιδίασ οικογενείασ και τουσ υποψιφιουσ που πάςχουν από ομόηυγθ
μεςογειακι αναιμία και δρεπανο-μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία.
2. Από το ςυνδυαςμό των διατάξεων του άρκρου 9 του ν.3848/2010 και του άρκρου 2
παρ. 4 του ν.3454/2006 (ΦΕΞ 75/07.04.2006 τ.Αϋ) προκφπτει ότι από τθν ζναρξθ του ςχολ.
ζτουσ 2006-2007 και μζχρι τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου, κατά τθν πρόςλθψθ των
αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν πτυχιοφχων Α.Ε.Λ. από τον πίνακα του άρκρου 6 παρ.5α του
ν.3255/2004, ιτοι από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν, προςλαμβάνονται από τουσ
εγγεγραμμζνουσ ςτον πίνακα αυτό εκπαιδευτικοί που ζχουν τρία (3) τζκνα ςε ποςοςτό είκοςι
τοισ εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότθτα επί των εκάςτοτε προςλαμβανομζνων, εφόςον
πλθροφν τισ προχποκζςεισ που κζτουν οι διατάξεισ αυτζσ (κλάδοι ΥΕ16.01, ΥΕ16.02, ΥΕ17.13
και ΥΕ17.14).
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ Ι: Σι υπαγόμενοι ςτισ ρυκμίςεισ τθσ παροφςασ περίπτωςθσ (υποψιφιοι
κλάδων ΥΕ17.13 και ΥΕ 17.14) για το διοριςμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικϊν
ςπουδϊν τθσ ΧΕΟΕΨΕ (νυν ΑΧΥΑΛΨΕ), κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 14 παρ.8 του ν.1566/1985
(ΦΕΞ 167/30.09.1985 τ. Αϋ), προςλαμβάνονται εφόςον κατζχουν το πτυχίο αυτό ι πτυχίο
ιςοδφναμο προσ αυτό (βλζπε Πζροσ Βϋ - Ξεφ. Εϋ).
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΙΙ: Σι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν προτάςςονται ςτουσ πίνακεσ
αναπλθρωτϊν αλλά κατατάςςονται ςε αυτοφσ βάςει των μορίων προχπθρεςίασ ι/και
επιτυχίασ ςε διαγωνιςμό του ΑΧΕΥ, τα οποία κατζχουν. Θ πρόςλθψθ τουσ, δε, γίνεται με
βάςθ τθ ςειρά κατάταξθσ ςτον πίνακα και εφόςον ζχουν υποβάλει αίτθςθ για πρόςλθψθ ςτισ
περιοχζσ που πραγματοποιοφνται οι προςλιψεισ. Διευκρινίηεται ότι το ποςοςτό των
προςλθφκζντων τρίτεκνων ωσ αναπλθρωτϊν εκπ/κϊν δεν ιςχφει ανά περιοχι πρόςλθψθσ αλλά
επί του ςυνόλου των προςλιψεων τθσ κάκε φάςθσ.
Αν οι εγγεγραμμζνοι ςτον ανωτζρω πίνακα δεν επαρκοφν τότε για τθ ςυμπλιρωςθ του
ποςοςτοφ προςλαμβάνονται υποψιφιοι χωρίσ προχπθρεςία από τον ςυμπλθρωματικό πίνακα.
Ξατά τον προςδιοριςμό των κζςεων που αντιςτοιχοφν ςτο ανωτζρω ποςοςτό γίνεται
ςτρογγυλοποίθςθ ςτθν αμζςωσ επόμενθ ακζραια μονάδα αν προκφπτει δεκαδικό μζροσ
μεγαλφτερο ι ίςο με το μιςό τθσ ακζραιθσ μονάδασ. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο
από το μιςό τθσ ακζραιθσ μονάδασ δεν λαμβάνεται υπόψθ.
Ενότθτα 3 Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί – Προςμζτρθςθ προχπθρεςίασ
1. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 6 του ν.3391/2005, που αντικατζςτθςαν το άρκρο 5
παρ.1β του ν.3194/2003 (ΦΕΞ 267/20.11.2003 τ.Αϋ) ορίηεται ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που
απολφονται αποκλειςτικά και μόνο για κατάργθςθ των ιδιωτικϊν ςχολικϊν μονάδων, τάξεων ι
τμθμάτων ι με καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, εφόςον ςυμπλθρϊνουν ςτθν ίδια ςχολικι
μονάδα κατά τθν θμζρα τθσ απόλυςθσ ςυνεχι υπθρεςία τουλάχιςτον δφο ςχολικϊν ετϊν με
πλιρεσ εβδομαδιαίο ωράριο ι με αναγωγι αυτοφ ςτο υποχρεωτικό και με ςειρά που εξαρτάται
από το χρόνο αυτισ τθσ υπθρεςίασ, εγγράφονται ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και
ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν των παρ.2 και 5 του άρκρου 6 του ν.3255/2004, ιτοι ςτουσ πίνακεσ
με πραγματικι προχπθρεςία για μόνιμο διοριςμό και ςτουσ πίνακεσ για πρόςλθψθ
αναπλθρωτϊν. Δεν προςμετράται για τθν εγγραφι τουσ ςτουσ πίνακεσ αυτοφσ τυχόν
προχπθρεςία τουσ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ, προθγοφμενθ τθσ ιδιωτικισ, με οποιαδιποτε
ςχζςθ και αν παραςχζκθκε. Δυνατότθτα εγγραφισ ςτουσ πίνακεσ αυτοφσ δεν ζχουν οι ιδιωτικοί
εκπαιδευτικοί των οποίων θ ςχζςθ εργαςίασ λφεται λόγω παραίτθςθσ.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ Ι: Χε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 9 παρ.2 του ν.3848/2010 (βλζπε
Ενότ.1 - παρ. 1β) θ προςμζτρθςθ τθσ προχπθρεςίασ ςε ιδιωτικά ςχολεία ιςχφει για
προχπθρεςίεσ προςφερκείςεσ μζχρι και 30-06-2010.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΙI: Τςοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί ςυμπλιρωςαν τθ διετία μζχρι τισ 30-062010 αλλά απολφκθκαν, κατά τα ανωτζρω, μετά τθν θμερομθνία αυτι και προ τθσ θμερομθνίασ
λιξθσ τθσ υποβολισ αιτιςεων τθσ παροφςθσ εγκυκλίου, εγγράφονται ςτον πίνακα
αναπλθρωτϊν με τθν προχπθρεςία που απζκτθςαν μζχρι και 30-06-2010.
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ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ IΙΙ: Τςοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εγγράφονται ςτον πίνακα αναπλθρωτϊν
δεν μποροφν να διοριςκοφν ςε κζςεισ μόνιμων εκπαιδευτικϊν κατά τισ διατάξεισ του άρκρου
6 παρ.2 του ν.3255/2004 πριν ςυμπλθρϊςουν υπθρεςία αναπλθρωτι ι ωρομιςκίου ςε δθμόςια
ςχολεία επί δφο τουλάχιςτον πλιρθ διδακτικά ζτθ από τθν εγγραφι τουσ ςτον πίνακα.
Χθμειϊνεται ότι ωσ καταλθκτικι θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ τθσ προχπόκεςθσ τθσ διετοφσ
απαςχόλθςθσ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ, προκειμζνου να είναι δυνατόσ ο διοριςμόσ βάςει των
ιςχυουςϊν διατάξεων, ζχει οριςτεί θ 30θ Λουνίου 2010.
2. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 27 του ν. 3475/2006 (ΦΕΞ 146/13.07.2006 τ.Αϋ), όπωσ
ςυμπλθρϊκθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του ν. 3577/2007 (ΦΕΞ 130/08.06.2007 τ.Αϋ)
ορίηεται ότι:
«α. Εκπαιδευτικοί, που ζχουν προςλθφκεί και υπθρετοφν ςε ιδιωτικό ςχολείο με πλιρεσ
ωράριο διδαςκαλίασ, δεν προςλαμβάνονται κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ ωσ
προςωρινοί αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ.
β. Θ προχπθρεςία των ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςτο
ιδιωτικό ςχολείο, για το χρονικό διάςτθμα από τότε που κλικθκαν να αναλάβουν υπθρεςία ωσ
αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ μζχρι τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ,
δφναται να υπολογίηεται ωσ προχπθρεςία αναπλθρωτοφ προςφερκείςα ςε δθμόςιο ςχολείο,
εφόςον ο ιδιωτικόσ εκπαιδευτικόσ υποβάλει ςχετικι διλωςθ ςτθ Διεφκυνςθ ι το Γραφείο
Εκπαίδευςθσ, ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου ανικει το ιδιωτικό ςχολείο. Χτθν περίπτωςθ αυτι
δεν δφναται να υπολογιςτεί θ ανωτζρω προχπθρεςία και ωσ προςφερκείςα ςε ιδιωτικό
ςχολείο.
γ. Θ ρφκμιςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου για τον υπολογιςμό τθσ προχπθρεςίασ των
ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν ωσ προχπθρεςίασ που προςφζρκθκε ςε δθμόςιο ςχολείο, ιςχφει από
το ςχολικό ζτοσ 2006-2007 και για μία μόνο φορά».
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ Ι: Χε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 9 παρ.2 του ν.3848/2010 (βλζπε
Ενότ.1 - παρ. 1β) θ προςμζτρθςθ τθσ προχπθρεςίασ των ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν ωσ δθμόςια
ςτουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν, κατά τα ανωτζρω, ιςχφει για προχπθρεςίεσ
προςφερκείςεσ μζχρι και 30-06-2010.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ IΙ: Χε περίπτωςθ πρόςλθψθσ εκπαιδευτικοφ ωσ αναπλθρωτι με μειωμζνο
ωράριο διδαςκαλίασ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ, που ιδθ απαςχολείται με πλιρεσ ωράριο
διδαςκαλίασ ςε ιδιωτικό ςχολείο, χριςθ των ανωτζρω διατάξεων γίνεται για το μειωμζνο
ωράριο διδαςκαλίασ.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ IIΙ: Εφόςον ο εκπαιδευτικόσ παραμείνει ςτο ιδιωτικό ςχολείο και δεν κάνει
χριςθ των εν λόγω διατάξεων, ςε περίπτωςθ πρόςλθψισ του ωσ αναπλθρωτι, ςτθ δθμόςια
εκπαίδευςθ, είτε με πλιρεσ είτε με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ, ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ (βλζπε Ξεφ. Βϋ - παρ. 5). Ωπό το πρίςμα, λοιπόν, των διατάξεων του ν.3848/2010 βάςει των οποίων ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν δεν προςτίκεται προχπθρεςία μετά τισ 30-062010, ενϊ και θ δθμόςια και θ ιδιωτικι προχπθρεςία προςμετροφνται με τθν ίδια βαρφτθτα
ςτουσ τελικοφσ πίνακεσ του άρκρου 3 του ΑΧΕΥ - είναι ςαφζσ ότι οι εκπαιδευτικοί που
απαςχολοφνται ςε ιδιωτικό ςχολείο με πλιρεσ ωράριο διδαςκαλίασ, εάν κρίνουν ότι πρζπει να
υποβάλουν αίτθςθ αναπλθρωτι, οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προςεκτικοί κατά τθ ςυμπλιρωςθ
αυτισ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΚΥΩΣΕΙΣ
1. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 13 παρ. 45β του ν. 3149/2003 (ΦΕΞ 141/10.06.2003 τ. Αϋ)
ορίηεται ότι δεν εντάςςονται ςε πίνακα αναπλθρωτϊν όςοι δεν ζχουν αποδεχκεί διοριςμό τουσ
ςε κζςεισ μόνιμων εκπαιδευτικϊν. Χφμφωνα, δε, με τθν αρικμ. 329/2005 Γνωμοδότθςθ του
Ρ.Χ.Ξ. δεν εντάςςονται ςε πίνακα αναπλθρωτϊν και όςοι ανζλαβαν υπθρεςία ωσ μόνιμοι και
παραιτικθκαν εντόσ του ζτουσ, από τθν θμερομθνία τθσ δθμοςίευςθσ τθσ πράξθσ διοριςμοφ
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τουσ. Χτισ ανωτζρω διατάξεισ δεν εμπίπτουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί
μόνιμο διοριςμό τουσ πριν τισ 10-06-2003, οπότε άρχιςε θ ιςχφσ του ν. 3149/2003 (Αρικμ.
310/2008 Γνωμοδότθςθ του Ρ.Χ.Ξ.).
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Σι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν εντάςςονται ςε πίνακα αναπλθρωτϊν,
κατά τα ανωτζρω, μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ μόνο ωσ ωρομίςκιοι, εφόςον το επικυμοφν.
2. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 5 του ν.3391/2005 προςτίκεται θ παρ.13 ςτο άρκρο
6 του ν. 3255/2004. Χτθν παρ. 13β ορίηεται ότι οι εκπαιδευτικοί που ζχουν ςυνταξιοδοτθκεί,
ανεξάρτθτα από το φορζα ςυνταξιοδότθςθσ, κακϊσ και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ςτουσ
οποίουσ ζχει επιβλθκεί θ ποινι τθσ οριςτικισ παφςθσ, δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ
υποπερίπτωςθσ ββϋ του εδαφίου αϋ τθσ παρ.2 κακϊσ και των παρ.3, 4 και 5 του άρκρου 6 του
ν.3255/2004, ιτοι δεν μποροφν να ενταχκοφν ςτουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν για μόνιμο
διοριςμό ι για πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι.
3. Χτισ διατάξεισ των άρκρων 31 παρ. 3, 32 και 33 του ν.3528/2007 (ΦΕΞ 26/09.02.2007
τ.Αϋ) ορίηεται ότι απαγορεφεται ο υπάλλθλοσ να αςκεί κατ’ επάγγελμα εμπορία, να μετζχει ςε
εταιρείεσ, να αςκεί ζργα αςυμβίβαςτα με το βουλευτικό αξίωμα (ςχετικά τα άρκρα 56 και 57
του Χυντάγματοσ) και ο ίδιοσ ι θ ςφηυγόσ του ι τα ανιλικα τζκνα του να είναι μζτοχοι
ανωνφμων εταιρειϊν που υπάγονται ςτον ειδικό ζλεγχο τθσ υπθρεςίασ του.
4. Ψο προτελευταίο εδάφιο του άρκρου 14 παρ. 16 του ν. 1566/1985 ορίηει ότι οι
δθμόςιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρζπεται να διδάςκουν ςε ιδιωτικά ςχολεία ι φροντιςτιρια.
5. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 59 παρ. 17 του ν.3966/2011 (ΦΕΞ 118/24.05.2011 τ.Αϋ)
ορίηεται ότι: «α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προςλαμβάνονται ςτα ςχολεία πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου
διαγράφονται από τουσ πίνακεσ αναπληρωτϊν για το ςχολικό ζτοσ που διανφεται κατά τθν
ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψθσ και για το επόμενο ςχολικό ζτοσ, εφόςον δεν αναλαμβάνουν για
οποιονδιποτε λόγο υπθρεςία εντόσ πζντε θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψισ τουσ ι
αναλαμβάνουν υπθρεςία και παραιτοφνται κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ.
β) Οι διατάξεισ του προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηονται για τουσ εκπαιδευτικοφσ
που προςλαμβάνονται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τεςςάρων θμερολογιακϊν μθνϊν,
τουσ ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ που προςλαμβάνονται με πλιρεσ ι
μειωμζνο ωράριο για τθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων που λειτουργοφν ςε Ειδικά
Καταςτιματα Κράτθςθσ Νζων, τουσ εκπαιδευτικοφσ που προςλαμβάνονται κατά τθ διάρκεια τθσ
εκπλιρωςθσ των ςτρατιωτικϊν τουσ υποχρεϊςεων και αδυνατοφν για το λόγο αυτόν να
αναλάβουν υπθρεςία, κακϊσ και για τουσ εκπαιδευτικοφσ που υποχρεοφνται να παραιτθκοφν
προκειμζνου να εκπλθρϊςουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.»
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Χτθν ιςτοςελίδα http://e-aitisi.sch.gr ζχει αναρτθκεί αλφαβθτικόσ πίνακασ
εκπαιδευτικϊν, κατά κλάδο και ειδικότθτα, οι οποίοι διαγράφονται από τουσ οικείουσ πίνακεσ
αναπλθρωτϊν του ςχ. ζτουσ 2012-2013, βάςει των ανωτζρω διατάξεων. Σι εκπ/κοί αυτοί,
ακόμθ και εάν υποβάλουν αίτθςθ αναπλθρωτι, είναι ςαφζσ ότι δεν κα ενταχκοφν ςτουσ
πίνακεσ αναπλθρωτϊν του ςυγκεκριμζνου ςχολ. ζτουσ.
6. Χφμφωνα με το άρκρο 3 του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΞ 7/τ. Αϋ/15-1-1968):
«Δεν επιτρζπεται θ χοριγθςισ άδειασ προσ ίδρυςιν μουςικοφ εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ:
α) Εισ Πουςικόν, μζλοσ διδακτικοφ προςωπικοφ δθμοςίου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ ι
ςφηυγον αυτοφ ι ςυγγενι εξ αίματοσ ι αγχιςτείασ πρϊτου βακμοφ.»

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΚΕΦ.: Χτο Πζροσ Βϋ - Ξεφάλαιο Αϋ αναφζρονται οι περιπτϊςεισ κωλφματοσ
υποβολισ αίτθςθσ αναπλθρωτι, ενϊ ςτο Πζροσ Δϋ - Ξεφάλαιο Γϋ αναφζρονται οι περιπτϊςεισ
κυρϊςεων ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ ΡΟΫΡΘΕΣΙΑ ΡΟΥ ΡΟΣΜΕΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ
Χτισ διατάξεισ του άρκρου 6 παρ. 34 του ν.3027/2002 (ΦΕΞ 152/28.06.2002 τ.Αϋ), όπωσ
αντικαταςτάκθκαν και τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του ν.3687/2008, του
άρκρου 6 του ν.3848/2010, του άρκρου 26 παρ. 9β του ν.3879/2010 (ΦΕΞ 163/21.09.2010 τ.Αϋ)
και του άρκρου 59 παρ. 1 και του άρκρου 60 παρ. 4η του ν.3966/2011 (ΦΕΞ 118/24.05.2011
τ.Αϋ), ορίηεται θ προχπθρεςία, θ οποία προςμετράται ςτουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και
ωρομιςκίων. Ειδικότερα ορίηεται ότι:
«34.α. Όπου ςτισ κείμενεσ διατάξεισ αναφζρεται προχπθρεςία προςωρινοφ αναπλθρωτι ι
ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ, νοείται αυτι που προςφζρκθκε: α) ςτα δθμόςια ςχολεία
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εκνικισ
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, β) ςτα Μουςικά Σχολεία, γ) ςτα Τμιματα Ακλθτικϊν
Διευκολφνςεων, δ) ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ, ε) ςτα Ναυτικά Λφκεια, ςτ)
Μεταλυκειακά Προπαραςκευαςτικά Κζντρα, η) ςτα Ολοιμερα Σχολεία Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ, θ) ςτα Εκκλθςιαςτικά Σχολεία, κ) ςτθ Σιβιτανίδειο Δθμόςια Σχολι Τεχνϊν και
Επαγγελμάτων, ι) ςε κζςεισ μονίμων εκπαιδευτικϊν πριν από τθν αποχϊρθςι τουσ, εφόςον ζχει
προςφερκεί μζχρι 31.8.2005, ια) για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ τθσ Ολυμπιακισ
Εκπαίδευςθσ, ιβ) για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και πρόςκετθσ
διδακτικισ ςτιριξθσ, ιγ) ςτα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (Σ.Δ.Ε.) του άρκρου 5 του ν.2525/1997
(ΦΕΚ 188/Αϋ), ιδ) ςτα δθμόςια ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που
τελοφν υπό τθ διοικθτικι εποπτεία του αρμόδιου, ςε κάκε κράτοσ, Υπουργείου των χωρϊνμελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μετά τθν θμερομθνία ζνταξθσ των χωρϊν αυτϊν ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τθν επιφφλαξθ τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 8 του
ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/Αϋ), ιε) ςτισ ςχολζσ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ Τ.Ε.Ε. του Οργανιςμοφ
Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Τ.Ε.Κ.), ιςτ) ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του Εκνικοφ
Ιδρφματοσ Απροςάρμοςτων Παίδων Κριτθσ, μετά τθν υπαγωγι τουσ ςτο Υπουργείο Παιδείασ ,
Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων με τισ διατάξεισ του άρκρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ
199 Αϋ), για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (Α.Μ.Ε.Α.), ιη) για τθν
εφαρμογι καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπϊν εκπαιδευτικϊν δράςεων ςε δθμόςια ςχολεία
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που υλοποιοφνται από το Υπουργείο
Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων Πράξεων
του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ (Ε.Π.) «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Εκνικοφ
Στρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ (Ε.Σ.Π.Α.).
β. Προςμζτρθςθ των υπθρεςιϊν τθσ υποπαραγράφου (α) γίνεται, εφόςον θ πρόςλθψθ ζχει γίνει
από: i) το Υπουργείο Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ι από τισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ
Εκπαίδευςθσ και τισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, ii) τουσ αρμόδιουσ φορείσ κατά τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ για τα Ολοιμερα Σχολεία και για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων ενιςχυτικισ
διδαςκαλίασ και πρόςκετθσ διδακτικισ ςτιριξθσ, iii) το Υπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ για τα Δθμόςια Ναυτικά Λφκεια, πριν τθν υπαγωγι τουσ ςτο
Υπουργείο Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, iv) τθ διοίκθςθ τθσ Σιβιτανιδείου Δθμόςιασ
Σχολισ Τεχνϊν και Επαγγελμάτων, v) τθ Γενικι Γραμματεία Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και το
Ινςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ. Θ
προχπθρεςία των ωρομιςκίων ςτα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ υπολογίηεται μζχρι το ιμιςυ
του υποχρεωτικοφ ωραρίου του νεοδιόριςτου εκπαιδευτικοφ του οικείου κλάδου, vi) φορείσ
των χωρϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ λειτουργία των
ςχολείων τελεί υπό τθ διοικθτικι εποπτεία του αρμόδιου, ςε κάκε κράτοσ, Υπουργείου, vii) το
Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. και viii) το Υπουργείο Παιδείασ,
Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. ςτισ
ςχολικζσ μονάδεσ του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Απροςάρμοςτων Παίδων Κριτθσ, ix) το Υπουργείο
Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, για υπθρεςίεσ που προςφζρκθκαν ςτο
πλαίςιο εφαρμογισ καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπϊν εκπαιδευτικϊν δράςεων ςτα
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δθμόςια ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτο πλαίςιο
ςυγχρθματοδοτοφμενων Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Ε.Σ.Π.Α.».
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Θ κατά τα ανωτζρω προχπθρεςία, θ οποία προςφζρεται μετά τθν 01-092010, προςμετράται ςτουσ τελικοφσ πίνακεσ κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν του διαγωνιςμοφ του
Α.Χ.Ε.Υ. του άρκρου 3 του ν.3848/2010 (βλζπε Ξεφ. Αϋ - Ενότ. 1 - παρ. 1α) μόνον εφόςον θ
πρόςλθψθ ζγινε από τουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων ι πρόκειται για
προχπθρεςία εκπαιδευτικϊν των ιδιωτικϊν ςχολείων Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ι των χωρϊνμελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. (άρκρο 9, παρ. 7 του του ν.3848/2010 (βλζπε και Ξεφ. Αϋ - Ενότ.
1 - παρ. 1ε).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ ΡΟΣΛΘΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΘΣ Α ΓΩΓΘΣ
ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ / ΗΩΝΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ
1. Χτισ διατάξεισ του τελευταίου εδαφίου του άρκρου 22 παρ. 1 του ν.3699/2008 (ΦΕΞ
199/02.10.2008 τ.Αϋ), ορίηεται ότι: «Σε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των πινάκων (αναπλθρωτϊν
Ειδικισ Αγωγισ και Εκπ/ςθσ) και εφόςον εξακολουκοφν να υπάρχουν κενζσ κζςεισ, αυτζσ
καλφπτονται από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν γενικισ εκπαίδευςθσ.»
2. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 26 παρ. 1 του ν.3879/2010 (ΦΕΞ 163/21.09.2010 τ.Αϋ),
ορίηεται ότι: «α) Με απόφαςθ του Υπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων
ορίηονται Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Προτεραιότθτασ (Η.Ε.Π.), ςτισ οποίεσ εντάςςονται ςχολικζσ
μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που λειτουργοφν ςε περιοχζσ με
χαμθλό ςυνολικό εκπαιδευτικό δείκτθ, υψθλι ςχολικι διαρροι και χαμθλι πρόςβαςθ ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, κακϊσ και χαμθλοφσ κοινωνικοοικονομικοφσ δείκτεσ, όπωσ χαμθλό
ςυνκετικό δείκτθ ευθμερίασ και ανάπτυξθσ και υψθλό δείκτθ κινδφνου φτϊχειασ. Στόχοσ των
Η.Ε.Π. είναι θ ιςότιμθ ζνταξθ όλων των μακθτϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα μζςω τθσ
λειτουργίασ υποςτθρικτικϊν δράςεων για τθ βελτίωςθ τθσ μακθςιακισ επίδοςθσ, όπωσ ιδίωσ θ
λειτουργία τάξεων υποδοχισ, τμθμάτων ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ, κερινϊν τμθμάτων και
τμθμάτων διδαςκαλίασ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ τθσ χϊρασ προζλευςθσ των μακθτϊν. β) Με
απόφαςθ του Υπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται
ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ρυκμίηονται τα κζματα που αφοροφν τθν οργάνωςθ και τθ
λειτουργία των Η.Ε.Π., τθ ςτελζχωςι τουσ με προςωπικό, τθν απαςχόλθςθ εκπαιδευτικϊν κατ’
αναλογία του αρικμοφ των μακθτϊν που χριηουν διαφοροποιθμζνθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ
και κάκε ςχετικό κζμα.»
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: Χτο πλαίςιο των διατάξεων του άρκρου 6 παρ. 34ιη του ν.3027/2002,
του άρκρου 22 παρ. 1 του Ρ.3699/2008, του άρκρου 56 παρ. 2α του ν.3966/2011 και του
άρκρου 26 παρ. 1 του ν.3879/2010 που περιγράφθκαν ανωτζρω (βλζπε Ξεφ. Γϋ και Δϋ),
ςθμειϊνεται ότι ενδζχεται να πραγματοποιθκοφν ςχετικζσ προςλιψεισ το ςχολικό ζτοσ 20122013 από τουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν γενικισ εκπαίδευςθσ.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ πρόςλθψθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ ειδικισ αγωγισ και εκπ/ςθσ
*(ελλείψει εκπ/κϊν από τουσ πίνακεσ ειδικισ αγωγισ) του άρκρου 22 παρ. 1. του ν.3699/2008]
και για το πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ εκπ/κισ υποςτιριξθσ (του άρκρου 56 παρ. 2α του
ν.3966/2011) ςτθν αίτθςθ αναπλθρωτι υπάρχουν ςχετικά πεδία προσ ςυμπλιρωςθ/αποδοχι.
Αντίκετα, πρόςλθψθ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων του
Εκνικοφ Χτρατθγικοφ Υλαιςίου Αναφοράσ (του άρκρου 6 παρ. 34ιη του ν.3027/2002), πλθν του
προγράμματοσ τθσ εξειδικευμζνθσ εκπ/κισ υποςτιριξθσ, κακϊσ και για τισ Ηϊνεσ
Εκπαιδευτικισ Υροτεραιότθτασ (του άρκρου 26 παρ. 1 του ν.3879/2010) κα πραγματοποιείται
χωρίσ τθ ςυμπλιρωςθ/αποδοχι αντίςτοιχου πεδίου ςτθν αίτθςθ αναπλθρωτι.
Σε κάκε περίπτωςθ, επιςθμαίνεται ότι όλοι οι εκπ/κοί που προςλαμβάνονται με
πλιρεσ ι μειωμζνο ωράριο από τουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν απολαμβάνουν το
ςφνολο των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων του αναπλθρωτι εκπαιδευτικοφ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πε το άρκρο 16 παρ. 1 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΞ 296/τ. Αϋ/30-12-1988) κυρϊκθκε θ αρ.
3345/Γ2/2-9-1988 (ΦΕΞ 649 τ. Βϋ) Ω.Α. με κζμα «Μδρυςθ και λειτουργία μουςικϊν ςχολείων»
ςτθν οποία ορίηονται, ανάμεςα ςε άλλα, τα εξισ:
Χκοπόσ των μουςικϊν ςχολείων τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (γυμναςίων και
λυκείων) είναι θ προετοιμαςία και θ κατάρτιςθ των νζων που επικυμοφν να ακολουκιςουν τθν
επαγγελματικι κατεφκυνςθ τθσ μουςικισ χωρίσ να υςτεροφν ςε γενικι παιδεία αν τελικά
επιλζξουν άλλο τομζα επιςτθμονικισ ι επαγγελματικισ ζκφραςθσ. Ψο διδακτικό προςωπικό
των μουςικϊν ςχολείων διακρίνεται ςε κακθγθτζσ των γενικϊν μακθμάτων και ςε κακθγθτζσ
μουςικισ, απόλυτα εξειδικευμζνουσ ςτουσ τομείσ τθσ μουςικισ. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ
δθμοςίων εκπαιδευτικϊν θ διδαςκαλία των μακθμάτων μουςικισ και θ άςκθςθ ςτα εργαςτιρια
ανατίκεται ςε ιδιϊτεσ με εξειδίκευςθ ςτουσ τομείσ αυτοφσ.

ΜΕΟΣ Βϋ ΥΡΟΒΟΛΘ ΑΙΤΘΣΕΩΝ
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΡΕ16.01 και ΤΕ16.
Χτο παράρτθμα, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου,
αναφζρονται αναλυτικά τα πτυχία που γίνονται αποδεκτά για τθν ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ των
ανωτζρω κλάδων.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Ανϊτατο όριο θλικίασ των υποψθφίων δεν υφίςταται (άρκρο 10 παρ. 11
του ν. 3051/2002 όπωσ ιςχφει - ΦΕΞ 220/20.09.2002 τ. Αϋ). Ξατϊτατο όριο θλικίασ ορίηεται το
εικοςτό πρϊτο (21ο) ζτοσ. Για τθ ςυμπλιρωςθ του κατϊτατου ορίου θλικίασ, ωσ θμερομθνία
γζννθςθσ κεωρείται θ 1θ Λανουαρίου του ζτουσ γζννθςθσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ ΚΩΛΥΜΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΣΘΣ-ΔΘΛΩΣΘΣ
Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ-διλωςθσ:
1. Οι ςυνταξιοφχοι, από οποιονδιποτε φορζα και αν ζχουν ςυνταξιοδοτθκεί κακϊσ και
οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ζχουν απολυκεί λόγω οριςτικισ παφςθσ.
2. Τςοι δεν ζχουν αποδεχκεί το διοριςμό τουσ ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ. Ψο ίδιο
ιςχφει και για όςουσ ανζλαβαν υπθρεςία και παραιτικθκαν εντόσ του ζτουσ από τθ κζςθ
μόνιμου εκπαιδευτικοφ. Απαλλάςςονται των ανωτζρω κυρϊςεων οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι
δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διοριςμό τουσ πριν τθν 10-06-2003, οπότε και άρχιςε θ ιςχφσ του
ςχετικοφ νόμου.
3. Οι μετζχοντεσ ςε εταιρείεσ και οι ζχοντεσ τθν εμπορικι ιδιότθτα, κατά τισ διατάξεισ
του Ωπαλλθλικοφ Ξϊδικα, μποροφν να υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ για πρόςλθψθ ωσ
αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι αλλά δεν μποροφν να αναλάβουν υπθρεςία εάν προθγουμζνωσ δεν
παραιτθκοφν με οποιονδιποτε τρόπο ι δεν αναςτείλουν τθ λειτουργία των επιχειριςεϊν τουσ.
Σμοίωσ οι υποψιφιοι εκπ/κοί, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 33 του ν.3528/2007 μποροφν να
υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ αλλά δεν μποροφν να αναλάβουν υπθρεςία εάν προθγουμζνωσ δεν
αποδεςμευτοφν από τθν άςκθςθ ζργων αςυμβίβαςτων με το βουλευτικό αξίωμα (ςχετικά τα
άρκρα 56 και 57 του Χυντάγματοσ).
4. Πςοι είναι ιδιοκτιτεσ φροντιςτθρίων ι διδάςκουν ςε αυτά μποροφν να υποβάλουν
Αίτθςθ-Διλωςθ για πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι αλλά δεν μποροφν να αναλάβουν
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υπθρεςία εάν προθγουμζνωσ δεν παραιτθκοφν ι δεν αναςτείλουν τθ λειτουργία των
φροντιςτθρίων (άρκρο 14 παρ. 16 του ν.1566/1985).
5. Πςοι είναι ιδιοκτιτεσ ωδείων ι μουςικϊν ςχολϊν, μποροφν να υποβάλουν ΑίτθςθΔιλωςθ για πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι αλλά δεν μποροφν να αναλάβουν
υπθρεςία εάν προθγουμζνωσ δεν αναςτείλουν τθ λειτουργία των ωδείων ι των μουςικϊν
ςχολϊν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ ΑΙΤΘΣΘ-ΔΘΛΩΣΘ
Θ Αίτθςθ-Διλωςθ κα υποβλθκεί ςε μία οποιαδιποτε Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ αυτοπροςϊπωσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο και αποτελεί ταυτόχρονα
Ωπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των
Υροϊςταμζνων τθσ Δ/νςθσ ο κακοριςμόσ των ειδικότερων λεπτομερειϊν τθσ διαδικαςίασ
παραλαβισ και καταχϊριςθσ των αιτιςεων, κατά τρόπο που κρίνεται ωσ ο πλζον
αποτελεςματικόσ για τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν και για τθν εξυπθρζτθςθ των υποψθφίων.
Χε κάκε περίπτωςθ, οι εν λόγω λεπτομζρειεσ κα πρζπει να αναρτϊνται ςτο διαδικτυακό
τόπο τθσ οικείασ Δ/νςθσ κακϊσ και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων, για τθν ενθμζρωςθ των
υποψθφίων.
1. Χτθν Αίτθςθ-Διλωςθ ςτο πεδίο με τα Υροςωπικά Χτοιχεία δθλϊνονται υποχρεωτικά
τα ςτοιχεία Α.Φ.Π., Α.Δ.Ψ., διεφκυνςθ μόνιμθσ κατοικίασ, αρικμόσ τθλεφϊνου, διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), ικαγζνεια κ.λ.π.
2. Χτθν Αίτθςθ-Διλωςθ ςτο πεδίο «Α. ΑΡΑΥΟΘΦΩΨΕΧ-ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΥΦΣΨΛΠΘΧΘΧ», για τουσ
κλάδουσ ΡΕ16.01 και ΤΕ16, δθλϊνονται, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, από μία (1) μζχρι και
τριάντα (30) περιοχζσ προτίμθςθσ αναπλθρωτϊν με πλιρεσ ι/και με μειωμζνο ωράριο για τισ
περιοχζσ Υρωτοβάκμιασ και από μία (1) μζχρι και τριάντα (30) περιοχζσ προτίμθςθσ
αναπλθρωτϊν με πλιρεσ ι/και με μειωμζνο ωράριο για τισ περιοχζσ Δευτεροβάκμιασ
Eκπαίδευςθσ, τθ Χιβιτανίδειο Χχολι, τα εκκλθςιαςτικά λφκεια και γυμνάςια (μόνο πτυχίο ι
δίπλωμα Βυηαντινισ Πουςικισ) και τα καλλιτεχνικά ςχολεία (μόνο ΥΕ16.01).
π.χ.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
…
60

Ρεριοχζσ Ρροτίμθςθσ (κατά ςειρά)
Α-Βϋ Υειραιά
Β-ΒϋΥειραιά
Β-Αϋ Ακινασ
Α-Αϋ Ακινασ
Α-Βϋ Υειραιά – Πειωμζνου Ωραρίου
Γενικό Εκκλθςιαςτικό Οφκειο Χανίων
Χιβιτανίδειοσ Χχολι
…
Β-Αϋ Ακινασ – Πειωμζνου Ωραρίου

Χθμειϊνεται ότι ςτθν 1θ προτίμθςθ Α-Βϋ Υειραιά το γράμμα «Α-» δθλϊνει τθ βακμίδα τθσ
A/κμιασ Εκπ/ςθσ και το «Βϋ Υειραιά» υποδθλϊνει τθν περιοχι πρόςλθψθσ αναπλθρωτι με πλιρεσ
ωράριο, ενϊ ςτθν 60θ προτίμθςθ Β-Αϋ Ακινασ-Πειωμζνου Ωραρίου το γράμμα «Β-» δθλϊνει τθ
βακμίδα τθσ B/κμιασ Εκπ/ςθσ και το «Αϋ Ακινασ-Πειωμζνου Ωραρίου» υποδθλϊνει τθν περιοχι
πρόςλθψθσ αναπλθρωτι με μειωμζνο ωράριο, αντίςτοιχα. Ψονίηεται, δε, ότι θ επιλογι
ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ τθσ μιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ (π.χ. 1θ προτίμθςθ-> Βϋ περιοχι τθσ Δ/νςθσ
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Πειραιά) δεν προεξοφλεί τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για πρόςλθψθ ςτθν
αντίςτοιχθ περιοχι τθσ άλλθσ βακμίδασ εκπ/ςθσ, αλλά ο υποψιφιοσ, εφόςον το επικυμεί,
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υποχρεοφται να τθ δθλϊςει ξεχωριςτά ωσ περιοχι προτίμθςθσ (π.χ. 2θ προτίμθςθ-> Βϋ περιοχι τθσ
Δ/νςθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Πειραιά).
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ Ι: Σι υποψιφιοι των κλάδων ΡΕ16.01 (και ελλείψει αυτϊν οι υποψιφιοι του
κλάδου ΤΕ16) μποροφν να επιλζξουν και εκκλθςιαςτικά γυμνάςια και λφκεια εφόςον είναι
κάτοχοι τθσ μουςικισ ειδίκευςθσ «Θεωρθτικά Βυηαντινισ Μουςικισ». Χτθν Ακωνιάδα
Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία λόγω του ειδικοφ νομικοφ κακεςτϊτοσ δεν προςλαμβάνονται
γυναίκεσ εκπαιδευτικοί Χτθν Ακωνιάδα Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία λόγω του ειδικοφ νομικοφ
κακεςτϊτοσ δεν προςλαμβάνονται γυναίκεσ εκπαιδευτικοί.

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΙΙ: Σι εκπ/κοί των κλάδων ΡΕ16.01 και ΤΕ16 μποροφν να επιλζξουν και
καλλιτεχνικά ςχολεία. Θ πρόςλθψι τουσ κα γίνεται από τον οικείο πίνακα προςωρινϊν
αναπλθρωτϊν που κα καταρτιςτεί με τθν παροφςα εγκφκλιο, ςφμφωνα με τισ δθλοφμενεσ
προτιμιςεισ των υποψθφίων. Ψα εν λόγω ςχολεία, όπωσ αυτά αναγράφονται ςτο ςυνθμμζνο
ςχετικό πίνακα, κα δθλϊνονται ονομαςτικά.
3. Χτθν Αίτθςθ-Διλωςθ ςτο πεδίο «Α. ΑΡΑΥΟΘΦΩΨΕΧ-ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΥΦΣΨΛΠΘΧΘΧ» εκτόσ των
ανωτζρω επιλογϊν κάκε υποψιφιοσ κλάδων ΥΕ16.01 και ΨΕ16 ζχει τθ δυνατότθτα να δθλϊςει
επιλζγοντασ το/α ςχετικό/ά πεδίο/α, ότι επικυμεί να προςλθφκεί από τον ενιαίο πίνακα
αναπλθρωτϊν :
α1) ωσ αναπλθρωτισ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ Α/κμιασ ι/και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ.
*Χθμειϊνεται ότι δεν περιλαμβάνονται ςτισ λοιπζσ περιοχζσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ θ
Χιβιτανίδειοσ Χχολι, τα ςχολεία εκκλθςιαςτικισ εκπαίδευςθσ και τα καλλιτεχνικά ςχολεία. Ωσ εκ
τοφτου εκπ/κοί, που επικυμοφν πρόςλθψθ ςτθ Χιβιτανίδειο Χχολι, ςτα εκκλθςιαςτικά ι ςτα
καλλιτεχνικά ςχολεία (με πλιρεσ ι/και με μειωμζνο ωράριο) κα πρζπει να το δθλϊνουν
υποχρεωτικά ωσ περιοχι/ζσ προτίμθςθσ με τθ ςειρά προτεραιότθτασ που επικυμοφν ςτισ 30
περιοχζσ προτίμθςθσ τθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ.+
α2) ωσ αναπλθρωτισ με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ Α/κμιασ
ι/και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ κατά τθν α1 περίπτωςθ.
β) ωσ αναπλθρωτισ ςε Χχολικζσ Πονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (Χ.Π.Ε.Α.Ε.)
Α/κμιασ ι/και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία εξαντλθκοφν οι πίνακεσ
υποψθφίων αναπλθρωτϊν Ειδικισ Αγωγισ (τελευταίο εδάφιο του άρκρου 22 παρ.1 του
Ρ.3699/2008).
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Χε ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ περίπτωςθσ β (προςλιψεισ ςε Χ.Π.Ε.Α.Ε.) ο
εκπαιδευτικόσ είναι υποψιφιοσ για πρόςλθψθ ςτισ ίδιεσ κατά ςειρά προτίμθςθσ περιοχζσ,
όπωσ αυτζσ δθλϊνονται ςτθν αίτθςι του κατά τα ανωτζρω (παρ. 2 και παρ. 3α1 και 3α2).
4. Χτθν Αίτθςθ-Διλωςθ ςτο πεδίο «Β. ΩΦΣΠΛΧΚΛΣΛ-ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΥΦΣΨΛΠΘΧΘΧ»
δθλϊνονται οι περιοχζσ προτίμθςθσ ωρομιςκίων μιασ (1) μόνο Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ
Εκπαίδευςθσ για τθν Υρωτοβάκμια και τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ Ι: Σι εκπ/κοί των κλάδων ΡΕ16.01 και ΤΕ16, οι οποίοι επικυμοφν να
απαςχολθκοφν ςε δθμοτικά ςχολεία ωσ ωρομίςκιοι κα πρζπει να επιλζξουν ςτθν αίτθςθ
ωρομιςκίου και περιοχζσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΙΙ: Χφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 παρ 5γ του Ρ. 3475/2006 (ΦΕΞ
146 τ. Αϋ), οι εκπαιδευτικοί, κλάδου ΨΕ16, προςλαμβάνονται ωσ προςωρινοί αναπλθρωτζσ ι
ωρομίςκιοι ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, εφόςον
παραμείνουν λειτουργικά κενά μετά τθν εξάντλθςθ των αντίςτοιχων ενιαίων πινάκων
αναπλθρωτϊν ι ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν του κλάδου ΥΕ16.01.
5. Πετά τθν καταχϊριςθ ο υποψιφιοσ κα παραλάβει αντίγραφο τθσ
μθχανογραφθμζνθσ αίτθςισ του, ςτο οποίο κα αναγράφεται το ςφνολο των μορίων τθσ
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προχπθρεςίασ του μζχρι τισ 30-06-2010 υπογεγραμμζνο από τον ίδιο ι το εξουςιοδοτθμζνο
πρόςωπο, τον αρμόδιο υπάλλθλο θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ τθσ αίτθςθσ και κεωρθμζνο από
τον Υροϊςτάμενο τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ ι από τον αρμόδιο υπάλλθλο, ςτον οποίο ζχει
παραχωρθκεί το δικαίωμα αυτό. Χθμειϊνεται ότι δεν εμφανίηονται ςτο εν λόγω αντίγραφο
μόρια επιτυχίασ από διαγωνιςμό του ΑΧΕΥ.
Εφιςτάται θ προςοχι των υποψθφίων ςτθν ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ και ςτον
ζλεγχο τθσ προχπθρεςίασ τουσ κατά τθν παραλαβι του αντιγράφου τθσ αίτθςισ τουσ. Μετά τθν
παραλαβι του αντιγράφου τθσ αίτθςθσ ο ενδιαφερόμενοσ εκπαιδευτικόσ ζχει τθν
αποκλειςτικι ευκφνθ του περιεχομζνου αυτισ. Χε περίπτωςθ, που διαπιςτϊςει οποιοδιποτε
λάκοσ ι παράλειψθ ι επικυμεί τθν τροποποίθςθ αυτισ, οφείλει να υποβάλει ςχετικι αίτθςθ,
εντόσ των οριηόμενων με τθν παροφςα εγκφκλιο προκεςμιϊν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ - ΑΡΕΝΕΓΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΑΙΤΘΣΘΣ
1. Ξατά τθ διάρκεια τθσ υποβολισ των αιτιςεων είναι δυνατι: (α) θ τροποποίθςθ τθσ
αίτθςθσ τόςο για το ςφνολο των επιλογϊν/πεδίων, που εμφανίηονται ςε αυτι, όςο και για τισ
επιλογζσ/πεδία, που ζχουν να κάνουν με τα προςωπικά ςτοιχεία του εκπαιδευτικοφ
προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά, κακϊσ και (β) θ ανάκλθςθ τθσ αίτθςθσ.
2. Πετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων τροποποίθςθ δφναται να
πραγματοποιθκεί μόνο για τισ κάτωκι περιπτϊςεισ :
α. Χε περίπτωςθ διοριςμοφ του/τθσ ςυηφγου τθσ/του υποψθφίου αναπλθρωτι ι/και
ωρομιςκίου εκπ/κοφ ωσ μονίμου εκπαιδευτικοφ κατά τουσ διοριςμοφσ του ςχολικοφ ζτουσ
2012-2013, είναι δυνατι θ υποβολι τροποποιθτικισ αίτθςθσ των αρχικϊν προτιμιςεων
τοποκζτθςθσ, προκειμζνου να ςυμπερι λάβει και τθν περιοχι διοριςμοφ του/τθσ
ςυηφγου με τθ ςειρά που επικυμεί , εντόσ δζκα θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςε ΦΕΞ των
διοριςμϊν των μονίμων εκπαιδευτικϊν. (άρκρο 2 παρ.4 τθσ αρικμ. 35557/Δ2/09.04.2003/ΦΕΞ
465 Βϋ Ωπουργικισ Απόφαςθσ, όπωσ ιςχφει)
β. Χε περίπτωςθ, που ο υποψιφιοσ αποκτιςει:
i) τθν ιδιότθτα του πολυτζκνου,
ii) τθν ιδιότθτα του τριτζκνου,
iii) πτυχίο ι βεβαίωςθ τρίμθνθσ επιμόρφωςθσ τθσ ΑΧΥΑΛΨΕ (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ),
iv) πιςτοποιθτικά ειδικϊν κατθγοριϊν (ομόηυγθ μεςογειακι ι δρεπανοκυτταρικι ι
μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ),
v) πιςτοποιθτικό ολοκλιρωςθσ ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι νόμιμθσ απαλλαγισ από
αυτζσ
vi) πιςτοποιθτικό χρόνου κτιςθσ ι βακμοφ πτυχίου
και προςκομίςει κατά τθ διάρκεια του ςχολ. ζτουσ 2012-2013 τα κατά περίπτωςθ
δικαιολογθτικά, όπωσ αναφζρονται ςτο ΞΕΦ. Δϋ. (άρκρο 1 παρ. 2 τθσ ίδιασ Ω.Α.).
Επιπλζον το Ωπ. Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ακλθτιςμοφ και Υολιτιςμοφ, ειςάγει για
πρϊτθ φορά δφο νζεσ δυνατότθτεσ για τουσ υποψθφίουσ:
γ. Χε περίπτωςθ απόςπαςθσ με Ωπουργικι Απόφαςθ του/τθσ ςυηφγου τθσ/του
υποψθφίου αναπλθρωτι εκπ/κοφ ςε διαφορετικό ΥΩΧΥΕ/ΥΩΧΔΕ ι άλλθ υπθρεςία ι φορζα
αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Υαιδείασ, κατά τισ αποςπάςεισ του ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013,
είναι δυνατι θ υποβολι τροποποιθτικισ αίτθςθσ εντόσ δζκα θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ
ςχετικισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ προκειμζνου αποκλειςτικά και μόνο να αφαιρζςει
περιοχζσ προ τίμθςθσ από τθν αρχικι αίτθςι του, ζτςι ϊςτε να παραμείνουν ςε αυτι
μόνο περιοχζσ που ανικουν ςτθν Υεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ
υπάγεται το ΥΩΧΥΕ/ΥΩΧΔΕ απόςπαςθσ του/τθσ ςυηφγου. Χε περίπτωςθ απόςπαςθσ ςε άλλθ
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υπθρεςία ι φορζα αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Υαιδείασ, ωσ οικεία Υεριφερειακι Δ/νςθ
Εκπ/ςθσ, νοείται αυτι ςτθν οποία ανικει γεωγραφικά θ υπθρεςία/ο φορζασ.
δ. Χε περίπτωςθ πρόςλθψθσ ωσ αναπλθρωτι εκπ/κοφ ενόσ εκ των ςυηφγων που είναι
υποψιφιοι αναπλθρωτζσ, κατά τισ προςλιψεισ του ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013, είναι δυνατι θ
υποβολι τροποποιθτικισ αίτθςθσ από τον άλλο ςφηυγο εντόσ δζκα θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ
ςχετικισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ προκειμζνου να αφαιρζςει αποκλειςτικά και μόνο περιοχζσ
προτίμθςθσ από τθν αρχικι του αίτθςθ ζτςι ϊςτε να παραμείνουν ςε αυτι μόνο περιοχζσ, που
ανικουν ςτθν Υεριφερειακι Δ/νςθ ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ υπάγεται θ περιοχι
πρόςλθψθσ του/τθσ ςυηφγου.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ I: Για τθν εφαρμογι των περιπτϊςεων 2α, 2γ και 2δ απαιτείται θ
προςκόμιςθ, από τουσ υποψθφίουσ, πρόςφατου πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ και
θ κοινοποίθςθ ςτθν Ωπθρεςία του Αρικμοφ Φορολογικοφ Πθτρϊου του/τθσ ςυηφγου κακϊσ και
τoυ αρικμοφ πρωτοκόλλου των ςχετικϊν Ωπουργικϊν Αποφάςεων κατά περίπτωςθ.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ II: Θ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ αίτθςθσ αναπλθρωτι που
περιγράφεται ςτισ περιπτϊςεισ 2α, 2γ και 2δ ιςχφει μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ
εκπαιδευτικόσ δεν ζχει ακόμθ προςλθφκεί. Αντίκετα, θ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ αίτθςθσ
αναπλθρωτι που περιγράφεται ςτθν περίπτωςθ 2β ιςχφει και κατόπιν τθσ πρόςλθψθσ του
εκπ/κοφ, χωρίσ όμωσ αυτό να δθμιουργεί οποιοδιποτε δικαίωμα ςτον εκπ/κο για τροποποίθςθ
τθσ υφιςτάμενθσ πρόςλθψθσ.
3. Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςχολ. ζτουσ, δίνεται ςτον υποψιφιο εκπ/κό θ δυνατότθτα
απενεργοποίθςθσ τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ αναπλθρωτι ι/και ωρομίςκιου εκπ/κοφ που ζχει
υποβάλει. Χθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν είναι δυνατι, για κανζνα λόγο, θ εκ νζου
ενεργοποίθςι τθσ.
Επιπλζον, παρζχονται οι κάτωκι δυνατότθτεσ κατά περίπτωςθ:
(i) Ωποψιφιοσ ςε ζναν κλάδο:
Υροςλθφκζντεσ αναπλθρωτζσ εκπ/κοί με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ (5-15 ϊρεσ), για
τουσ οποίουσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΠΕΦΣΧ Δ’, κεφ. Γϋ, παρ 1β, παραμζνει ενεργι
θ αίτθςι τουσ μόνο ωσ προσ τθ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ/πρόςλθψισ τουσ με πλιρεσ ωράριο
ςτθν ίδια περιοχι τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ, δφνανται να αιτθκοφν τθν απενεργοποίθςθ τθσ
εν λόγω δυνατότθτασ αναβάκμιςθσ ςε πλιρεσ ωράριο.
(ii) Ωποψιφιοσ ςε περιςςότερουσ του ενόσ κλάδουσ:
Υροςλθφκζντεσ αναπλθρωτζσ εκπ/κοί με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ (5-15 ϊρεσ),
για τουσ οποίουσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΠΕΦΣΧ Δ’, κεφ. Γϋ, παρ 2β, παραμζνει
ενεργι θ αίτθςι τουσ μόνο ωσ προσ τθ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ/πρόςλθψισ τουσ με πλιρεσ
ωράριο ςτθν ίδια περιοχι τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ του οικείου κλάδου, κακϊσ και θ
δυνατότθτα πρόςλθψθσ μόνο με πλιρεσ ωράριο για το ςφνολο των δθλωκειςϊν περιοχϊν
προτίμθςθσ, (πλιρουσ ωραρίου) ςτουσ λοιποφσ κλάδουσ, δφνανται να αιτθκοφν τθν
απενεργοποίθςθ των εν λόγω δυνατοτιτων.
Ειδικότερα, για τουσ υποψθφίουσ, οι οποίοι εντάςςονται ςε περιςςότερουσ του ενόσ
κλάδουσ τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ, και, ωσ εκ τοφτου, υποβάλλουν μία κοινι αίτθςθ για το
ςφνολο των κλάδων, παρζχεται θ δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ τθσ δυνατότθτασ πρόςλθψθσ
ςε ζναν (θ περιςςότερουσ) εκ των κλάδων.
(iii) Ωποψιφιοσ ςτουσ πίνακεσ Ειδικισ Αγωγισ και Γενικισ Εκπ/ςθσ:
Υροςλθφκζντεσ από τουσ πίνακεσ Ειδικισ Αγωγισ αναπλθρωτζσ εκπ/κοί με μειωμζνο
ωράριο διδαςκαλίασ (5-15 ϊρεσ), για τουσ οποίουσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΠΕΦΣΧ
Δ’, κεφ. Γϋ, παρ 3, παραμζνει ενεργι θ αίτθςι τουσ ςτουσ πίνακεσ Γενικισ Εκπ/ςθσ μόνο ωσ προσ
τθ δυνατότθτα πρόςλθψθσ με πλιρεσ ωράριο για το ςφνολο των δθλωκειςϊν περιοχϊν
προτίμθςθσ, (πλιρουσ ωραρίου), δφνανται να αιτθκοφν τθν απενεργοποίθςθ τθσ εν λόγω
δυνατότθτασ.
4. Υροκειμζνου να απενεργοποιιςει/τροποποιιςει τθν αίτθςθ-διλωςι του κατά τα
ανωτζρω (παρ. 1, 2 & 3), ο υποψιφιοσ κατακζτει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ςυνοδευόμενθ με
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τα κατά περίπτωςθ απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςε οποιαδιποτε Δ/νςθ Εκπ/ςθσ τθσ βακμίδασ
ςτθν οποία ανικει, θ οποία διαβιβάηεται αμζςωσ ςτο αρμόδιο τμιμα τθσ Ξ.Ω. με τον
προςφορότερο τρόπο (fax, e-mail) για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ. Θ
απενεργοποίθςθ/τροποποίθςθ πραγματοποιείται από τθν παραλαβι αυτισ ζωσ και τθν
επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από το αρμόδιο τμιμα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ανακόπτεται θ
ομαλι πορεία τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ των προςλιψεων. Χυνιςτάται ςτον υποψιφιο να
καλεί ςτουσ τθλεφωνικοφσ αρικμοφσ που αναγράφονται ςτισ πλθροφορίεσ τθσ παροφςθσ
εγκυκλίου, για να επιβεβαιϊςει τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.
5. Ξακίςταται ςαφζσ ότι ενδεχόμενθ ενεργοποίθςθ των αναφερομζνων ςτο παρόν
κεφάλαιο δυνατοτιτων περί τροποποίθςθσ των προςωπικϊν ςτοιχείων και τθσ αίτθςθσ
αναπλθρωτι ι μθ ενεργοποίθςθ των δυνατοτιτων περί ανάκλθςθσ/απενεργοποίθςθσ τθσ
αίτθςθσ, εφόςον οδθγιςει ςε πρόςλθψθ/αναβάκμιςθ του υποψθφίου, ςυνοδεφεται από τισ
κατά περίπτωςθ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ μθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ ι παραίτθςθσ.
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ/αναβάκμιςθσ
εκπ/κϊν, τισ περιπτϊςεισ αυτοδίκαιθσ αναςτολισ τθσ/των αιτιςεϊν τουσ και
τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ μθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ ι παραίτθςθσ
παρζχονται ςτο ΜΕΟΣ Δϋ, Κεφ. Γϋ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ
Πλοι οι υποψιφιοι, εγγεγραμμζνοι ι μθ, που υποβάλλουν αίτθςθ-διλωςθ με τθν
παροφςα εγκφκλιο υποχρεοφνται να κατακζςουν τα κάτωκι δικαιολογθτικά, λόγω αλλαγϊν
ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρροςωπικοφ Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά κατωτζρω.
Σε περίπτωςθ που δεν προςκομιςκοφν τα απαραίτθτα ζγγραφα, θ αίτθςθ δε κα
γίνεται δεκτι.
1. Οι υποψιφιοι ςτουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013 κα
υποβάλουν:
α. Σποιοδιποτε πιςτοποιθτικό ζγγραφο, ςτο οποίο να αναγράφεται ο προςωπικόσ
Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.).
Ψο εν λόγω πιςτοποιθτικό δεν απαιτείται για τουσ παλιοφσ υποψθφίουσ.
β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. Χτοιχεία του δελτίου ταυτότθτασ που
ζχουν μεταβλθκεί, δθλϊνονται υποχρεωτικά με υπεφκυνθ διλωςθ.
Σι ομογενείσ από τθ Βόρεια Ιπειρο, τθν Ξωνςταντινοφπολθ, από τα νθςιά Μμβρο και
Ψζνεδο, που δεν ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια, υποβάλλουν αντίγραφο του Ειδικοφ Δελτίου
Ψαυτότθτασ Σμογενοφσ (Ε.Δ.Ψ.Σ.) ι δελτίο ταυτότθτασ αλλοδαποφ με αναγραφι τθσ Ελλθνικισ
καταγωγισ, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.
Σι υποψιφιοι, που ζχουν ξζνθ υπθκοότθτα και δεν είναι πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, δικαιοφνται να υποβάλουν αίτθςθ εφόςον προςκομίςουν βεβαίωςθ από
το Ωπουργείο Εςωτερικϊν ότι ζχουν αποκτιςει τθν ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ και
ότι ζχει παρζλκει ζνα ζτοσ από τθν απόκτθςι τθσ. Για τουσ υποψθφίουσ, οι οποίοι μζχρι τθν
απόκτθςθ τθσ ελλθνικισ ικαγζνειασ με πολιτογράφθςθ, ιταν υπικοοι κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε.
δεν απαιτείται θ παρζλευςθ του ζτουσ για τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ.
Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου δεν απαιτείται για τουσ παλιοφσ
υποψθφίουσ. Χε κάκε περίπτωςθ είναι ςαφζσ ότι κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ είναι
απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ του δελτίου ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου.
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ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Για τισ περιπτϊςεισ που ζχουν μεταβλθκεί προςωπικά ςτοιχεία (Α.Δ.Ψ.,
Α.Φ.Π., διεφκυνςθ κατοικίασ, αρικμόσ τθλεφϊνου κ.λ.π.), αυτά κα δθλϊνονται υποχρεωτικά
ςτθν αίτθςθ θ οποία επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ.
γ. Επικυρωμζνο αντίγραφο του τίτλου ςπουδϊν, ςτο οποίο κα αναγράφεται θ
θμεροχρονολογία και ο βακμόσ κτιςθσ του πτυχίου.
Αν δεν αναγράφεται θ θμεροχρονολογία κτιςθσ απαιτείται ςυμπλθρωματικι βεβαίωςθ
κτιςθσ και βακμοφ πτυχίου από το Υανεπιςτιμιο ι το Ψ.Ε.Λ..
Χε περίπτωςθ που εκκρεμεί θ ορκωμοςία των νζων πτυχιοφχων αρκεί βεβαίωςθ κτιςθσ
και βακμοφ πτυχίου από το Υανεπιςτιμιο ι το Ψ.Ε.Λ.
Τςον αφορά το βακμό του πτυχίου, ςτθν περίπτωςθ που δεν προςκομίςει ο
υποψιφιοσ βεβαίωςθ με τον ακριβι βακμό, κα λαμβάνεται υπόψθ θ κατϊτερθ βακμολογία
κάκε μιασ από τισ κλίμακεσ «ΑΦΛΧΨΑ», «ΟΛΑΡ ΞΑΟΩΧ», «ΞΑΟΩΧ» και θ οποία αντίςτοιχα είναι
8,50, 6,50 και 5,00. Χε περίπτωςθ που δεν υπάρχει κακόλου βακμόσ (περιγραφικόσ ι
αρικμθτικόσ) κα καταχωρείται 5,00.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Για τουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΨΕ16, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλων
αναγνωριςμζνων μθ πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ, απαιτείται θ προςκόμιςθ
απολυτιριου Ελλθνικοφ εξαταξίου Γυμναςίου ι Ουκείου ι ιςότιμου ςχολείου προκειμζνου να
πιςτοποιθκεί θ Ελλθνομάκεια.
Ειδικότερα για τουσ εκπαιδευτικοφσ πτυχιοφχουσ ιδρυμάτων του εξωτερικοφ
απαιτείται:
i) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ςτο οποίο αναγράφεται ο βακμόσ και θ θμεροχρονολογία
κτιςθσ, επικυρωμζνο και επίςθμα μεταφραςμζνο.
ii) Βεβαίωςθ ότι το πτυχίο είναι ιςότιμο και αντίςτοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα
Υανεπιςτιμια τθσ θμεδαπισ με απόφαςθ του αρμόδιου φορζα, ιτοι: του Διαπανεπιςτθμιακοφ
Ξζντρου Αναγνϊριςθσ Ψίτλων Χπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ (ΔΛΞΑΨΧΑ) ι του Διαπανεπιςτθμιακοφ
Σργανιςμοφ Αναγνϊριςθσ Ψίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Υλθροφόρθςθσ (ΔΣΑΨΑΥ) ι του
Χυμβουλίου Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Υροςόντων (Χ.Α.Ε.Υ.)-(Υ.Δ. 38/2010 -ΦΕΞ
78/25.05.2010 τ. Αϋ) ι του Χυμβουλίου Αναγνϊριςθσ Ψίτλων Ψριτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ (Χ.Α.Ε.Λ.)(άρκρο 10 του Υ.Δ.165/2000) ι του Λνςτιτοφτου Ψεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΛΨΕ) ι τθσ
Επιτροπισ Λςοτιμιϊν Χχολϊν Εκπαίδευςθσ Διδακτικοφ Υροςωπικοφ ι του Εκνικοφ Σργανιςμοφ
Υιςτοποίθςθσ Υρςόντων και Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ (ΕΣΥΥΕΥ) (πρϊθν ΣΕΕΞ) για τα
πτυχία εξωτερικοφ των κλάδων ΨΕ01 και ΔΕ01.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ Ι: Χφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 2, παρ. 6 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ Αϋ),
ςε περίπτωςθ που το ΔΛΞΑΨΧΑ και το Λνςτιτοφτο Ψεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΛΨΕ) δεν μποροφν
να αναγνωρίςουν ιςοτιμία πτυχίων ΑΕΛ και ΨΕΛ που κατζχουν πολιτικοί πρόςφυγεσ και
επαναπατριηόμενοι Ζλλθνεσ, κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ περ. α τθσ παρ 2 του άρκρου 5,
λόγω ανυπαρξίασ αντίςτοιχθσ Χχολισ ΑΕΛ και ΨΕΛ τθσ θμεδαπισ κακορίηουν με βεβαίωςθ τουσ
τθν ςυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου του πτυχίου με πτυχίο ΑΕΛ και ΨΕΛ τθσ θμεδαπισ. Πε
βάςθ τθν βεβαίωςθ αυτι τα παραπάνω πρόςωπα επιτρζπεται να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ
διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ για κζςεισ των οποίων τυπικό προςόν είναι εκείνο προσ το οποίο ζχει
αναγνωριςτεί ςυνάφεια από το ΔΛΞΑΨΧΑ ι το ΛΨΕ.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΙΙ (Ιςοτιμία χωρίσ Αντιςτοιχία): Χφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του
άρκρου 8, παρ. 15 του Ρ. 2817/2000 ΦΕΞ 78, τ.Α’), όπωσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του
άρκρου 7 του Ρ. 3687/2008 (ΦΕΞ 159, τ. Α’), οι εκπαιδευτικοί, κάτοχοι πτυχίων ΑΕΛ τθσ Αλλοδαπισ,
τα οποία ζχουν αναγνωριςτεί ωσ ιςότιμα με τα απονεμόμενα από τα Ελλθνικά Υανεπιςτιμια χωρίσ
να ζχουν αντιςτοιχία, (δεδομζνου ότι ςπουδζσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ δεν προςφζρονται από τα
Ελλθνικά Ρανεπιςτιμια):
Α. Ζχουν το δικαίωμα να διδάξουν ςτθν Ρ/κμια και Δ/κμια Εκπαίδευςθ, μακιματα τθσ
ειδικότθτάσ τουσ ςτισ παρακάτω ειδικότθτεσ:
1. πτυχίο με ειδίκευςθ ςτα Κεωρθτικά Ευρωπαϊκισ Πουςικισ,
2. πτυχίο με ειδίκευςθ ςτθ Διεφκυνςθ Χορωδίασ,
3. πτυχίο με ειδίκευςθ ςτθν Υαιδαγωγικι τθσ Εκπαίδευςθσ τθσ Πουςικισ,
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ςτο πλαίςιο των ςχετικϊν υπϋαρ. 77664/Δ2/3-8-2005 (ΦΕΞ 1138, τ.Βϋ), 92981/Γ7/15.09.2005
(ΦΕΞ 262, τ.Βϋ), 108017/Δ2/1-10-2007 (ΦΕΞ 1962, τ. Βϋ) Ω.Α., και αφοφ ελιφκθ υπόψθ το γεγονόσ
ότι χορθγικθκαν πτυχία με επιπλζον μουςικζσ ειδικεφςεισ από τα Ψμιματα Πουςικϊν Χπουδϊν των
Ελλθνικϊν ΑΕΛ & από το Ψμιμα Πουςικισ Επιςτιμθσ και Ψζχνθσ του Υανεπιςτθμίου Πακεδονίασ,
όπωσ ορίηει θ ωσ άνω διάταξθ και θ άρ. 73257/Δ2/19-07-2006 ( ΦΕΞ1137 τ.Βϋ) Ω.Α.
Β. ζχουν το δικαίωμα να διδάξουν μόνο ςτα Μουςικά Σχολεία, ςτισ παρακάτω Μουςικζσ
Ειδικότθτεσ:
1. Πουςικι Κεωρία (Bachelor of Music), ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ αρ. 5843/Δ2/15-1-2008 (ΦΕΞ
61, τ.Βϋ) Ω.Α.
2. Ππάςο του Berklee College of Music-Boston U.S.A. ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ αρ.
58978Δ2/22-05-2009 Ω.Α. ( ΦΕΞ 1066 τ. Βϋ )
3. Θλεκτρικό μπάςο τθσ Ξρατικισ Πουςικισ Ακαδθμίασ «Υάντςο Βλαντιγκζρωφ» Χόφιασ τθσ
Βουλγαρίασ ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ υπ’ αρικμ. 116889/Δ2/20-09-2010 Ω.Α. (ΦΕΞ 1615 τ. Βϋ06-102010),
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αρ. 135367/Γ7/20-10-2008 ( ΦΕΞ 2279 τ. Βϋ) Ω.Α. που κακορίηει τισ
Πουςικζσ Ειδικεφςεισ ςτα Πουςικά Χχολεία και τθν αρικμ. 68096/Γ7/12-06-2009 Ω.Α.
ςυμπλθρωματικι αυτισ.
ΡΟΣΟΧΘ: Θ απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ τθσ αντιςτοιχίασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτισ διατάξεισ του άρκρου 8, παρ.15 του Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78, τ.Α’), όπωσ τροποποιικθκαν με τισ
διατάξεισ του άρκρου 7, του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159, τ. Α’) παφει να ιςχφει αμζςωσ μετά τθν
ζκδοςθ πτυχίων Τμιματοσ ελλθνικϊν Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. Στθν περίπτωςθ αυτι,
οι εκπαιδευτικοί που είχαν το ευεργζτθμα τθσ απαλλαγισ από τθν υποχρζωςθ τθσ αντιςτοιχίασ,
δεν κα το ζχουν πλζον και δε κα γίνονται δεκτοί για διοριςμό ι πρόςλθψθ πριν αποκτιςουν
βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ από τον ΔΟΑΤΑΡ.
iii) Απολυτιριο Ελλθνικοφ εξαταξίου Γυμναςίου ι Λυκείου ι ιςότιμου ςχολείου. Τςοι
δεν ζχουν το απολυτιριο αυτό, απαιτείται να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό για τθν άριςτθ
γνϊςθ και τθν άνετθ χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, το οποίο χορθγείται από (i) το Ξζντρο
Ελλθνικισ Γλϊςςασ (επίπεδο Γ2ϋ) ι (ii) τθν Επιτροπι του άρκρου 14 παρ.10 του ν.1566/1985
(Δ/νςθ Υροςωπικοφ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ). Διευκρινίηεται ότι το δικαιολογθτικό αυτό
απαιτείται και για τουσ υποψθφίουσ των κλάδων ΔΕ και ΨΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ρ.Χ.Ξ. τμιμα
Εϋ).

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ Ι: Ψίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ, που απαιτοφνται
από τθν παροφςα, πρζπει να είναι επικυρωμζνοι και επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα. Σι ανωτζρω τίτλοι υποβάλλονται ςε ακριβζσ αντίγραφο του πρωτοτφπου ι ςε
αντίγραφο του ακριβοφσ αντιγράφου τθσ αρχισ που εξζδωςε το πρωτότυπο (όχι ςε αντίγραφο
το οποίο δεν ζχει επικυρωκεί από τθν αρχι που εξζδωςε το πρωτότυπο). Σι ωσ άνω τίτλοι,
πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ όταν προςκομίηονται ςε φωτοτυπία μθ επικυρωμζνθ από τθν
αρχι που τουσ εξζδωςε, επικυρϊνονται μόνο από δικθγόρο. Ακριβι αντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικϊν εγγράφων ι εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, τα οποία ζχουν
επικυρωκεί από δικθγόρο ι δθμόςια αρχι επικυρϊνονται από όλεσ τισ διοικθτικζσ αρχζσ και τα
Ξζντρα Εξυπθρζτθςθσ Υολιτϊν (ΞΕΥ). Θ επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά
νόμο αρχι του Ωπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν Υρεςβεία ι το Υροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν
Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από άμιςκο διερμθνζα διοριςμζνο βάςει του ν.
148/26.12.1913/1.2.1914.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΙΙ: Για τα πτυχία που ζχουν αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι και ζχουν
αναγνωριςκεί ωσ ιςότιμα και αντίςτοιχα, ωσ θμερομθνία κτιςθσ κεωρείται θ θμερομθνία
αρχικισ κτιςθσ του πτυχίου τθσ αλλοδαπισ εάν θ αναγνϊριςθ ζγινε χωρίσ ςυμπλθρωματικι
εξζταςθ μακθμάτων ςε ιδρφματα τθσ θμεδαπισ άλλωσ θ θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ιςοτιμίασ
και αντιςτοιχίασ του πτυχίου από τα αντίςτοιχα αρμόδια όργανα, εάν για τθν αναγνϊριςθ
προθγικθκε εξζταςθ ςε ιδρφματα τθσ θμεδαπισ.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΙΙΙ: Ωσ θμερομθνία πτυχίου για υποψθφίουσ που προςκομίηουν
αναγνϊριςθ του επαγγελματικοφ προςόντοσ εκπαιδευτικοφ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ από το Χυμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Υροςόντων (Χ.Α.Ε.Υ.) (πρϊθν
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Χ.Α.Ε.Λ.) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Υ.Δ. 38/2010, κεωρείται θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ
απόφαςθσ του Χ.Α.Ε.Υ..
δ. Θ εκπλιρωςθ ι μθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων των υποψθφίων ι θ νόμιμθ
απαλλαγι τουσ απϋ αυτζσ δθλϊνεται υποχρεωτικά ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ (Ζντυπο Α).
Ωποψιφιοι ομογενείσ Βορειοθπειρϊτεσ, από τθν Ξωνςταντινοφπολθ και από τα νθςιά
Μμβρο και Ψζνεδο με αλλοδαπι ικαγζνεια, εφόςον προςκομίςουν αντίγραφο του Ειδικοφ
Δελτίου Ψαυτότθτασ Σμογενοφσ (Ε.Δ.Ψ.Σ.) τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, δεν υποχρεοφνται να
προςκομίςουν πιςτοποιθτικό ςτρατοφ.
Ωποψιφιοι πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ
εκπλιρωςθ ι μθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεϊν τουσ δεν αποτελεί κϊλυμα διοριςμοφ ςτο
Δθμόςιο Ψομζα ςτθ χϊρα τουσ, υποβάλλουν ςχετικι βεβαίωςθ από Αρχι τθσ οικείασ χϊρασ.
Σι υποψιφιοι ιερείσ, που δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ,
υποβάλλουν βεβαίωςθ ιεροςφνθσ από τθν οικεία Πθτρόπολθ,
Ωποψιφιοι, που υπθρετοφν ςε Χϊματα Αςφαλείασ και δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ
ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, υποβάλλουν βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ τουσ, ςτθν οποία να
φαίνεται ότι ο χρόνοσ υπθρεςίασ τουσ αντιςτοιχεί με τθν εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν τουσ
υποχρεϊςεων.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ Ι: Για τισ περιπτϊςεισ των υποψθφίων που δθλϊνουν ςτθν Αίτθςθ-Διλωςι
τουσ τθν εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν τουσ υποχρεϊςεων ι τθ νόμιμθ απαλλαγι τουσ από
αυτζσ, *Αρικ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (ΦΕΞ 1755/31.12.2001 τ. Βϋ) Ξοινι Ωπουργικι
Απόφαςθ Ωπουργϊν Εςωτερικϊν και Εκνικισ Άμυνασ+, κατά τθν πρόςλθψι τουσ κα ελζγχεται
από τθ Διεφκυνςθ πρόςλθψθσ αν θ θμερομθνία εκπλιρωςθσ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων
ι τθσ νόμιμθσ απαλλαγι από αυτζσ, που αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό τφπου Αϋ, είναι εντόσ
των προκεςμιϊν τθσ παροφςθσ εγκυκλίου, άλλωσ θ πρόςλθψθ κα ανακαλείται και κα
επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΙΙ: Σι υποψιφιοι που δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ, ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτθςθ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν
και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν και κατατάςςονται ςτο τζλοσ του οικείου πίνακα. *άρκρο 12
παρ. 4 τθσ αρικ. 35557/Δ2/09.04.2003 Φυκμιςτικισ Ω. Α. (ΦΕΞ 465/17.04.2003 τ. Αϋ) και παρ. 2
τθσ αρικμ. 55127/Δ2/11-6-2004 (ΦΕΞ 937 Βϋ) Ω.Α.+.
2. Οι υποψιφιοι εκπ/κοι που εμπίπτουν ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ κα πρζπει να
ςυνυποβάλουν, πζραν των ανωτζρω, και τα εξισ δικαιολογθτικά κατά περίπτωςθ:
α. Ρολφτεκνοι:
Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ πολυτζκνου εξ ιδίασ οικογενείασ από το Διμο
εγγραφισ ςυνοδευόμενο από Ριςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Ρολυτζκνων
Ελλάδοσ.
Χτθν κατθγορία των πολυτζκνων ανικουν :
οι γονείσ τεςςάρων τζκνων, τα οποία είναι ανιλικα ι ςπουδάηοντα ι υπθρετοφν τθ
ςτρατιωτικι τουσ κθτεία,
ο γονζασ χωρίσ ςφηυγο, ο οποίοσ ζχει τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια των τζκνων και
είναι μόνοσ υπόχρεοσ ςε διατροφι αυτϊν, εφόςον ζχει τουλάχιςτον τρία τζκνα,
ο ζνασ από τουσ γονείσ εφόςον κατζςτθ ανάπθροσ εξ οιαςδιποτε αιτίασ ι ανάπθροσ
πολζμου ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, εφόςον ζχει τουλάχιςτον
τρία τζκνα.
τα απορφανιςκζντα τζκνα αν είναι τουλάχιςτον δφο, ςε περίπτωςθ κανάτου και των
δφο γονζων απολαμβάνουν τα ευεργετιματα των πολυτζκνων, υπό τουσ περιοριςμοφσ τθσ
παρ.1 του αρκ.6 του Ρ. 3454/2006.
Για όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ πολυτζκνων χορθγείται θ ιδιότθτα του πολυτζκνου για
τουσ ζχοντεσ τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια τζκνων από ζναν ι περιςςότερουσ γάμουσ, ι
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νομιμοποιθκζντων ι υιοκετθμζνων, τα οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το
εικοςτό τρίτο (23ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι ςπουδάηουν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ
ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά
ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ
και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ.
Χτα τζκνα αυτά ςυνυπολογίηονται και αυτά με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα
επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Θ κατά τα ανωτζρω κατθγορία των πολυτζκνων αφορά μόνο τθν πρόταξι
τουσ ςτον πίνακα αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ.
8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΞ 267/20.11.2003 τ. Αϋ).
β. Τρίτεκνοι:
Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το Διμο εγγραφισ για τθν ιδιότθτα του
γονζα τριϊν (3) τζκνων.
Χφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 παρ.1 του ν. 3454/2006 ςτθν κατθγορία των
τριτζκνων ανικουν οι γονείσ με τρία (3) παιδιά.
Σι παροχζσ χορθγοφνται ςε γονζα ι γονείσ που ζχουν τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια
τριϊν παιδιϊν από τον ίδιο ι διαφορετικοφσ γάμουσ ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι
υιοκετθμζνων ι εκτόσ γάμου γεννθκζντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει
το εικοςτό τρίτο (23ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι φοιτοφν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ
πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα
τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και δεν
ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ.
Χτα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τζκνα με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό
εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ
κατάςταςθσ.

ΓΕΝΙΚΘ ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Χθμειϊνεται ότι τα πιςτοποιθτικά των εκπαιδευτικϊν, που ανικουν ςτισ
προαναφερόμενεσ κατθγορίεσ των πολυτζκνων και τριτζκνων, κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί
πρόςφατα, ιτοι εντόσ του τελευταίου εξαμινου. Επιςθμαίνεται ότι οι ιδιότθτεσ αυτζσ πρζπει να
ςυντρζχουν και κατά το χρόνο πρόςλθψθσ.
γ. Ειδικζσ κατθγορίεσ αναπθρίασ (ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία, δρεπανοκυτταρικι
αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ):
Ριςτοποιθτικό Α/κμιασ Υγειονομικισ Επιτροπισ, ςε ιςχφ. Ελλείψει αυτοφ, ο υποψιφιοσ
μπορεί να κατακζςει πιςτοποιθτικό κρατικοφ νοςοκομείου, το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί
μζχρι και ζνα ζτοσ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, ο υποψιφιοσ
υποχρεοφται, εντόσ εξαμινου από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ, να προςκομίςει και το
πιςτοποιθτικό Α/κμιασ Ωγειονομικισ Επιτροπισ ςτθ Διεφκυνςθ όπου υποβλικθκε θ αίτθςθ.
Χε περίπτωςθ που ζχει παρζλκει διετία από τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ υγείασ τθσ
Α/κμιασ Ωγειονομικισ Επιτροπισ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων, κα
πρζπει να προςκομίςουν νζο πιςτοποιθτικό.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Για τα πιςτοποιθτικά που ζχουν χρόνια ιςχφ, ακόμα κι αν ζχει παρζλκει
διετία από τθν ζκδοςι τουσ, αρκεί θ προςκόμιςθ των εν λόγω πιςτοποιθτικϊν (δεν απαιτείται
δθλαδι θ προςκόμιςθ νζων).
δ. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του άρκρου 9, παρ. 6 του ν. 3391/2005 (που αντικατζςτθςε
τθν παρ. 1 του άρκρου 5 του ν. 3194/2003) με προχπθρεςία ζωσ 30-06-2010:
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δ1. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ (ςυγκεντρωτικι) από τθν οικεία Δ/νςθ Εκπ/ςθσ ςτθν οποία
ανικει το ιδιωτικό ςχολείο, όπου κα αναγράφονται τα χρονικά διαςτιματα κατά τα οποία
παραςχζκθκε θ προχπθρεςία, κακϊσ και το ωράριο εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ τουσ.
δ2. Ζγγραφο απόλυςθσ τθσ οικείασ Δ/νςθσ ι Γραφείου Εκπ/ςθσ, ςτο οποίο κα
αναγράφεται θ πράξθ-απόφαςθ τθσ κατάργθςθσ-αναςτολισ ςχολικισ μονάδασ κ.λ.π. ι τθσ
καταγγελίασ ςφμβαςθσ.
δ3. Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ρ.1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνουν με ποια
από τισ δφο προχπθρεςίεσ (ιδιωτικι ι δθμόςια) επικυμοφν να ενταχκοφν ςτουσ πίνακεσ
αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων ςε περίπτωςθ που διακζτουν και τισ δφο προχπθρεςίεσ. Επίςθσ
κα δθλϊνουν ότι δεν εργάηονται ςε άλλθ ςχολικι μονάδα του ίδιου ι άλλου ιδιοκτιτθ
ιδιωτικοφ ςχολείου.
ε. Εκπαιδευτικοί με προχπθρεςία ςε ςχολεία κρατϊν-μελϊν Ε.Ε. ζωσ 30-06-2010:
ε1. Βεβαίωςθ πρόςλθψθσ από τον αρμόδιο/αρμόδιουσ φορείσ οι οποίοι τελοφν υπό τθ
διοικθτικι εποπτεία του αρμόδιου, ςε κάκε κράτοσ, Ωπουργείου και ςυνοδευόμενθ από
επίςθμθ μετάφραςθ, ςτθν οποία να αναγράφεται:
ότι τα ςχολεία πρόςλθψθσ ανικουν ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ,
θ ακριβισ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ
τα ακριβι χρονικά διαςτιματα κατά τα οποία παραςχζκθκε θ ανωτζρω προχπθρεςία,
εργαςιακι ςχζςθ με τθν οποία αποκτικθκε θ αναφερόμενθ ςτα παραςτατικά
προχπθρεςία,
το υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ του μονίμου, αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου
εκπαιδευτικοφ,
ςτουσ ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ, οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ ανά μινα και
ο φορζασ πρόςλθψθσ και το Ωπουργείο ςτθ διοικθτικι εποπτεία του οποίου ανικει.
Χε κάκε περίπτωςθ ςτθ βεβαίωςθ κα αναγράφεται ότι θ αποκτθκείςα προχπθρεςία είναι
δθμόςια και δεν είναι ιδιωτικι.
Θ προχπθρεςία αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου, που ζχει αποκτθκεί ςε δθμόςια ςχολεία
Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ
και προχποκζςεισ με τθν προχπθρεςία που ζχει αποκτθκεί ςτθν Ελλάδα, μπορεί να
αναγνωριςτεί ωσ προχπθρεςία για τθν ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν εφόςον
αποκτικθκε μετά τθν ζνταξθ των κρατϊν-μελϊν ςτθν Ε.Ε. πλθν τθσ Ξφπρου.
3. Εκτόσ των ανωτζρω, οι υποψιφιοι του κλάδου ΡΕ16.01 (και ελλείψει αυτϊν οι
υποψιφιοι του κλάδου ΤΕ16) που επικυμοφν να προςλθφκοφν ωσ προςωρινοί αναπλθρωτζσ
ι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί ςε εκκλθςιαςτικά γυμνάςια και λφκεια, υποβάλλουν ςφμφωνα με
τισ ειδικζσ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 39 του ν. 3848/ 2010 μαηί με τθν αίτθςθ –διλωςθ
υποχρεωτικά βιογραφικό ςθμείωμα του οποίου το περιεχόμενο κα εναρμονίηεται με τισ
διατάξεισ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 67728/Α2/11-06-2010 (ΦΕΞ 863 Βϋ) και προαιρετικά
ςυςτατικι επιςτολι από προςωπικότθτα του χϊρου τθσ Σρκοδοξίασ. Αν θ αίτθςθ δεν
ςυνοδεφεται από το βιογραφικό ςθμείωμα, δεν κα γίνεται καταχϊρθςθ των προτιμιςεων των
εκκλθςιαςτικϊν ςχολείων.
Οι Διευκυντζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ παρακαλοφνται να μεριμνιςουν για τθν
αποςτολι του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ ι και τθσ ςυςτατικισ επιςτολισ με αντίγραφο τθσ
αίτθςθσ και των ςυνοδευτικϊν δικαιολογθτικϊν, ςτθ Διεφκυνςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ
και Θρθςκευτικισ Αγωγισ του Υπουργείου. Σι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί που δθλϊνουν
εκκλθςιαςτικά ςχολεία για να μείνουν ςτο πίνακα αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων (ωσ
υποψιφιοι για πρόςλθψθ ςε εκκλθςιαςτικά ςχολεία) κα πρζπει να αξιολογθκοφν από το
Ωπθρεςιακό Χυμβοφλιο Δευτεροβάκμιασ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ με τθ διευρυμζνθ
ςφνκεςι του. Τςοι υποψιφιοι αξιολογθκοφν κετικά για τθ πρόςλθψι τουσ ςτα εκκλθςιαςτικά
ςχολεία, κα πρζπει να γνωρίηουν ότι, για τθ πρόςλθψι τουσ ειδικά ςτθν Ακωνιάδα
Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία του Αγίου Τρουσ, όπωσ και ςτθ Φιηάρειο Εκκλθςιαςτικι Χχολι,
προχπόκεςθ είναι θ ζγκριςθ από τθν Λερά Ξοινότθτα του Αγίου Τρουσ ι το Υολυμελζσ
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Χυμβοφλιο τθσ Φιηαρείου Εκκλθςιαςτικισ Χχολισ αντίςτοιχα. Επιπλζον επιςθμαίνεται ότι ςτθν
Ακωνιάδα Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία λόγω του ειδικοφ νομικοφ κακεςτϊτοσ δεν
προςλαμβάνονται γυναίκεσ εκπαιδευτικοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΕΡΑΚΕΙΑ
Θ παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια πιςτοποιείται (διατάξεισ του άρκρου 2 παρ. 3 και
4 του ν. 3848/2010):
α) Πε βεβαίωςθ περί επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ ειδικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν
τουλάχιςτον εξαμθνιαίασ διάρκειασ, το οποίο παρζχεται από τμιμα Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ
Λδρφματοσ (Α.Ε.Λ.) ι από ομάδεσ ςυνεργαηόμενων τμθμάτων του ίδιου ι περιςςότερων Α.Ε.Λ. ςε
αποφοίτουσ τμθμάτων που ζχουν τα ειδικά τυπικά προςόντα διοριςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια ι
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ψο πρόγραμμα αυτό
καταρτίηεται με απόφαςθ του οικείου ΑΕΛ, που εγκρίνεται από τον Ωπουργό Υαιδείασ, Δια Βίου
Πάκθςθσ και Κρθςκευμάτων, φςτερα από γνϊμθ του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου , και
αξιολογείται μετά το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ του, εν ςυνεχεία δε κάκε τζςςερα ζτθ, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 9 του ν. 3374/2005 (ΦΕΞ 189 Α).
Επιςθμαίνεται ότι ςχετικζσ βεβαιϊςεισ γίνονται δεκτζσ εφόςον ζχουν εκδοκεί ςε
εφαρμογι τθσ ανωτζρω ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ ι
β) Πε τθν κατοχι πτυχίου τμιματοσ Α.Ε.Λ., το πρόγραμμα ςπουδϊν του οποίου
εξαςφαλίηει τθν προσ τοφτο αναγκαία κεωρθτικι κατάρτιςθ και πρακτικι εξάςκθςθ και οι
απόφοιτοι του οποίου ζχουν τα ειδικά τυπικά προςόντα διοριςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια ι
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ψο πρόγραμμα ςπουδϊν
αξιολογείται ωσ προσ τθν εξαςφάλιςθ τθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ μετά το
πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ του, εν ςυνεχεία δε κάκε τζςςερα ζτθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
άρκρων 1 ζωσ 9 του ν. 3374/2005. Ωσ προσ τθν εξαςφάλιςθ τθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ
επάρκειασ εκδίδεται διαπιςτωτικι απόφαςθ του Ωπουργοφ Υαιδείασ, Δια Βίου Πάκθςθσ και
Κρθςκευμάτων, φςτερα από γνϊμθ του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου ι
γ) Πε τθν κατοχι πτυχίου παιδαγωγικϊν τμθμάτων Α.Ε.Λ., ι
δ) Πε τθν κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςτισ
επιςτιμεσ τθσ αγωγισ, ι
ε) Πε τθν κατοχι παιδαγωγικοφ πτυχίου τθσ Υαιδαγωγικισ Ψεχνικισ Χχολισ (ΥΑΨΕ.Χ.) ι
τθσ Ανωτζρασ Χχολισ Εκπαιδευτικϊν Ψεχνολόγων Πθχανικϊν (Α.Χ.Ε.ΨΕ.Π.) τθσ πρϊθν Χχολισ
Εκπαιδευτικϊν Οειτουργϊν Επαγγελματικισ και Ψεχνικισ Εκπαίδευςθσ (Χ.Ε.Ο.Ε.Ψ.Ε.) ι τθσ
Ανϊτατθσ Χχολισ Υαιδαγωγικισ και Ψεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.).
ςτ) Πε κατοχι αναγνϊριςθσ του επαγγελματικοφ προςόντοσ του κακθγθτι
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςυγκεκριμζνου κλάδου από το Χυμβοφλιο Αναγνϊριςθσ
Επαγγελματικϊν Υροςόντων (ΧΑΕΥ) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Υ.Δ. 38/2010, δεδομζνου ότι
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ τθσ εκ μζρουσ του ΧΑΕΥ είναι θ πλιρθσ ακαδθμαϊκι
και παιδαγωγικι επάρκεια του αιτοφντοσ (αρ. 68651/ΛΑ/19-6-12 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Ψμιμα Δϋ Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Υροςόντων).
η) Ψα πτυχία που χορθγοφνται από εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ γίνονται
δεκτά εφόςον ζχουν αναγνωριςκεί ωσ ιςότιμα και αντίςτοιχα από το Διεπιςτθμονικό
Σργανιςμό Αναγνϊριςθσ Ψίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Υλθροφόρθςθσ (Δ.Σ.Α.Ψ.Α.Υ.) /
Διαπανεπιςτθμιακό Ξζντρο Αναγνϊριςθσ Ψίτλων Χπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ (ΔΛ.Ξ.Α.Ψ.Χ.Α.)
ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ. Σι μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν και τα διδακτορικά
διπλϊματα που χορθγοφνται από εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ γίνονται δεκτά
εφόςον ζχουν αναγνωριςκεί ωσ ιςότιμα από το Δ.Σ.Α.Ψ.Α.Υ. ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ
και ςυνοδεφονται από βεβαίωςθ του ότι το γνωςτικό αντικείμενο τουσ εμπίπτει ςτισ επιςτιμεσ
τθσ αγωγισ.
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Ραράλλθλα με τισ διατάξεισ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 2 του ν. 3848/2010
εξακολουκοφν να εφαρμόηονται για τθ μεταβατικι περίοδο και για τουσ δφο επόμενουσ
διαγωνιςμοφσ του ΑΧΕΥ οι ιςχφουςεσ διατάξεισ περί παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ
(άρκρο 9 παρ. 6. του ν. 3848/2010), ιτοι τα πτυχία:
α) Ψμθμάτων Α.Ε.Λ.:
-Υαιδαγωγικοφ Ρθπιαγωγϊν
-Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ
-Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ ι Επιςτθμϊν Αγωγισ Υροδθμοτικισ Εκπαίδευςθσ ι Επιςτθμϊν
τθσ Αγωγισ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Υανεπιςτθμίου τθσ Ξφπρου
-Φιλοςοφίασ
-Υαιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ
-Φιλοςοφίασ και Ξοινωνικϊν Χπουδϊν
β) Χχολισ Ρθπιαγωγϊν
γ) Υαιδαγωγικισ Ακαδθμίασ
δ) Διδακτορικό δίπλωμα ι μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςτισ επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ και
ε) Ξακθγθτικϊν Χχολϊν.
Χθμειϊνεται ότι Ξακθγθτικζσ ςχολζσ κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 2 παρ. 5
του ν. 1894/1990 (ΦΕΞ 110 Αϋ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 παρ.2 του ν. 3194/2003
(ΦΕΞ 267/20-11-2003 τ.Αϋ), για τουσ διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν και τισ προςλιψεισ
αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν από το ζτοσ 2004 και εφεξισ, νοοφνται τα
πανεπιςτθμιακά τμιματα, των οποίων οι πτυχιοφχοι διορίηονται ςτθν πρωτοβάκμια και
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985, χωρίσ τθν
απαίτθςθ πρόςκετου πτυχίου ι πιςτοποιθτικοφ παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ, ςε κζςεισ
εκπαιδευτικϊν των κλάδων ΥΕ70 Δαςκάλων, ΥΕ60 Ρθπιαγωγϊν και των κλάδων ΥΕ01
Κεολόγων, ΥΕ02 Φιλολόγων, ΥΕ03 Πακθματικϊν, ΥΕ04 Φυςικϊν, ΥΕ05 Γαλλικισ Γλϊςςασ, ΥΕ6
Αγγλικισ Γλϊςςασ, ΥΕ07 Γερμανικισ Γλϊςςασ, ΥΕ08 Ξαλλιτεχνικϊν Πακθμάτων, ΥΕ11 Φυςικισ
Αγωγισ, ΥΕ15 Σικιακισ Σικονομίασ, ΥΕ16 Πουςικισ (ΥΕ16.01, ΥΕ16.02 πτυχιοφχων
Υανεπιςτθμίων), ΥΕ32 Κεατρικϊν Χπουδϊν, ΥΕ33 Πεκοδολογίασ, Λςτορίασ και Κεωρίασ τθσ
Επιςτιμθσ (ΠΛΚΕ), ΥΕ34 Λταλικισ Γλϊςςασ, ΥΕ40 Λςπανικισ Γλϊςςασ και του κλάδου ΥΕ19
Υλθροφορικισ Υανεπιςτθμίων οι πτυχιοφχοι του Ψμιματοσ Διδακτικισ τθσ Ψεχνολογίασ και
Ψθφιακϊν Χυςτθμάτων του Υανεπιςτθμίου Υειραιϊσ, κακϊσ και θ Ανϊτερθ Χχολι
Εκπαιδευτικϊν Ψεχνολόγων Πθχανικϊν (Α.Χ.Ε.ΨΕ.Π.) τθσ Χ.Ε.Ο.Ε.Ψ.Ε. και θ Ανϊτατθ Χχολι
Υαιδαγωγικισ και Ψεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.) για διοριςμό εκπαιδευτικϊν ςτον
κλάδο ΥΕ17 (άρκρο 8, παρ.2 του ν. 3194/2003, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 18 παρ.5 του
ν. 3404/2005, ( ΦΕΞ 260/17.10.2005 τ. Αϋ), το άρκρο 1 παρ. 3 του ν. 3687/2008) και το άρκρο
39, παρ. 1 του ν. 3794/2009.
Διευκρινίςεισ για τθν παιδαγωγικι επάρκεια περιλαμβάνονται ςτο ειδικό
παράρτθμα των προςόντων για ζνταξθ ςε κλάδουσ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ

ΜΕΟΣ Γϋ - ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ - ΑΙΤΘΣΘ ΚΑΙ ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΘΝ
ΕΝΤΑΞΘ ΣΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΡΛΘΩΤΩΝ – ΩΟΜΙΣΘΙΩΝ ΓΙΑ
ΡΟΣΛΘΨΘ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΡΕ16.01, ΡΕ16.02,
ΡΕ17.13, ΡΕ17.14 και ΤΕ16.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Ανϊτατο όριο θλικίασ των υποψθφίων δεν υφίςταται (άρκρο 10 παρ. 11
του ν. 3051/2002 όπωσ ιςχφει - ΦΕΞ 220/20.09.2002 τ. Αϋ). Ξατϊτατο όριο θλικίασ ορίηεται το
εικοςτό πρϊτο (21ο) ζτοσ. Για τθ ςυμπλιρωςθ του κατϊτατου ορίου θλικίασ, ωσ θμερομθνία
γζννθςθσ κεωρείται θ 1θ Λανουαρίου του ζτουσ γζννθςθσ.
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1. Τίτλοσ ςπουδϊν
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ16.01 και ΡΕ16.02 απαιτείται:
 πτυχίο ι ζγγραφο προςαρτθμζνο ςε αυτό από το οποίο να προκφπτει μουςικι ειδίκευςθ. Θ
μουςικι ειδίκευςθ δεν μπορεί να προκφπτει από μεταπτυχιακό τίτλο ι πτυχίο μουςικισ
ειδίκευςθσ αναγνωριςμζνου μθ ανωτάτου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ.
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ17.13 και ΡΕ17.14 απαιτείται
 Για τθν ειδικότθτα ΡΕ17.13: πτυχίο τμιματοσ Πουςικισ Ψεχνολογίασ και Ακουςτικισ τθσ
Χχολισ Πουςικισ Ψεχνολογίασ Ψεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων
ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και πιςτοποιθτικό παιδαγωγικισ και διδακτικισ
επάρκειασ ι κάποιο ιςοδφναμο προσ αυτά τθσ παρ. 4 του άρκρου 6 του Ρ. 2525/1997 (ΦΕΞ 188 Αϋ),
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
 Για τθν ειδικότθτα ΡΕ17.14: πτυχίο τμιματοσ Ψεχνολογίασ Ιχου και Πουςικϊν Σργάνων
τθσ Χχολισ Πουςικισ Ψεχνολογίασ Ψεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων
ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και πιςτοποιθτικό παιδαγωγικισ και διδακτικισ
επάρκειασ ι κάποιο ιςοδφναμο προσ αυτά τθσ παρ. 4 του άρκρου 6 του Ρ. 2525/1997(ΦΕΞ 188 Αϋ),
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΤΕ16 απαιτείται :
Υτυχίο αναγνωριςμζνου μθ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ τθσ θμεδαπισ κεωρθμζνο
από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ ι πτυχίο μουςικισ ειδικότθτασ του άρκρου 8, παρ. 5 του Ρ.
2158/1993 τίτλοσ του ΩΥΕΥΚ ι πτυχίο ιςότιμο και αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ (βλ. Υαράρτθμα).
2.Αίτθςθ–Διλωςθ Αναπλθρωτι για Μουςικά Σχολεία
Χτθν Αίτθςθ-Διλωςθ ο υποψιφιοσ ςτο πεδίο «Α. Αναπλθρωτζσ» μπορεί να δθλϊςει από μία
(1) μζχρι ςαράντα δφο (42) προτιμιςεισ οι οποίεσ μπορεί να είναι οποιοδιποτε Πουςικό Χχολείο
με πλιρεσ ι μειωμζνο ωράριο.

Α/Α
1
2
3
…
42

Ρεριοχζσ Ρροτίμθςθσ (κατά ςειρά)
Πουςικό Χχολείο Αλίμου
Πουςικό Χχολείο Υαλλινθσ
Πουςικό Χχολείο Αλίμου - Πειωμζνου Ωραρίου
…
Πουςικό Χχολείο Θρακλείου - Πειωμζνου Ωραρίου

Εκτόσ των ανωτζρω επιλογϊν κάκε υποψιφιοσ ζχει τθ δυνατότθτα να δθλϊςει ςτθν αίτθςι
του, επιλζγοντασ το ςχετικό πεδίο, ότι επικυμεί να προςλθφκεί από τον ενιαίο πίνακα
αναπλθρωτϊν:
α. ωσ αναπλθρωτισ και ςτα υπόλοιπα Πουςικά Χχολεία,
β. ωσ αναπλθρωτισ με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ και ςτα υπόλοιπα Πουςικά Χχολεία.
3. Αίτθςθ-Διλωςθ Ωρομιςκίου για Μουςικά Σχολεία.
Χτθν Αίτθςθ-Διλωςθ ο υποψιφιοσ ςτο πεδίο «Β. ΩΦΣΠΛΧΚΛΣΛ» δθλϊνει μουςικά ςχολεία
μιασ (1) μόνο Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.
Διλωςθ μζχρι δφο (2) μουςικϊν ειδικεφςεων (μακιματοσ–οργάνου) που επικυμεί να
διδάξει ο ενδιαφερόμενοσ, εφόςον ζχει τα απαιτοφμενα τυπικά προςόντα, ςφμφωνα με τον
ακόλουκο πίνακα:
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ΜΟΥΣΙΚΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

1

Θεωρθτικά
Ευρωπαϊκισ
Μουςικισ

2

Πργανα
Ευρωπαϊκισ
Μουςικισ

3

Βυηαντινι
Εκκλθςιαςτικ
ι Μουςικι

4

Πργανα
Ραραδοςιακ
ισ Μουςικισ

5

Ακορντεόν

6

Σαξόφωνο

7

Μουςικι
Τεχνολογία
H/Y

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΡΟΣΟΝΤΑ
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ16.01: Υτυχίο τμιματοσ μουςικϊν
ςπουδϊν ι μουςικισ επιςτιμθσ και τζχνθσ πανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο ομοταγοφσ ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΤΕ16: Υτυχίο Φυγισ ι Δίπλωμα Χφνκεςθσ
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ16.01: Υτυχίο τμιματοσ μουςικϊν
ςπουδϊν ι μουςικισ επιςτιμθσ και τζχνθσ πανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο ομοταγοφσ ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ με ειδίκευςθ
ςτο αντίςτοιχο όργανο
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΤΕ16: Υτυχίο ι Δίπλωμα Αντίςτοιχου
Σργάνου
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ16.01: Υτυχίο τμιματοσ μουςικϊν
ςπουδϊν ι μουςικισ επιςτιμθσ και τζχνθσ πανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο ομοταγοφσ ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ με ειδίκευςθ
ςτθ βυηαντινι μουςικι ι ςτθν ελλθνικι παραδοςιακι μουςικι
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΤΕ16: Υτυχίο ι Δίπλωμα Εκκλθςιαςτικισ
Βυηαντινισ Πουςικισ
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων α. ΡΕ16.01: πτυχίο Πουςικισ Επιςτιμθσ
και Ψζχνθσ του Υανεπιςτθμίου Πακεδονίασ με ειδίκευςθ παραδοςιακό όργανο
και β. ΡΕ16.02: πτυχίο του τμιματοσ λαϊκισ και παραδοςιακισ μουςικισ του
Ψεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ Θπείρου ι ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο
ομοταγοφσ ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΤΕ16: Ψίτλοσ μουςικισ ειδίκευςθσ του
ΩΥΕΥΚ (άρκρο 8, παρ. 5 του ν. 2158/1993)
Για τουσ εμπειροτζχνεσ: υπεφκυνθ Διλωςθ του Ρ.1599/1986 ςχετικά με τθν
επαρκι γνϊςθ του οργάνου που προτίκεται να διδάξει ο υποψιφιοσ.
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ16.01: Υτυχίο τμιματοσ μουςικϊν
ςπουδϊν ι μουςικισ επιςτιμθσ και τζχνθσ πανεπιςτθμίου με ειδίκευςθ ςτο
αντίςτοιχο όργανο
Για τουσ εμπειροτζχνεσ: Ωπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986
ςχετικά με τθν επαρκι γνϊςθ του οργάνου που προτίκεται να διδάξει ο
υποψιφιοσ.
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ16.01: Υτυχίο τμιματοσ μουςικϊν
ςπουδϊν ι μουςικισ επιςτιμθσ και τζχνθσ πανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο ομοταγοφσ ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ με ειδίκευςθ
ςτο αντίςτοιχο όργανο
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΤΕ16: Υτυχίο ι Δίπλωμα Αντίςτοιχου
Σργάνου (Αρικμ. ΥΡΡΟ/ΔΟΕΡΥ/ΤΟΡΥΝΣ/85303/31-8-2007 Υ.Α. ΦΕΚ 1913/2007
τ. Β’)
Για τουσ εμπειροτζχνεσ: Ωπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986
ςχετικά με τθν επαρκι γνϊςθ του οργάνου που προτίκεται να διδάξει ο
υποψιφιοσ.
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΡΕ17.13 και ΡΕ17.14: Υτυχίο Ψμιματοσ
Πουςικισ Ψεχνολογίασ και Ακουςτικισ τθσ Χχολισ Πουςικισ Ψεχνολογίασ Ψ.Ε.Λ.
τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και
Υτυχίο Ψμιματοσ Ψεχνολογίασ Ιχου και Πουςικϊν Σργάνων τθσ Χχολισ
Πουςικισ Ψεχνολογίασ Ψ.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ αντίςτοιχα
Για τουσ εμπειροτζχνεσ: Ωπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986
ςχετικά με τθν επαρκι γνϊςθ Θ/Ω με εξειδίκευςθ ςε μουςικζσ εφαρμογζσ και
Υτυχίο Ψμιματοσ Πουςικϊν Χπουδϊν ι Δίπλωμα ι Υτυχίο: α)Σργάνου,
β)Κεωρθτικϊν Ευρωπαϊκισ ι Εκκλθςιαςτικισ Βυηαντινισ Πουςικισ.
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Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν αρ. 135367/Γ7/20-10-2008 (ΦΕΞ 2279, τ.Β’) Ωπουργικι Απόφαςθ
όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν αρ. 68096/Γ7/12-06-2009 Ω.Α. ( ΦΕΞ 1211 τ. Βϋ), κακορίηονται ωσ
μουςικζσ ειδικεφςεισ για τθν πρόςλθψθ εκπαιδευτικϊν και εμπειροτεχνϊν ςτα μουςικά ςχολεία, οι
παρακάτω:
1.
Κεωρθτικά Ευρωπαϊκισ Πουςικισ
2.
Κεωρθτικά Βυηαντινισ Πουςικισ
3.
Βιολί (κλαςςικό)
4.
Βιόλα
5.
Βιολοντςζλο
6.
Ξοντραμπάςο
7.
Ξικάρα κλαςικι
8.
Ξικάρα θλεκτρικι
9.
Ππάςο θλεκτρικό
10. Υιάνο
11. Φλάουτο
12. Ξλαρινζτο
13. Τμποε
14. Χαξόφωνο
15. Φαγκότο
16. Ψρομπζτα
17. Ψρομπόνι
18. Ξόρνο
19. Ψοφμπα
20. Ακορντεόν
21. Ξρουςτά Ευρωπαϊκά(Ξλαςικά-Χφγχρονα)
22. Υαραδοςιακό Βιολί
23. Ξανονάκι
24. Χαντοφρι
25. Ψαμπουράσ
26. Σφτι
27. Ππουηοφκι (Ψρίχορδο)
28. Παντολίνο
29. Οφρα Ξρθτικι
30. Οφρα Πακεδονίασ
31. Οφρα Υολίτικθ
32. Οφρα Δωδεκανιςου
33. Οφρα Υοντιακι
34. Οαοφτο
35. Υαραδοςιακό Ξλαρίνο
36. Γκάιντα
37. Ηουρνάσ
38. Ρζι-Ξαβάλι-Υαραδοςιακοί Αυλοί
39. Ξρουςτά Υαραδοςιακά
40. Διεφκυνςθ χορωδίασ.
41. Πουςικι Ψεχνολογία ( Εφαρμογζσ Θ/Ω ).
42. Διεφκυνςθ Σρχιςτρασ.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ Ι: Ρλζον των ωσ άνω αναφερομζνων ιςχφουν τα αρχικϊσ οριηόμενα ςτο ΚΕΦ.
Δϋ τθσ παροφςθσ εγκυκλίου απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν ζνταξθ ςτον Ενιαίο Ρίνακα
Αναπλθρωτϊν–Ωρομιςκίων.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΙΙ: Υαράρτθμα με τα κεωρθμζνα και τα μθ κεωρθμζνα από το ΩΥΥΣ πτυχία μθ
Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων ακολουκεί ςτο τζλοσ τθσ εγκυκλίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ - ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΡΕΙΟΤΕΧΝΕΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ
Χφμφωνα με το άρκρο 20 παρ. του Ν. 3475 (ΦΕΚ 146, τ. Αϋ) ορίηεται ότι : «….Χε περίπτωςθ
ζλλειψθσ υποψθφίων εκπαιδευτικϊν του κλάδου ΥΕ16.02 θ διδαςκαλία των μακθμάτων μουςικισ
ειδίκευςθσ και θ άςκθςθ ςτα εργαςτιρια ςτα μουςικά ςχολεία ανατίκεται με ωριαία αντιμιςκία ςε
εμπειροτζχνεσ ιδιϊτεσ που ζχουν γνϊςθ των αντίςτοιχων παραδοςιακϊν οργάνων….»
Α. Οι ιδθ εγγεγραμμζνοι ςτον πίνακα εμπειροτεχνϊν των Μουςικϊν Σχολείων του
ςχολικοφ ζτουσ 2011-2012 κα υποβάλουν :
1. Αίτθςθ-Διλωςθ ςτθν οποία κα ςυμπλθρϊνονται τα Πουςικά Χχολεία μίασ (1) μόνο
Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ (επζχει και κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ν.1599/86 και
εφιςτάται θ προςοχι ςτα δθλοφμενα ςτοιχεία).
2. Ωπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986 ςχετικά με τθν επαρκι γνϊςθ του
οργάνου που προτίκεται να διδάξει ο υποψιφιοσ.
3. Αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν ελλθνομάκεια ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ.
ΠΡΟΟΧΗ
Για τισ περιπτϊςεισ, που ζχουν μεταβλθκεί προςωπικά ςτοιχεία (Α.Δ.Ψ., Α.Φ.Π, διεφκυνςθ
κατοικίασ, αρικμόσ τθλεφϊνου κ.λ.π), αυτά κα δθλϊνονται υποχρεωτικά με υπεφκυνθ-διλωςθ.
Β. Σι ενδιαφερόμενοι προκειμζνου να εγγραφοφν για πρϊτθ φορά κακϊσ και όςοι δεν
περιλαμβάνονται ςτον πίνακα εμπειροτεχνϊν του ςχολικοφ ζτουσ 2011-2012 και ζχουν
παλαιότερεσ καταχωρθμζνεσ προχπθρεςίεσ κα υποβάλουν:
1. Αίτθςθ-Διλωςθ ςτθν οποία κα ςυμπλθρϊνονται τα Πουςικά Χχολεία μίασ (1) μόνο
Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ (επζχει και κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ν.1599/86 και
εφιςτάται θ προςοχι ςτα δθλοφμενα ςτοιχεία).
2. Ωπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986 ςχετικά με τθν επαρκι γνϊςθ του
οργάνου που προτίκεται να διδάξει ο υποψιφιοσ.
3.Αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν ελλθνομάκεια ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ.
4. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 (Ψα ςτοιχεία αυτά περιλαμβάνονται ςτο ϋΕντυπο τθσ
Αίτθςθσ-Διλωςθσ, θ οποία επζχει και κζςθ Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ρ.1599/86. Επαναλαμβάνεται
ότι εφιςτάται θ προςοχι ςτα δθλοφμενα ςτοιχεία).
5. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. (Χτοιχεία του δελτίου ταυτότθτασ, που
ζχουν μεταβλθκεί δθλϊνονται υποχρεωτικά με υπεφκυνθ διλωςθ.)
6. Σποιοδιποτε πιςτοποιθτικό ζγγραφο ςτο οποίο καταγράφεται ο προςωπικόσ αρικμόσ
φορολογικοφ μθτρϊου (Α.Φ.Π.).
7. Θ εκπλιρωςθ ι μθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων των υποψθφίων ι θ νόμιμθ
απαλλαγι τουσ απϋ αυτζσ δθλϊνεται υποχρεωτικά ςτθν Αίτθςθ- Διλωςθ (Ζντυπο Γ).
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ Ι: Για τισ περιπτϊςεισ των υποψθφίων που δθλϊνουν ςτθν Αίτθςθ-Διλωςι
τουσ τθν εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι τθν νόμιμθ απαλλαγι τουσ απϋ αυτζσ,
(Αρικμ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (ΦΕΞ 1755/τ.Βϋ/31-12-2001) Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ
Ωπουργϊν Εςωτερικϊν και Εκνικισ Άμυνασ), κατά τθν πρόςλθψι τουσ κα ελζγχεται από τθν
Διεφκυνςθ πρόςλθψθσ ότι θ θμερομθνία εκπλιρωςθσ ι απαλλαγισ, που αναφζρεται ςτο
πιςτοποιθτικό τφπου Αϋ, προθγείται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ Διλωςθσ τθσ παροφςασ
εγκυκλίου. Άλλωσ θ πρόςλθψθ κα ανακαλείται και κα επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΙΙ: Σι υποψιφιοι που δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ, ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτθςθ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και
ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν και κατατάςςονται ςτο τζλοσ των πινάκων αυτϊν.
Σι υποψιφιοι μποροφν να δθλϊςουν μόνο μία (1) μουςικι ειδικότθτα ςτθν οποία επικυμοφν
να διδάξουν προςκομίηοντασ τθν αντίςτοιχθ υπεφκυνθ διλωςθ.
Χφμφωνα με τθν αρ. 80062/Γ7/4-8-2006 Ω.Α. θ κατάταξθ των υποψθφίων για τθ διδαςκαλία
παραδοςιακϊν οργάνων γίνεται κατά ςειρά που εξαρτάται από τον χρόνο προχπθρεςίασ τουσ ωσ
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εμπειροτεχνϊν ςε Πουςικά Χχολεία. Αν ςυμπίπτει ο χρόνοσ προχπθρεςίασ, για τον ειδικότερο
κακοριςμό τθσ ςειράσ, λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά τα ακόλουκα κριτιρια:
Α. Σίτλοι άλλησ μουςικήσ ειδίκευςησ:
1. Δίπλωμα Βυηαντινισ Εκκλθςιαςτικισ Πουςικισ
2. Υτυχίο Βυηαντινισ Εκκλθςιαςτικισ Πουςικισ
3. Διδακτορικό
4. Πεταπτυχιακό
5. Υτυχίο Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ Ψριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Υανεπιςτιμιο – Ψ.Ε.Λ.)
6. Υτυχίο Πουςικϊν Χπουδϊν
7. Δίπλωμα Χφνκεςθσ ι Σργάνου
8. Υτυχίο Φυγισ ι Σργάνου ι τίτλου μουςικισ ειδίκευςθσ του ΩΥΕΥΚ
9. Υτυχίο Αντίςτιξθσ
Β. Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιςτήμιο-ΣΕΙ) μθ μουςικισ ειδίκευςθσ:
1. Υτυχίο ΑΕΛ (Υανεπιςτιμιο-ΨΕΛ) Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ ι Ξακθγθτικισ Χχολισ.
2. Υτυχίο ΑΕΛ (Υανεπιςτιμιο-ΨΕΛ) μθ Ξακθγθτικισ Χχολισ
Υροκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ τα παραπάνω κριτιρια, οι υποψιφιοι κα πρζπει να
προςκομίςουν ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τουσ αντίςτοιχουσ τίτλουσ ςπουδϊν.
Χε περίπτωςθ νζασ ςφμπτωςθσ θ ςειρά κακορίηεται πρϊτα από τθν θμερομθνία κτιςθσ του
τίτλου και ζπειτα από τον βακμό του. Χε περίπτωςθ εκ νζου ςφμπτωςθσ οι υποψιφιοι
καταχωροφνται ςτο ςχετικό πίνακα με αλφαβθτικι ςειρά του επικζτου τουσ.
Ανϊτατο όριο θλικίασ των υποψθφίων δεν υφίςταται (άρκρο 10 παρ.11 του Ρ.3051/2002,
ΦΕΞ 220/τ.Αϋ/20-9-2002). Ξατϊτατο όριο θλικίασ ορίηεται το εικοςτό πρϊτο (21 ο) ζτοσ. Για τθ
ςυμπλιρωςθ του κατϊτατου ορίου θλικίασ, ωσ θμερομθνία γζννθςθσ κεωρείται θ 1θ Λανουαρίου
του ζτουσ γζννθςθσ.

Για το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςθσ εγκυκλίου ςθμειϊνεται ότι:
Α. Σι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων που ηθτοφνται
με τθν παροφςα, ςυνοδευόμενα όμωσ απαραιτιτωσ με υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8,
παρ. 4, του ν.1599/1986, ςτθν οποία οι ενδιαφερόμενοι βεβαιϊνουν ότι τα αντίγραφα που
επιςυνάπτουν αποτελοφν γνιςια αντίγραφα εκ των πρωτοτφπων που ζχουν ςτα χζρια τουσ.
Β. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 1 τθσ αρικμ. 44840/ΧΨ5 Ξ.Ω.Α. (ΦΕΞ 587/10-5-2006 τ.Βϋ)
ορίηονται τα δικαιολογθτικά τα οποία εκδίδονται από τισ Ωπθρεςίεσ του Ω.ΥΑΛ.Κ.Υ.Α. και
μποροφν να αναηθτθκοφν αυτεπάγγελτα από τισ Δ/νςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ.
(βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ κτλ). Επίςθσ από τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. 2458/22-2-2005 Ξ.Ω.Α.
(ΦΕΞ 267 Βϋ) ορίηεται θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ τθσ καταφατικισ ι αρνθτικισ διλωςθσ τθσ
Ωπθρεςίασ Ροινικοφ Μθτρϊου από τθν Δθμόςια Ωπθρεςία ζκδοςθσ τθσ τελικισ διοικθτικισ
πράξθσ.
Γ. Δεν απαιτείται εκ νζου κατάκεςθ βεβαιϊςεων για προχπθρεςίεσ καταχωριςμζνεσ ιδθ
ςτο Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα.
Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν με τθν αρικμ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΞ 465 Βϋ) Ω.Α., όπωσ
τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 118723/Δ2/9-11-2006 (ΦΕΞ 1726 Βϋ-διόρκωςθ ςφάλματοσ ΦΕΞ
1863 Βϋ) Ω.Α., οι προςλαμβανόμενοι προςωρινοί αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί
κατά τθν εμφάνιςι τουσ για ανάλθψθ υπθρεςίασ κατακζτουν ςτθν οικεία Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ
πιςτοποιθτικό υγείασ από Α/κμια Ωγειονομικι Επιτροπι ι Δθμόςιο Ροςοκομείο ι Ξζντρο
Ωγείασ. Ψο πιςτοποιθτικό αυτό ζχει ιςχφ τριϊν (3) ετϊν. Ξατά τισ προςλιψεισ εντόσ τθσ τριετίασ,
οι επαναπροςλαμβανόμενοι μποροφν να κατακζτουν επικυρωμζνο αντίγραφο του
πιςτοποιθτικοφ αυτοφ ςτθ διεφκυνςθ πρόςλθψισ τουσ.
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ΜΕΟΣ Δϋ ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΡΙΝΑΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ ΚΑΤΑΤΑΞΘ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ
1. Σι υποψιφιοι, αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι, κατατάςςονται κατά ςειρά που εξαρτάται
από το ςφνολο των μορίων:
α. ζνα μόριο για κάκε μινα προχπθρεςίασ προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου
εκπαιδευτικοφ μζχρι και τισ 30-06-2010. Θ προχπθρεςία, που ζχει προςφερκεί ςε δυςπρόςιτα
ςχολεία μζχρι και τισ 30-06-2010, υπολογίηεται ςτο διπλάςιο μόνον για πρόςλθψθ ωσ
αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων.
β. ζνα μόριο για κάκε βακμολογικι μονάδα πάνω από τθ βακμολογικι βάςθ από τον
τελευταίο, προ τθσ ςυντάξεωσ του πίνακα, διαγωνιςμό του ΑΧΕΥ
γ. μιςό μόριο για κάκε βακμολογικι μονάδα, πάνω από τθ βακμολογικι βάςθ από τον
αντίςτοιχο προτελευταίο διαγωνιςμό του ΑΧΕΥ
Τςοι υπάγονται ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ από τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ λαμβάνουν
ακροιςτικά τα μόρια αυτϊν.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Χε περίπτωςθ ιςοβακμίασ λαμβάνεται υπόψθ θ θμεροχρονολογία κτιςθσ
του πτυχίου και εφόςον ο χρόνοσ αυτόσ ςυμπίπτει για περιςςότερουσ υποψθφίουσ,
λαμβάνονται υπόψθ διαδοχικά ο βακμόσ του πτυχίου και θ βακμολογία τουσ ςε διαγωνιςμό
του ΑΧΕΥ. Χε περίπτωςθ ςφμπτωςθσ ςε όλα τα ανωτζρω κριτιρια, θ κατάταξθ γίνεται τυχαία
από το ςφςτθμα. Χε κάκε περίπτωςθ προτάςςονται όςοι απζκτθςαν πτυχίο τθσ ΑΧΥΑΛΨΕ (πρϊθν
ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο, που αντικακιςτά αυτό κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
2. Χτουσ πίνακεσ προτάςςονται με τθ ςειρά, που αναφζρονται:
α. Σι υποψιφιοι, που είναι πολφτεκνοι εξ ιδίασ οικογενείασ, (βλζπε ςχετικά Πζροσ Α Ξεφ.
Αϋ Ενοτ. 2 και Πζροσ Βϋ Ξεφ. Γϋ παρ. 2β τθσ παροφςθσ εγκυκλίου(),
β. Σι υποψιφιοι, που πάςχουν από ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία ι δρεπανοκυτταρικι ι
μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία,
γ. Τςοι πάςχουν από ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ.
3. Ωποψιφιοι, που δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ
εγγράφονται ςτο τζλοσ του οικείου πίνακα αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν.
*αρικ. 55127/Δ2/11-6-2004 (ΦΕΞ 937/23.06.2004 τ.Βϋ), τροποποιθτικι τθσ αρικ. 35557/Δ2/9-42003 (ΦΕΞ 465/17.04.2003 τ.Βϋ) Ω.Α.+.
4. Για τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν, οι υποψιφιοι
κατατάςςονται ςτουσ πίνακεσ αυτοφσ, ςφμφωνα με τα κριτιρια κατάρτιςθσ των πινάκων
αναπλθρωτϊν.
5. Υζραν των ανωτζρω, για τθν κατάρτιςθ των πινάκων αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων,
ανά μουςικι ειδίκευςθ για τα Μουςικά Σχολεία, από τα οριηόμενα ςτθν παρ. 8 τθσ αρ.
3345/Γ2/2-9-1988 Ω. Α. που κυρϊκθκε με το άρκρο 16 παρ. 1 του Ρ. 1824/1988 (ΦΕΞ 296 τ. Αϋ)
ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 20 παρ 5γ &6β του Ρ. 3475/2006 (ΦΕΞ 146 τ. Αϋ), ςτουσ οποίουσ
ςυνυπάρχουν πζραν του ενόσ κλάδου εκπαιδευτικϊν μουςικισ ι/και ιδιϊτεσ εμπειροτζχνεσ
μουςικοί ιςχφουν και τα εξισ:
α) Σι εκπαιδευτικοί κλάδου ΥΕ16.01 προτάςςονται ζναντι των εκπαιδευτικϊν ΨΕ16
ανεξάρτθτα από το αν ζχουν μόρια προχπθρεςίασ ι όχι.
β) Σι εκπαιδευτικοί κλάδου ΥΕ16.02 προτάςςονται ζναντι των ιδιωτϊν εμπειροτεχνϊν
ανεξάρτθτα από το αν ζχουν μόρια προχπθρεςίασ ι όχι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ: ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΡΙΝΑΚΩΝ - ΥΡΟΒΟΛΘ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ των αιτιςεων, του ελζγχου των
δικαιολογθτικϊν και τθσ καταχϊριςθσ τυχόν προχπθρεςίασ προςφερκείςασ μζχρι και τισ 30-062010 κα καταρτιςτοφν προςωρινοί πίνακεσ, οι οποίοι κα αναρτθκοφν ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ: http://e-aitisi.sch.gr προκειμζνου να υποβλθκοφν ενςτάςεισ *ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ αρικ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΞ 465/2003 τ.Βϋ) Ω.Α. και τθσ 79630/Δ2/28-7-2003
(ΦΕΞ 1084/5-8-2003 τ.Βϋ)+.
Θ εγκφκλιοσ των ενςτάςεων κα αναρτθκεί ςτθν Ξεντρικι Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ του
ΩΥΚΥΑ: http://www.minedu.gov.gr. Σι υποψιφιοι κα μποροφν να υποβάλουν ζνςταςθ εντόσ
των αποκλειςτικϊν προκεςμιϊν, που κα οριςκοφν, κακόςον οι πίνακεσ αυτοί, μετά τθν τελικι
κφρωςι τουσ, ουδεμία μεταβολι επί των ςτοιχείων τθσ προχπθρεςίασ κα επιδζχονται.
Πετά τθν ολοκλιρωςθ των ενςτάςεων αναρτϊνται εκ νζου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
http://e-aitisi.sch.gr οι προςωρινοί πίνακεσ αναπλθρωτϊν, οι οποίοι κυρϊνονται μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ των μόνιμων διοριςμϊν με Ωπουργικι Απόφαςθ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ϋ ΡΟΣΛΘΨΕΙΣ ΑΡΟ ΡΙΝΑΚΕΣ – ΚΥΩΣΕΙΣ
1. Ωποψιφιοσ ςε ζναν (1) κλάδο
α. Χε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο εκπ/κόσ προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ με πλιρεσ
ωράριο δεν είναι διακζςιμοσ για άλλθ πρόςλθψθ για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα του
διδακτικοφ ζτουσ.
β. Χε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο εκπ/κόσ προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ μειωμζνου
ωραρίου (από 5 ζωσ 15 διδακτικζσ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ): (i) είναι δυνατι κατά τθ διάρκεια τθσ
χρονιάσ θ τροποποίθςθ του ωραρίου του από τθν οικεία Δ/νςθ εϊσ το μζγιςτο των 15 ωρϊν
εβδομαδιαίωσ ςτο ίδιο ι άλλο/α ςχολείο/α τθσ ίδιασ περιοχισ τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ και
(ii) παραμζνει διακζςιμοσ για πρόςλθψθ από τθν Ξεντρικι Ωπθρεςία αποκλειςτικά και μόνο ωσ
αναπλθρωτισ πλιρουσ ωραρίου ςτθν ίδια περιοχι τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ, εφόςον τθν ζχει
δθλϊςει ςτθν αίτθςι του και προςλαμβάνεται εφόςον κατά τθ διαδικαςία τθσ ροισ
προγράμματοσ προςλιψεων θ ςειρά κατάταξισ του το επιτρζπει. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ
είναι να ζχει αναλάβει υπθρεςία και να ςυνεχίηει να υπθρετεί μζχρι τθν θμερομθνία
αναβάκμιςισ του.

π.χ. Εκπ/κόσ κλάδου ΥΕ06 που ζχει προςλθφκεί και εργάηεται ςτθν «Α-Αϋ Ανατολικισ
Αττικισ – Μειωμζνου Ωραρίου» και αναλαμβάνει υπθρεςία παραμζνει υποψιφιοσ για
πρόςλθψθ με πλιρεσ ωράριο μόνο ςτθν «Α-Αϋ Ανατολικισ Αττικισ», εφόςον ζχει δθλϊςει τθ
ςυγκεκριμζνθ περιοχι ςτισ κατά προτεραιότθτα προτιμιςεισ του ι ζχει ενεργοποιιςει το πεδίο
«Αποδζχομαι πρόςλθψθ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ τθσ Α/κμιασ». Επιπλζον, ανάλογα με τισ
διδακτικζσ ανάγκεσ, είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Δ/νςθσ Ανατολικισ Αττικισ θ
τροποποίθςθ του ωραρίου του ζωσ το μζγιςτο του κεςμοφ μειωμζνου ωραρίου, ιτοι 15 ϊρεσ
εβδομαδιαίωσ.
γ. Χε περίπτωςθ πρόςλθψθσ υποψθφίου εκπ/κοφ ωσ ωρομιςκίου ο εκπ/κόσ παραμζνει
υποψιφιοσ για πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτισ για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα του διδακτικοφ
ζτουσ. Υροκειμζνου, δε, να αναλάβει ωσ αναπλθρωτισ υποχρεοφται να παραιτθκεί από
ωρομίςκιοσ.
Σε περίπτωςθ μθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ ι παραίτθςθσ ενεργοποιοφνται οι διατάξεισ του
ν.3966/2011 περί κυρϊςεων ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν (βλζπε Πζροσ Αϋ Ρομικό ΥλαίςιοΞεφ. Βϋ παράγραφοσ 5.)
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2. Ωποψιφιοσ ςε δφο (2) ι περιςςότερουσ κλάδουσ
Ωποψιφιοσ εκπ/κόσ ο οποίοσ κατατάςςεται ςε πίνακεσ περιςςότερων του ενόσ κλάδων,
ςε περίπτωςθ που προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ και δεν αναλάβει/παραιτθκεί, υφίςταται τισ
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ (Πζροσ Αϋ - Ξεφ. Βϋ - παρ.5) μόνο ςτον κλάδο που προςλιφκθκε. Χε
κάκε περίπτωςθ, επιςθμαίνεται ότι δεν παρζχεται ςτον υποψιφιο θ δυνατότθτα εκδιλωςθσ
προτεραιότθτασ για πρόςλθψθ ςτον ζνα κλάδο ζναντι του/των άλλων.
Χθμειϊνεται, δε, ότι εφόςον ο υποψιφιοσ προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ:
α. με πλιρεσ ωράριο, αναςτζλλεται θ υποψθφιότθτά του ςτουσ πίνακεσ των λοιπϊν
κλάδων.
β. με μειωμζνο ωράριο, παραμζνει υποψιφιοσ για αναβάκμιςθ/πρόςλθψθ με πλιρεσ
ωράριο ςτθν ίδια περιοχι τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ ςτον οικείο κλάδο (εφόςον αναλάβει
υπθρεςία και δεν παραιτθκεί από τθν απαςχόλθςθ με μειωμζνο), ενϊ ταυτόχρονα
παραμζνει διακζςιμοσ για πρόςλθψθ με πλιρεσ ωράριο για το ςφνολο των δθλωκειςϊν
περιοχϊν προτίμθςθσ (πλιρουσ ωραρίου) ςτουσ άλλουσ κλάδουσ.
Ξατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του παρόντοσ Ξεφαλαίου.
3. Ωποψιφιοσ ςε κλάδο τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ και ςε κλάδο τθσ Ειδικισ Αγωγισ.
Ωποψιφιοσ εκπ/κόσ ο οποίοσ κατατάςςεται ςε πίνακεσ αναπλθρωτϊν τθσ Γενικισ
Εκπαίδευςθσ και ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ, ςφμφωνα με τθν κατά
περίπτωςθ ιςχφουςα νομοκεςία, ςε περίπτωςθ πρόςλθψισ του ωσ αναπλθρωτι:
α. με πλιρεσ ωράριο από πίνακεσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ αναςτζλλεται θ υποψθφιότθτά
του ςτουσ πίνακεσ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ (και αντιςτρόφωσ).
β. με μειωμζνο ωράριο από πίνακεσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ, ο εκπ/κόσ, εφόςον αναλάβει
υπθρεςία και δεν παραιτθκεί, παραμζνει υποψιφιοσ ςτουσ πίνακεσ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ
μόνο για πρόςλθψθ με πλιρεσ ωράριο διδαςκαλίασ (και αντιςτρόφωσ).
Ξατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ παρ. 1 & 2 του παρόντοσ Ξεφαλαίου.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Ψα αναφερόμενα ςτθν παρ. 3 του παρόντοσ Ξεφαλαίου δεν ιςχφουν για
τουσ υποψθφίουσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ των πινάκων του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Υροςωπικοφ
(Ε.Ε.Υ.) και του Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Υροςωπικοφ (Ε.Β.Υ.) που προςλαμβάνονται μζςω των
Υεριφερειακϊν Δ/νςεων Εκπ/ςθσ με απόφαςθ του οικείου Δ/ντθ. Επομζνωσ, για τουσ
προςλθφκζντεσ ςε φορείσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ μζςω των Υεριφερειακϊν Δ/νςεων Εκπ/ςθσ (π.χ.
κλάδου ΥΕ29 Εργαςιοκεραπευτϊν) θ αίτθςι τουσ ςτθ Γενικι Εκπ/ςθ παραμζνει ενεργι και οι
εκπ/κοί οφείλουν να τθν απενεργοποιιςουν, κατά τα οριηόμενα ςτο Πζροσ Β- Ξεφ. Γ – παρ. 3
και 4, προκειμζνου να μθν προςλθφκοφν και ςτουσ κλάδουσ τθσ Γενικισ Εκπ/ςθσ τθσ παροφςθσ
εγκυκλίου (βλζπε Πζροσ Β για τουσ κλάδουσ τθσ εγκυκλίου). Εάν, δε, δεν απενεργοποιιςουν
τθν αίτθςι τουσ και προςλθφκοφν από τουσ πίνακεσ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ, υποχρεοφνται
να αναλάβουν υπθρεςία, ειδάλλωσ, υφίςτανται τισ κυρϊςεισ μθ ανάλθψθσ του άρκρου 59 παρ.
17 του ν. 3966/2011 (βλζπε Πζροσ Αϋ - Ξεφάλαιο Βϋ - παρ. 5).
4. Ωποψιφιοσ ςε ζναν (1) ι περιςςότερουσ κλάδουσ και ςε Ειδικά Ξαταςτιματα
Ξράτθςθσ Ρζων (Ε.Ξ.Ξ.Ρ.).
α. Χε περίπτωςθ πρόςλθψθσ υποψιφιου εκπ/κοφ ωσ αναπλθρωτι με πλιρεσ ωράριο ςε
Ε.Ξ.Ξ.Ρ., αναςτζλλεται θ υποψθφιότθτά του ςτουσ πίνακεσ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ για το
υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα του διδακτικοφ ζτουσ. Χε περίπτωςθ μθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ ι
παραίτθςθσ του εκπ/κοφ από τα Ε.Ξ.Ξ.Ρ., ο εκπαιδευτικόσ δεν διαγράφεται από τουσ πίνακεσ
αναπλθρωτϊν του επόμενου ςχολικοφ ζτουσ, είναι, δε, δυνατι, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ του
εκπ/κοφ, θ επανενεργοποίθςθ τθσ αίτθςισ του για πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτι ςε ςχολεία
γενικισ εκπ/ςθσ για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα του διδακτικοφ ζτουσ.
Χε περίπτωςθ πρόςλθψθσ υποψιφιου εκπ/κοφ ωσ αναπλθρωτι με μειωμζνο ωράριο ςε
Ε.Ξ.Ξ.Ρ., παραμζνει ενεργι θ υποψθφιότθτά του για πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτι με πλιρεσ
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ωράριο ςτουσ πίνακεσ τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα του
διδακτικοφ ζτουσ.
β. Χε περίπτωςθ πρόςλθψθσ υποψιφιου εκπ/κοφ ωσ αναπλθρωτι με πλιρεσ ι με
μειωμζνο ωράριο ςε ςχολεία γενικισ εκπ/ςθσ, παραμζνει ενεργι θ υποψθφιότθτά του για
πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτι ςτα Ε.Ξ.Ξ.Ρ.. Εφόςον, δε, ο εκπ/κόσ παραιτθκεί, προκειμζνου να
αναλάβει υπθρεςία ςε Ε.Ξ.Ξ.Ρ., ουδεμία κφρωςθ ζχει για τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά. Χε
ενδεχόμενθ, όμωσ, παραίτθςι του ςτθ ςυνζχεια και από το Ε.Ξ.Ξ.Ρ., δεν ζχει δικαίωμα
επανενεργοποίθςθσ των αιτιςεϊν του ςτουσ πίνακεσ γενικισ εκπ/ςθσ.

Ξατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ ανωτζρω παραγράφουσ του παρόντοσ
Ξεφαλαίου.

Για το ςφνολο των ανωτζρω περιπτϊςεων επιςθμαίνεται ότι:
Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με ειδικότερεσ περιπτϊςεισ αυτοδίκαιθσ αναςτολισ
αιτιςεων ι/και προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ μθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ ι παραίτθςθσ κατά κλάδο
και πίνακα, που δεν περιγράφονται ανωτζρω, ο υποψιφιοσ οφείλει να απευκυνκεί ςτα
τθλζφωνα που αναφζρονται ςτθν παροφςα εγκυκλίο.
Εκπ/κόσ που δεν αναλαμβάνει ι παραιτείται από αναπλθρωτισ (με πλιρεσ ι με μειωμζνο
ωράριο), λόγω εκπλιρωςθσ των ςτρατιωτικϊν του υποχρεϊςεων δεν υπόκειται ςε κυρϊςεισ. Εν
τοφτοισ, ςτθν περίπτωςθ που το επικυμεί, δφναται να αιτθκεί επανενεργοποίθςθ τθσ αίτθςισ του,
υποβάλλοντασ ςχετικι διλωςθ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία απόλυςθσ ι
νόμιμθσ απαλλαγισ από τισ ςτρατιωτικζσ του υποχρεϊςεισ υποβάλει.
Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που προςλαμβάνονται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των
τεςςάρων θμερολογιακϊν μθνϊν, ςε περίπτωςθ που δεν αναλαμβάνουν υπθρεςία ι
παραιτοφνται, αναςτζλλεται θ υποψθφιότθτά τουσ για το ςχολικό ζτοσ που διανφεται, ενϊ
ουδεμία κφρωςθ ζχουν για τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά.
Δεν επιτρζπεται θ φπαρξθ δφο ςυμβάςεων εκπ/κοφ με τθν ίδια ι με άλλθ Δ/νςθ Εκπ/ςθσ (π.χ.
ταυτόχρονα μία ςφμβαςθ αναπλθρωτι μειωμζνου ωραρίου και μία ωρομιςκίου).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ-ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ
1. Σι χειρόγραφεσ αιτιςεισ, που κατακζτουν, οι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί
καταςτρζφονται μετά τθν καταχϊριςι τουσ και τθν παραλαβι τθσ μθχανογραφθμζνθσ αίτθςθσ.
2. Σι Υροϊςτάμενοι των Διευκφνςεων καλοφνται να επιλθφκοφν του αυςτθροφ και
ενδελεχοφσ ελζγχου τθσ διαδικαςίασ καταχϊριςθσ των αιτιςεων, ιτοι του ελζγχου των
δικαιολογθτικϊν, από τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ και τθσ καταχϊριςθσ των αιτιςεων
αποκλειςτικά από τουσ οριςκζντεσ χειριςτζσ, προσ αποφυγιν τυχόν λακϊν.
3. Ραρακαλοφνται οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, αμζςωσ, μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ αιτιςεων, να διαβιβάςουν με οποιοδιποτε μζςο ταχείασ μεταφοράσ ι με κλθτιρα
ςτθν Ξεντρικι Ωπθρεςία του ΩΥΚΥΑ μόνο τα κάτωκι δικαιολογθτικά.
α. Χτθ Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Δ.Ε., Τμιμα Αϋ:
i. φωτοαντίγραφα δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων:
1. δικαιολογθτικά πτυχιοφχων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων του εξωτερικοφ (όπωσ
αναφζρονται ςτο παρόν ΠΕΦΣΧ Βϋ - κεφ. Δϋ)
2. πιςτοποιθτικά πολυτεκνίασ και τριτεκνίασ
3. πιςτοποιθτικά υγείασ των ειδικϊν κατθγοριϊν (ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία,
δρεπανοκυτταρικι αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία, ςκλιρυνςθ κατά
πλάκασ)
4. βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ που προςφζρκθκε ςε δθμόςια ςχολεία μζχρι και 30-062010
5. βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν μζχρι και 30-06-2010
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6. βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ εξωτερικοφ μζχρι και 30-06-2010
7. λοιπζσ βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ κλάδων Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ μζχρι και 30-06-2010 του

ν. 3027/2002 και του ν. 3762/2009 (ΠΕΦΣΧ Αϋ - κεφ. Δϋ)
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Ραρακαλοφνται οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, όπωσ διατθριςουν ςτθν
Υπθρεςία τουσ όλα τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά αναμζνοντασ νεότερεσ οδθγίεσ από τα
αρμόδια τμιματα των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
β. Χτθ Δ/νςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ και Θρθςκευτικισ Αγωγισ, Τμιμα Αϋ
Ρροςωπικοφ μαηί με αντίγραφο τθσ αίτθςθσ τα δικαιολογθτικά υποψθφίων τθσ
Εκκλθςιαςτικισ Εκπ/ςθσ:
1. βιογραφικό ςθμείωμα
2. ςυςτατικι επιςτολι από προςωπικότθτα του χϊρου τθσ Σρκοδοξίασ (εφόςον
υπάρχει).
3. Χυνοδευτικά δικαιολογθτικά των υποψθφίων
Υαρακαλοφμε θ εγκφκλιοσ αυτι και τα ςυνοδευτικά τθσ να αναρτθκεί ςτουσ πίνακεσ
ανακοινϊςεων των Διευκφνςεων Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν
ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων υποψθφίων εκπαιδευτικϊν.
Ο ΥΡΟΥΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΑΝΙΤΟΡΟΥΛΟΣ
Χυνοδευτικά:
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 1 - ΨΩΥΛΞΑ ΥΦΣΧΣΡΨΑ ΕΡΨΑΘΧ ΧΨΣΩΧ ΞΟΑΔΣΩΧ ΥΕ16.01-ΥΕ16.02-ΥΕ17.13-ΥΕ17.14ΨΕ16
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 2 - ΠΣΩΧΛΞΕΧ ΕΛΔΛΞΕΩΧΕΛΧ ΞΟΑΔΣΩ ΨΕ16 ΞΑΛ ΕΠΥΕΛΦΣΨΕΧΡΩΡ ΕΠ16
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 3 – ΥΛΡΑΞΑΧ ΠΣΩΧΛΞΩΡ ΧΧΣΟΕΛΩΡ
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 4. ΥΛΡΑΞΑΧ ΕΞΞΟΘΧΛΑΧΨΛΞΩΡ ΧΧΣΟΕΛΩΡ
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 5 - ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΩΡ ΧΧΣΟΕΛΩΡ 1.
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 6 - ΥΛΡΑΞΑΧ ΥΕΦΛΣΧΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 7 - ΥΛΡΑΞΑΧ ΥΕΦΛΣΧΩΡ ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΑΛΔΕΩΧΘΧ
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 8 - ΕΡΨΩΥΑ ΑΛΨΘΧΕΩΡ-ΔΘΟΩΧΕΩΡ (Α, Β ΞΑΛ Γ)
Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο Ωπουργοφ
2. Γραφείο Ωφυπουργοφ
4. Γραφείο Γεν. Γραμματζα
5. Γενικι Δ/νςθ Δ/ςθσ Υρος/κοφ Υ.Ε. & Δ.Ε.
6. Δ/νςθ Υροςωπικοφ Υ.Ε. - Ψμιμα Αϋ
7. Δ/νςθ Υροςωπικοφ Δ.Ε. - Ψμιμα Αϋ
8. Δ/νςθ Οειτουργικισ Ανάπτυξθσ Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων
9. Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ Εκπ/κϊν Δράςεων
10. Δ/νςθ Χπουδϊν Υ.Ε.
11. Δ/νςθ Χπουδϊν Δ.Ε.
13. Δ/νςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπ/ςθσ
14. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ
15. Δ/νςθ ΧΕΥΕΔ-Ψμιμα Αιςκθτικισ Αγωγισ
16. Δ/νςθ ΥΣΔΕ
17. ΓΕΥΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑ 1 - ΤΥΡΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΘΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
ΡΕ16.01-ΡΕ16.02-ΡΕ17.13-ΡΕ17.14-ΤΕ16
ΚΩΔΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΤ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΠΕ16.01

ΛΕΚΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟΤ
- ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ16.02

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ17.13

ΤΕΦΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ17.14

ΤΕΦΝΟΛΟΓΩΝ
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΦΟΥ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΕ16

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ - ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

Υτυχίο τμιματοσ μουςικϊν ςπουδϊν ι μουςικισ επιςτιμθσ και
τζχνθσ πανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο
πτυχίο ομοταγοφσ ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ, εφόςον ςυντρζχουν
και οι προχποκζςεισ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 10 του άρκρου 14 του
ν.1566/1985
Ξλάδοσ ΥΕ16.02 μουςικισ: πτυχίο του τμιματοσ λαϊκισ και
παραδοςιακισ μουςικισ του Ψεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ
Λδρφματοσ Θπείρου ι ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο ομοταγοφσ
ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ, εφόςον ςυντρζχουν και οι
προχποκζςεισ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 10 του άρκρου 14 του
ν.1566/1985
Υτυχίο τμιματοσ Πουςικισ Ψεχνολογίασ και Ακουςτικισ τθσ Χχολισ
Πουςικισ Ψεχνολογίασ Ψεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμων ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ και πιςτοποιθτικό παιδαγωγικισ και διδακτικισ
επάρκειασ ι κάποιο ιςοδφναμο προσ αυτά τθσ παρ. 4 του άρκρου 6
του ν. 2525/1997 (ΦΕΞ 188 Αϋ), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει
Υτυχίο τμιματοσ Ψεχνολογίασ Ιχου και Πουςικϊν Σργάνων τθσ
Χχολισ Πουςικισ Ψεχνολογίασ Ψεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ
Λδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και πιςτοποιθτικό παιδαγωγικισ και
διδακτικισ επάρκειασ ι κάποιο ιςοδφναμο προσ αυτά τθσ παρ. 4
του άρκρου 6 του ν. 2525/1997(ΦΕΞ 188Αϋ), όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει
Υτυχίο μουςικισ ειδίκευςθσ αναγνωριςμζνου μθ Ανωτάτου
Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι πτυχίο μουςικισ
ειδικότθτασ του άρκρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΞ 109 Αϋ) ι
πτυχίο ιςότιμο και αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ, και βεβαίωςθ
τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ ΑΧΥΑΛΨΕ εφόςον
ςυντρζχουν και οι προχποκζςεισ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 10 του
άρκρου 14 του ν.1566/1985
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ΡΑΑΤΘΜΑ 2 - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ16 ΚΑΙ
ΕΜΡΕΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜ16
ΡΤΥΧΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΘΕΩΘΜΕΝΑ ΑΡΟ ΤΟ ΥΡΟΥΓΕΙΟ
ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΤΕ16)
Βιόλα
Τμποε
Βιολί Ξλαςικό
Υιάνο
Βιολοντςζλο
Χαξόφωνο
Βυηαντινι Πουςικι
Χφνκεςθ
Ξικάρα
Ψοφμπα
Ξλαρινζτο
Ψρομπζτα
Ξοντραμπάςςο
Ψρομπόνι
Ξόρνο
Φαγκότο
Ξρουςτά Ευρωπαϊκά
Φλάουτο
Πονωδία
Φυγι
ΡΤΥΧΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΘ ΘΕΩΘΜΕΝΑ ΑΡΟ ΤΟ ΥΡ.
ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΜ16)
Ακορντεόν
Οφρα Υολίτικθ
Βιολί παραδοςιακό
Οφρα Υοντιακι
Γκάιντα
Παντολίνο
Ηουρνάσ
Ππάςο Θλεκτρικό
Ξανονάκι
Πουςικι Ψεχνολογία-Θχολθψία
Ξικάρα Θλεκτρικι
Ππουηοφκι Ψρίχορδο
Ξλαρίνο παραδοςιακό
Ρζι
Ξρουςτά Υαραδοςιακά
Σφτι
Οαοφτο
Χαντοφρι
Οφρα Δωδεκανιςου
Ψαμπουράσ
Οφρα Ξρθτικι
Οφρα Πακεδονίασ
ΡΤΥΧΙΑ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ ΑΘΟΥ 8 ΡΑ. 5 ΤΟΥ Ν. 2158/1993
(ΤΕ16)
Ξρουςτά Υαραδοςιακά
Σφτι
Ψαμπουράσ

Χελίδα 37 από 54

Χελίδα 38 από 54

ΑΓΑ:Β4109-ΓΔΦ
ΡΑΑΤΘΜΑ 3 – ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΑΓΦΛΡΛΣΩ
2. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΑΟΛΠΣΩ
3. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΑΠΩΡΨΑΛΣΩ
4. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΑΠΦΛΧΧΑΧ
5. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ
6. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΑΦΨΑΧ
7. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΒΑΦΚΣΟΣΠΛΣΩ
8. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΒΕΦΣΛΑΧ
9. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΒΣΟΣΩ
10. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΓΛΑΡΡΛΨΧΩΡ
11. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΔΦΑΠΑΧ
12. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΗΑΞΩΡΚΣΩ
13. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ
14. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΚΕΦΛΧΣΩ (Ρ. ΧΑΡΛΩΡ)
15. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ
16. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΛΟΛΣΩ
17. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ
18. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΞΑΒΑΟΑΧ
19. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΞΑΟΑΠΑΨΑΧ
20. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ
21. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΞΑΨΕΦΛΡΘΧ
22. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΞΕΦΞΩΦΑΧ
23. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΞΣΠΣΨΘΡΘΧ
24. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΞΣΦΛΡΚΣΩ
25. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΟΑΠΛΑΧ
26. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΟΑΦΛΧΑΧ
27. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΟΕΩΞΑΔΑΧ
28. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΠΩΨΛΟΘΡΘΧ
29. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΑΡΚΘΧ
30. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΥΑΟΟΘΡΘΧ
31. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΥΑΨΦΑΧ
32. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΥΕΛΦΑΛΑ
33. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΥΦΕΒΕΗΑΧ
34. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΥΨΣΟΕΠΑΛΔΑΧ
35. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΦΕΚΩΠΡΣΩ
36. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΦΣΔΣΩ
37. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΧΕΦΦΩΡ
38. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΧΛΑΨΛΧΨΑΧ
39. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΧΥΑΦΨΘΧ
40. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΨΦΛΞΑΟΩΡ
41. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΨΦΛΥΣΟΘΧ
42. ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΧΛΣΩ

Χελίδα 39 από 54

Χελίδα 40 από 54

ΑΓΑ:Β4109-ΓΔΦ
ΡΑΑΤΘΜΑ 4. ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

E-MAIL

1

ΑΚΩΡΛΑΔΑ ΕΞΞΟ/ΞΘ ΑΞΑΔΘΠΛΑ
ΓΕΡ. ΕΞΞΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ-ΓΩΠΡΑΧΛΣ

ΞΑΦΩΕΧ ΑΓ. ΣΦΣΩΧ
Ψ.Ξ. 630 86

athoniada@sch.gr

2

ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ ΒΕΟΟΑΧ

3

ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ-ΓΩΠΡΑΧΛΣ
ΟΑΠΛΑΧ

4

ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ-ΓΩΠΡΑΧΛΣ
ΡΕΑΥΣΟΕΩΧ

Ρ. ΞΑΥΑΨΣΩ 6
ΘΦΣΞΦΘΡΘ
Ψ. Ξ. 54629 ΚΕΧ/ΞΘ

mail@lyk-ekkl-neapol.thess.sch.gr

5

ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ-ΓΩΠΡΑΧΛΣ
ΑΡΚΘΧ

ΛΕΦΑ ΠΣΡΘ ΨΑΛΑΦΧΩΡ
671 00 ΑΡΚΘ

mail@gym-ekkl-xanth.xan.sch.gr

6

ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ-ΓΩΠΡΑΧΛΣ
ΥΑΨΠΣΩ

ΥΑΨΠΣΧ Ψ.Ξ. 855 00

mail@lyk-ekkl-patmou.dod.sch.gr

7

ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ ΥΑΨΦΩΡ

ΥΑΨΦΩΡ-ΥΩΦΓΣΩ 85
Ψ.Ξ. 263 33
ΥΑΦΑΟΛΑ ΥΑΨΦΩΡ
T.Κ. 2434

mail@lyk-ekkl-patras.ach.sch.gr

8

ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ-ΓΩΠΡΑΧΛΣ
ΦΛΗΑΦΕΛΣΩ ΕΞΞΟΘΧΛΑΧΨΛΞΘΧ ΧΧΣΟΘΧ

ΦΛΗΑΦΕΛΣΩ 1
Ψ. Ξ. 152 33 ΧΑΟΑΡΔΦΛ

mail@lyk-rizar.att.sch.gr

9

ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ-ΓΩΠΡΑΧΛΣ
ΦΟΩΦΛΡΑΧ

ΠΘΨΦΣΥΣΟΕΩΧ 8
Ψ.Ξ. 531 00 ΦΟΩΦΛΡΑ

mail@lyk-ekkl-florin.flo.sch.gr

10

ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ-ΓΩΠΡΑΧΛΣ
ΧΑΡΛΩΡ

ΑΓΛΣΧ ΠΑΨΚΑΛΣΧ
Ψ.Ξ. 731 00 ΧΑΡΛΑ

mail@lyk-chanion.chan.sch.gr

ΒΕΟΟΑΧ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ
Ψ.Ξ. 450 01 ΛΩΑΡΡΛΡΑ
ΧΛΡΩΥΘΧ 1
ΡΕΑ ΠΑΓΡΘΧΛΑ
Ψ.Ξ. 351 00 ΟΑΠΛΑ

mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr
mail@lyk-ekkl-lamias.fth.sch.gr

Χελίδα 41 από 54

Χελίδα 42 από 54

ΑΓΑ:Β4109-ΓΔΦ
ΡΑΑΤΘΜΑ 5 - ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/Α
1
2
3

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΓΕΦΑΞΑ ΑΨΨΛΞΘΧ
ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΣ ΓΩΠΡΑΧΛΣ ΑΠΥΕΟΣΞΘΥΩΡ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ ΞΑΛ
ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ ΧΨΑΩΦΣΩΥΣΟΘΧ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ
ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΞΦΘΨΘΧ

Χελίδα 43 από 54

Χελίδα 44 από 54

ΑΓΑ:Β4109-ΓΔΦ
ΡΑΑΤΘΜΑ 6 - ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΟΧΩΝ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
Α/Α

ΡΕΙΟΧΘ

Α/Α

ΡΕΙΟΧΘ

Α/Α

ΡΕΙΟΧΘ

1

ΑΚΘΡΑΧ Α

28

ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ

55

ΟΑΧΛΚΛΣΩ

2

ΑΚΘΡΑΧ Β

29

ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ

56

ΟΕΧΒΣΩ Α

3

ΑΚΘΡΑΧ Γ

30

ΚΕΧ/ΡΛΞΘΧ Α

57

ΟΕΧΒΣΩ Β

4

ΑΚΘΡΑΧ Δ

31

ΚΕΧ/ΡΛΞΘΧ Β

58

ΟΕΩΞΑΔΑΧ

5

ΑΡ ΑΨΨΛΞΘΧ Α

32

ΚΕΧ/ΡΛΞΘΧ Γ

59

ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ Α

6

ΑΡ ΑΨΨΛΞΘΧ Β

33

ΚΕΧ/ΡΛΞΘΧ Δ

60

ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ Β

7

ΔΩΨ ΑΨΨΛΞΘΧ Α

34

ΚΕΧ/ΡΛΞΘΧ Ε

61

ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ Γ

8

ΔΩΨ ΑΨΨΛΞΘΧ Β

35

ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ Α

62

ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ Δ

9

ΥΕΛΦΑΛΑ Α

36

ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ Β

63

ΠΕΛΣΡΣΨΛΞΑ ΚΦΑΞΘΧ

10

ΥΕΛΦΑΛΑ Β

37

ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ Γ

64

ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ

11

ΥΕΛΦΑΛΑ Γ

38

ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ Δ

65

ΑΡΚΘΧ

12

ΑΛΨΩΟ/ΡΛΑΧ

39

ΞΑΒΑΟΑΧ Α

66

ΥΕΟΟΑΧ

13

ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ

40

ΞΑΒΑΟΑΧ Β

67

ΥΛΕΦΛΑΧ

14

ΑΦΞΑΔΛΑΧ Α

41

ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ

68

ΥΦΕΒΕΗΑΧ

15

ΑΦΞΑΔΛΑΧ Β

42

ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ

69

ΦΕΚΩΠΡΣΩ

16

ΑΦΨΑΧ

43

ΞΕΦΞΩΦΑΧ

70

ΦΣΔΣΥΘΧ

17

ΑΧΑΛΑΧ

44

ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ Α

71

ΧΑΠΣΩ Α

18

ΒΣΛΩΨΛΑΧ

45

ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ Β

72

ΧΑΠΣΩ Β

19

ΓΦΕΒΕΡΩΡ

46

ΞΛΟΞΛΧ

73

ΧΕΦΦΩΡ

20

ΔΦΑΠΑΧ

47

ΞΣΗΑΡΘΧ

74

ΨΦΛΞΑΟΩΡ

21

ΔΩΔ/ΡΘΧΣΩ

48

ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ

75

ΦΚΛΩΨΛΔΑΧ

22

ΕΒΦΣΩ

49

ΞΩΞΟΑΔΩΡ

76

ΦΟΩΦΛΡΑΧ

23

ΕΩΒΣΛΑΧ

50

ΟΑΞΩΡΛΑΧ

77

ΦΩΞΛΔΑΧ

24

ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ

51

ΟΑΦΛΧΑΧ Α

78

ΧΑΟΞΛΔΛΞΘΧ

25

ΗΑΞΩΡΚΣΩ

52

ΟΑΦΛΧΑΧ Β

79

ΧΑΡΛΩΡ

26

ΘΟΕΛΑΧ

53

ΟΑΦΛΧΑΧ Γ

80

ΧΛΣΩ Α

27

ΘΠΑΚΛΑΧ

54

ΟΑΦΛΧΑΧ Δ

81

ΧΛΣΩ Β

Χελίδα 45 από 54

Χελίδα 46 από 54

ΑΓΑ:Β4109-ΓΔΦ
ΡΑΑΤΘΜΑ 7 - ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΟΧΩΝ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΑΙΔΕΥΣΘΣ
Α/Α

ΡΕΙΟΧΘ

Α/Α

ΡΕΙΟΧΘ

Α/Α

ΡΕΙΟΧΘ

ΡΕΙΟΧΘ

1

Α ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ

46

Α ΘΟΕΛΑΧ

91

Γ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ

136

Α ΧΑΠΣΩ

2

Β ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ

47

Β ΘΟΕΛΑΧ

92

Δ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ

137

Β ΧΑΠΣΩ

3

Γ ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ

48

Γ ΘΟΕΛΑΧ

93

Α ΞΩΞΟΑΔΩΡ

138

Γ ΧΑΠΣΩ

4

Δ ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ

49

Δ ΘΟΕΛΑΧ

94

Β ΞΩΞΟΑΔΩΡ

139

Δ ΧΑΠΣΩ

5

Α ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ

50

Α ΘΠΑΚΛΑΧ

95

Γ ΞΩΞΟΑΔΩΡ

140

Α ΧΕΦΦΩΡ

6

Β ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ

51

Β ΘΠΑΚΛΑΧ

96

Δ ΞΩΞΟΑΔΩΡ

141

Β ΧΕΦΦΩΡ

7

Γ ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ

52

Γ ΘΠΑΚΛΑΧ

97

Α ΟΑΞΩΡΛΑΧ

142

Γ ΧΕΦΦΩΡ

8

Α ΑΦΞΑΔΛΑΧ

53

Δ ΘΠΑΚΛΑΧ

98

Β ΟΑΞΩΡΛΑΧ

143

Δ ΧΕΦΦΩΡ

9

Β ΑΦΞΑΔΛΑΧ

54

Α ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ

99

Α ΟΑΦΛΧΑΧ

144

Α ΨΦΛΞΑΟΩΡ

10

Γ ΑΦΞΑΔΛΑΧ

55

Β ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ

100

Β ΟΑΦΛΧΑΧ

145

Β ΨΦΛΞΑΟΩΡ

11

Δ ΑΦΞΑΔΛΑΧ

56

Α ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ

101

Γ ΟΑΦΛΧΑΧ

146

Α ΦΚΛΩΨΛΔΑΧ

12

Α ΑΦΨΑΧ

57

Β ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ

102

Δ ΟΑΦΛΧΑΧ

147

Β ΦΚΛΩΨΛΔΑΧ

13

Β ΑΦΨΑΧ

58

Α ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ

103

Α ΟΑΧΛΚΛΣΩ

148

Γ ΦΚΛΩΨΛΔΑΧ

14

Γ ΑΦΨΑΧ

59

Β ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ

104

Β ΟΑΧΛΚΛΣΩ

149

Α ΦΟΩΦΛΡΑΧ

15

Δ ΑΦΨΑΧ

60

Γ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ

105

Γ ΟΑΧΛΚΛΣΩ

150

Β ΦΟΩΦΛΡΑΧ

16

Α ΑΧΑΝΑΧ

61

Δ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ

106

Α ΟΕΧΒΣΩ

151

Γ ΦΟΩΦΛΡΑΧ

17

Β ΑΧΑΝΑΧ

62

Ε ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ

107

Β ΟΕΧΒΣΩ

152

Α ΦΩΞΛΔΑΧ

18

Γ ΑΧΑΝΑΧ

63

Α ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ

108

Γ ΟΕΧΒΣΩ

153

Β ΦΩΞΛΔΑΧ

19

Δ ΑΧΑΝΑΧ

64

Β ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ

109

Δ ΟΕΧΒΣΩ

154

Γ ΦΩΞΛΔΑΧ

20

Α ΒΣΛΩΨΛΑΧ

65

Γ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ

110

Α ΟΕΩΞΑΔΑΧ

155

Α ΧΑΟΞΛΔΛΞΘΧ

21

Β ΒΣΛΩΨΛΑΧ

66

Δ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ

111

Β ΟΕΩΞΑΔΑΧ

156

Β ΧΑΟΞΛΔΛΞΘΧ

22

Γ ΒΣΛΩΨΛΑΧ

67

Α ΞΑΒΑΟΑΧ

112

Α ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ

157

Γ ΧΑΟΞΛΔΛΞΘΧ

23

Α ΓΦΕΒΕΡΩΡ

68

Β ΞΑΒΑΟΑΧ

113

Β ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ

158

Δ ΧΑΟΞΛΔΛΞΘΧ

24

Β ΓΦΕΒΕΡΩΡ

69

Γ ΞΑΒΑΟΑΧ

114

Γ ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ

159

Α ΧΑΡΛΩΡ

25

Γ ΓΦΕΒΕΡΩΡ

70

Δ ΞΑΒΑΟΑΧ

115

Δ ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ

160

Β ΧΑΡΛΩΡ

26

Α ΔΦΑΠΑΧ

71

Α ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ

116

Α ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ

161

Γ ΧΑΡΛΩΡ

27

Β ΔΦΑΠΑΧ

72

Β ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ

117

Β ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ

162

Α ΧΛΣΩ

28

Γ ΔΦΑΠΑΧ

73

Α ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ

118

Γ ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ

163

Β ΧΛΣΩ

29

Α ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ

74

Β ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ

119

Α ΑΡΚΘΧ

164

Γ ΧΛΣΩ

30

Β ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ

75

Γ ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ

120

Β ΑΡΚΘΧ

165

Δ ΧΛΣΩ

31

Γ ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ

76

Α ΞΕΦΞΩΦΑΧ

121

Γ ΑΡΚΘΧ

166

Α ΑΚΘΡΑΧ

32

Δ ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ

77

Β ΞΕΦΞΩΦΑΧ

122

Α ΥΕΟΟΑΧ

167

Β ΑΚΘΡΑΧ

33

Α ΕΒΦΣΩ

78

Γ ΞΕΦΞΩΦΑΧ

123

Β ΥΕΟΟΑΧ

168

Γ ΑΚΘΡΑΧ

34

Β ΕΒΦΣΩ

79

Α ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ

124

Γ ΥΕΟΟΑΧ

169

Δ ΑΚΘΡΑΧ

35

Γ ΕΒΦΣΩ

80

Β ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ

125

Δ ΥΕΟΟΑΧ

170

Α ΑΡΑΨ ΑΨΨΛΞΘΧ

36

Δ ΕΒΦΣΩ

81

Γ ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ

126

Α ΥΛΕΦΛΑΧ

171

Β ΑΡΑΨ ΑΨΨΛΞΘΧ

37

Α ΕΩΒΣΛΑΧ

82

Α ΞΛΟΞΛΧ

127

Β ΥΛΕΦΛΑΧ

172

Γ ΑΡΑΨ ΑΨΨΛΞΘΧ

38

Β ΕΩΒΣΛΑΧ

83

Β ΞΛΟΞΛΧ

128

Α ΥΦΕΒΕΗΑΧ

173

Α ΔΩΨ ΑΨΨΛΞΘΧ

39

Γ ΕΩΒΣΛΑΧ

84

Γ ΞΛΟΞΛΧ

129

Β ΥΦΕΒΕΗΑΧ

174

Β ΔΩΨ ΑΨΨΛΞΘΧ

40

Δ ΕΩΒΣΛΑΧ

85

Δ ΞΛΟΞΛΧ

130

Γ ΥΦΕΒΕΗΑΧ

175

Γ ΔΩΨ ΑΨΨΛΞΘΧ

41

Α ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ

86

Α ΞΣΗΑΡΘΧ

131

Α ΦΕΚΩΠΡΣΩ

176

Α ΥΕΛΦΑΛΑ

42

Β ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ

87

Β ΞΣΗΑΡΘΧ

132

Β ΦΕΚΩΠΡΣΩ

177

Β ΥΕΛΦΑΛΑ

43

Γ ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ

88

Γ ΞΣΗΑΡΘΧ

133

Α ΦΣΔΣΥΘΧ

178

Γ ΥΕΛΦΑΛΑ

44

Α ΗΑΞΩΡΚΣΩ

89

Α ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ

134

Β ΦΣΔΣΥΘΧ

45

Β ΗΑΞΩΡΚΣΩ

90

Β ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ

135

Γ ΦΣΔΣΥΘΧ
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ΑΛΨΘΧΘ –ΔΘΟΩΧΘ ΥΦΣΨΛΠΘΧΕΩΡ ΩΥΣΨΘΦΛΩΡ ΑΡΑΥΟΘΦΩΨΩΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ / ΑΛΨΘΧΘ ΓΛΑ ΕΡΨΑΘ ΧΨΣΩΧ ΥΛΡΑΞΕΧ ΔΛΣΦΛΧΠΩΡ
ΕΝΤΥΡΟ Α (Για τουσ κλάδουσ ΡΕ16.01 και ΤΕ16)
Ψθσ αρικμ. 81250/Δ2/16-7-2012 (ΑΔΑ: Β4109-ΔΕΦ) εγκυκλίου του Ω.ΥΑΛ.Κ.Υ.Α. (επζχει κζςθ Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ρ.1599/86)

δια μζςου τθσ
Διεφκυνςθσ

Αρ. Υρωτοκόλλου
Θμερομθνία

ΑΦΜ

ΑΔΤ

ΕΡΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΕΑ
Ο ΝΟ Μ Α Μ Θ Τ Ε  ΑΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΘΣΘΣ
ΡΟΛΘ

ΟΔΟΣ / ΑΙΘΜΟΣ

ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Τ. Κ.
ΚΙΝ. ΤΘΛΕΦΩΝΟ

Δ/νςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
(e-mail
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΧΩΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. (πλθν Ελλάδασ)

Θμερομθνία απόκτθςθσ Ελλθνικισ Ικαγζνειασ (ςυμπλθρϊνεται ςε περίπτωςθ πολιτογράφθςθσ)
ΦΥΛΟ :

ΑΝΔΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΡΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(ο ίδιοσ)

ΤΙΤΕΚΝΟΣ
(ο ίδιοσ)

ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΣΤΑΤ/ΚΩΝ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ
ΟΜΟΗΥΓΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΙΜΙΑ
(ι ΔΕΡΑΝΟ-ΜΙΚΟΔΕΡΑΝΟΚΥΤΤΑΙΚΘ)

ΚΛΑΔΟ

ΣΚΛΘΥΝΣΘ
ΚΑΤΑ ΡΛΑΚΑΣ
ΔΘΜΟΣΙΟΣ
ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ

ΡΑΙΔ/ΚΘ ΚΑΤΑΤΙΣΘ

(με λεκτικό)
ΠΣΤΧΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ
ΠΣΤΧΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ
a) ΧΩΡΑ ΜΕΛΟΤ Ε.Ε

ΙΟΣΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΟΧΙΑ

ΕΛΛΘΝΟΜΑΘΕΙΑ

β) ΧΩΡΑ ΕΚΣΟ Ε.Ε

ΜΟΝΟ ΙΟΣΙΜΙΑ*

ΕΛΛΘΝΟΜΑΘΕΙΑ

*Τποχρεωτικά Βλ. εγκφκλιο ςελ.17 και 18, για ποιεσ ειδικεφςεισ και την δυνατότητα για ςχολεία γενικήσ παιδείασ.

ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ
(ΧΟΛΗ/ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΕΙ/ΣΕΙ/ΩΔΕΙΟΤ)
ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΣΗΗ ΠΣΤΧΙΟΤ

ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ

ΕΙΜΑΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΚΑΙ ΣΟΝ / ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ (τησ Β/θμιασ Εκπ/ςησ)
ΠΡΟΛΗΨΗ Ω ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
2006-07
Ε ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ:

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

Τποβάλλω την παροφςα αίτηςη αποκλειςτικά για ζνταξη ςτουσ πίνακεσ διοριςμϊν (24/μηνο, 30/μηνο) ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013
/ Δεν επιθυμϊ να δηλϊςω περιοχζσ προτίμηςησ για πρόςληψη ωσ αναπληρωτήσ εκπαιδευτικόσ.

Α. ΑΝΑΡΛΘΩΤΕΣ - ΡΕΙΟΧΕΣ ΡΟΤΙΜΘΣΘΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΡΕΙΟΧΘ

Α/Α
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ΡΕΙΟΧΘ

Α/Α
31
32
3
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ΡΕΙΟΧΘ

Α/Α

ΡΕΙΟΧΘ

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Ρζρα των ανωτζρω περιοχϊν προτίμθςθσ, δθλϊνω ανεπιφφλακτα ότι:
1. Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ τθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ.
2. Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ τθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ.
3. Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ τθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ.
4. Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ τθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ.
5. Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι ςε Χ.Π.Ε.Α.Ε. Α/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των πινάκων Χ.Π.Ε.Α.Ε.
6. Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι ςε Χ.Π.Ε.Α.Ε. Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των πινάκων Χ.Π.Ε.Α.Ε.

Β. ΩΟΜΙΣΘΙΟΙ - ΡΕΙΟΧΕΣ ΡΟΤΙΜΘΣΘΣ
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΣΤΘΝ ΟΡΟΙΑ ΕΡΙΘΥΜΩ ΝΑ ΡΟΣΛΘΦΘΩ:
Α/Α

ΡΕΙΟΧΘ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Α/Α
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ΡΕΙΟΧΘ

Α/Α

ΡΕΙΟΧΘ

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Α/Α

ΡΕΙΟΧΘ

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Ωποβάλλω ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τθν αρικμ. 81250/Δ2/16-7-2012 (ΑΔΑ: Β4109-ΔΕΦ) εγκφκλιο του Ω.ΥΑΛ.Κ.Υ.Α.
Δθλϊνω υπεφκυνα και εν γνϊςει των ςυνεπειϊν του άρκρου 8 του Ρ.1599/86 ότι:
1. Δεν υπθρετϊ ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ.
2. Δεν απολφκθκα από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Σ.Ψ.Α. ι άλλου νομικοφ προςϊπου του δθμοςίου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ
παφςθσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτά μου, ι ότι, ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ζχει παρζλκει πενταετία από
τθν απόλυςθ.
3. Δεν εμπίπτω ςτα κωλφματα διοριςμοφ του άρκρου 8 του Ρ.3528/2007 (Ω.Ξ.)
4. Δεν διϊκομαι ωσ φυγόδικοσ ι φυγόποινοσ.
5. Δεν ζχω απολυκεί από κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ, λόγω οριςτικισ παφςθσ.
6. Δεν ζχω αποποιθκεί διοριςμό ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ.
7. Δεν ζχω παραιτθκεί εντόσ του ζτουσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πράξθσ διοριςμοφ μου ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ (μετά τισ 10-6-2003).
8. Δεν ζχω ςυνταξιοδοτθκεί ανεξάρτθτα από το φορζα ςυνταξιοδότθςθσ.
9α. Δεν είμαι ιδιοκτιτθσ φροντιςτθρίου, οφτε διδάςκω, δεν είμαι μζτοχοσ ςε εταιρεία κατά τισ διατάξεισ του Ωπαλλθλικοφ κϊδικα, οφτε ζχω οποιαδιποτε εμπορικι
ιδιότθτα .
9β. Είμαι ιδιοκτιτθσ φροντιςτθρίου /διδάςκω/ είμαι μζτοχοσ ςε εταιρεία κατά τισ διατάξεισ του Ωπαλλθλικοφ κϊδικα/ζχω οποιαδιποτε εμπορικι ιδιότθτα και κα
παραιτθκϊ ι κα αναςτείλω τθ λειτουργία των επιχειριςεϊν μου πριν τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ωσ εκπαιδευτικοφ .
10α. Δεν είμαι ιδιοκτιτθσ ωδείου. .
10β. Είμαι ιδιοκτιτθσ ωδείου και κα αναςτείλω τθ λειτουργία του πριν τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ωσ εκπαιδευτικοφ .
11. Είμαι υγιισ και κα υποβάλω το πιςτοποιθτικό υγείασ από Υρωτοβάκμια Ωγειονομικι Επιτροπι, κατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ.
12. Γνωρίηω ότι αν δεν αναλάβω για οποιονδιποτε λόγο υπθρεςία , κατόπιν πρόςλθψθσ από τουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν με πλιρεσ ι μειωμζνο ωράριο, εντόσ τθσ
προκεςμίασ που ορίηεται κατά τθν ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψισ μου ι αν παραιτθκϊ, διαγράφομαι από τον πίνακα από τον πίνακα αναπλθρωτϊν για το τρζχον και το
επόμενο ςχολικό ζτοσ.
13α..Ωπθρετϊ με πλιρθ απαςχόλθςθ ςτο Δθμόςιο Ψομζα ωσ Πόνιμοσ  με Χφμβαςθ Σριςμζνου  με Χφμβαςθ Αορίςτου Χρόνου. 
13β. Δεν υπθρετϊ με πλιρθ απαςχόλθςθ ςτο Δθμόςιο Ψομζα ωσ Πόνιμοσ ι με Χφμβαςθ Σριςμζνου ι με Χφμβαςθ Αορίςτου Χρόνου. 
14α. Ζχω εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ μου υποχρεϊςεισ / Ζχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτζσ. 
14β. Δεν ζχω εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ μου υποχρεϊςεισ / Δεν ζχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτζσ. 
15α Πε τθν παροφςα αίτθςθ, δθλϊνω ότι επικυμϊ να ενταχκϊ ςτουσ πίνακεσ μονίμων διοριςμϊν ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013. Κα υποβάλλω, δε, ςχετικι αίτθςθ
περιοχϊν διοριςμοφ κατά τθν προκεςμία που κα οριςτεί από τθ ςχετικι εγκφκλιο και εφόςον πλθρϊ τισ οριηόμενεσ ςε αυτι προχποκζςεισ. 
15β Πε τθν παροφςα αίτθςθ δθλϊνω ότι δεν επικυμϊ να ενταχκϊ ςτουσ πίνακεσ μόνιμων διοριςμϊν ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013. 
16. Ζχω διαβάςει τθν αρ. 81250/Δ2/16-7-2012 εγκφκλιο του Ω.ΥΑΛ.Κ.Υ.Α. και ενθμερωκεί για τισ κατά περίπτωςθ ιςχφουςεσ νομικζσ διατάξεισ. Ωποβάλλω, δε,
ςυνθμμζνα όλα τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται βάςει τθσ εν λόγω εγκυκλίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ / ΓΑΦΕΙΟ

Ωπογραφι

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΧΩΘΤΘ

Ο/Θ ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Ωπογραφι

Ωπογραφι
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ΑΛΨΘΧΘ –ΔΘΟΩΧΘ ΥΦΣΨΛΠΘΧΕΩΡ ΩΥΣΨΘΦΛΩΡ ΑΡΑΥΟΘΦΩΨΩΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΓΛΑ ΨΑ ΠΣΩΧΛΞΑΧΧΣΟΕΛΑ
ΕΡΨΩΥΣ Β (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΡΕ16.01, ΡΕ16.02, ΡΕ17.13, ΡΕ17.14 ΚΑΙ ΤΕ16)
Ψθσ αρ. 81250/Δ2/16-7-2012 (ΑΔΑ: Β4109-ΔΕΦ) εγκυκλίου του Ω.ΥΑΛ.Κ.Υ.Α.
(επζχει κζςθ Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ρ.1599/86)
δια μζςου του
Γραφείου /
Διεφκυνςθσ

Αρ. Υρωτοκόλλου
Θμερομθνία

ΑΦΜ

ΑΔΤ

ΕΡΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΕΑ
Ο ΝΟ Μ Α Μ Θ Τ Ε  ΑΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΘΣΘΣ
ΡΟΛΘ

ΟΔΟΣ / ΑΙΘΜΟΣ

Τ. Κ.

ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝ. ΤΘΛΕΦΩΝΟ

Δ/νςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
(e-mail)
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΧΩΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. (πλθν Ελλάδασ)

Θμερομθνία απόκτθςθσ Ελλθνικισ Ικαγζνειασ (ςυμπλθρϊνεται ςε περίπτωςθ πολιτογράφθςθσ)
ΦΥΛΟ :

ΑΝΔΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΡΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(ο ίδιοσ)

ΤΙΤΕΚΝΟΣ
(ο ίδιοσ)

ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΣΤΑΤ/ΚΩΝ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ
ΟΜΟΗΥΓΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΙΜΙΑ
(ι ΔΕΡΑΝΟ-ΜΙΚΟΔΕΡΑΝΟΚΥΤΤΑΙΚΘ)

ΚΛΑΔΟ

ΡΑΙΔ/ΚΘ ΚΑΤΑΤΙΣΘ

(με λεκτικό)

ΣΚΛΘΥΝΣΘ
ΚΑΤΑ ΡΛΑΚΑΣ
ΔΘΜΟΣΙΟΣ
ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΘ ΕΙΔΙΚΕΥΣΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ
(ΣΧΟΛΘΣ/ΤΜΘΜΑΤΟΣ
ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΩΔΕΙΟΥ)
ΘΜΕΟΧΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΤΘΣΘΣ ΡΤΥΧΙΟΥ

1.
2.

ΒΑΘΜΟΣ ΡΤΥΧΙΟΥ

1.
2.

ΠΣΤΧΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ
ΠΣΤΧΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ
a) ΧΩΡΑ ΜΕΛΟΤ Ε.Ε

ΙΟΣΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΟΧΙΑ

ΕΛΛΘΝΟΜΑΘΕΙΑ

β) ΧΩΡΑ ΕΚΣΟ Ε.Ε

ΜΟΝΟ ΙΟΣΙΜΙΑ*

ΕΛΛΘΝΟΜΑΘΕΙΑ

* Υποχρεωτικά Βλ. εγκφκλιο ςελ. 17 και 18 , για ποιεσ ειδικεφςεισ και για τθν δυνατότθτα ςε μουςικό ςχολείο.

ΕΙΜΑΙ ΥΡΟΨΘΦΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ / ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Τποβάλλω την παροφςα αίτηςη αποκλειςτικά για ζνταξη ςτουσ πίνακεσ διοριςμϊν ζτουσ (24/μηνο, 30/μηνο) ςχολικοφ 20122013 – Δεν επιθυμϊ να δηλϊςω περιοχζσ προτίμηςησ για πρόςληψη ωσ αναπληρωτήσ εκπ/κόσ.
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Α. ΑΝΑΡΛΘΩΤΕΣ
Α/Α

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Α/Α

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Α/Α

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι και ςτα λοιπά Πουςικά ςχολεία.
Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ και ςτα λοιπά Πουςικά ςχολεία.

Β. ΩΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΣΤΘΝ ΟΡΟΙΑ ΕΡΙΘΥΜΩ ΝΑ ΡΟΣΛΘΦΘΩ ______________________
ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
Α/Α

ΥΕΦΛΣΧΘ

1
2
3
4
5
6
Ωποβάλλω ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τθν αρικμ. 81250/Δ2/16-7-2012 (ΑΔΑ: Β4109-ΔΕΦ) εγκφκλιο του Ω.ΥΑΛ.Κ.Υ.Α.
Δθλϊνω υπεφκυνα και εν γνϊςει των ςυνεπειϊν του άρκρου 8 του Ρ.1599/86 ότι:
1. Δεν υπθρετϊ ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ.
2. Δεν απολφκθκα από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Σ.Ψ.Α. ι άλλου νομικοφ προςϊπου του δθμοςίου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ
παφςθσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτά μου, ι ότι, ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ζχει παρζλκει πενταετία από
τθν απόλυςθ.
3. Δεν εμπίπτω ςτα κωλφματα διοριςμοφ του άρκρου 8 του Ρ.3528/2007 (Ω.Ξ.)
4. Δεν διϊκομαι ωσ φυγόδικοσ ι φυγόποινοσ.
5. Δεν ζχω απολυκεί από κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ, λόγω οριςτικισ παφςθσ.
6. Δεν ζχω αποποιθκεί διοριςμό ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ.
7. Δεν ζχω παραιτθκεί εντόσ του ζτουσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πράξθσ διοριςμοφ μου ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ (μετά τισ 10-6-2003).
8. Δεν ζχω ςυνταξιοδοτθκεί ανεξάρτθτα από το φορζα ςυνταξιοδότθςθσ.
9α. Δεν είμαι ιδιοκτιτθσ φροντιςτθρίου, οφτε διδάςκω, δεν είμαι μζτοχοσ ςε εταιρεία κατά τισ διατάξεισ του Ωπαλλθλικοφ κϊδικα, οφτε ζχω οποιαδιποτε εμπορικι
ιδιότθτα .
9β. Είμαι ιδιοκτιτθσ φροντιςτθρίου /διδάςκω/ είμαι μζτοχοσ ςε εταιρεία κατά τισ διατάξεισ του Ωπαλλθλικοφ κϊδικα/ζχω οποιαδιποτε εμπορικι ιδιότθτα και κα
παραιτθκϊ ι κα αναςτείλω τθ λειτουργία των επιχειριςεϊν μου πριν τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ωσ εκπαιδευτικοφ .
10α. Δεν είμαι ιδιοκτιτθσ ωδείου. .
10β. Είμαι ιδιοκτιτθσ ωδείου και κα αναςτείλω τθ λειτουργία του πριν τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ωσ εκπαιδευτικοφ .
11. Είμαι υγιισ και κα υποβάλω το πιςτοποιθτικό υγείασ από Υρωτοβάκμια Ωγειονομικι Επιτροπι, κατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ.
12. Γνωρίηω ότι αν δεν αναλάβω για οποιονδιποτε λόγο υπθρεςία , κατόπιν πρόςλθψθσ από τουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν με πλιρεσ ι μειωμζνο ωράριο, εντόσ τθσ
προκεςμίασ που ορίηεται κατά τθν ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψισ μου ι αν παραιτθκϊ, διαγράφομαι από τον πίνακα από τον πίνακα αναπλθρωτϊν για το τρζχον και το
επόμενο ςχολικό ζτοσ.
13α..Ωπθρετϊ με πλιρθ απαςχόλθςθ ςτο Δθμόςιο Ψομζα ωσ Πόνιμοσ  με Χφμβαςθ Σριςμζνου  με Χφμβαςθ Αορίςτου Χρόνου. 
13β. Δεν υπθρετϊ με πλιρθ απαςχόλθςθ ςτο Δθμόςιο Ψομζα ωσ Πόνιμοσ ι με Χφμβαςθ Σριςμζνου ι με Χφμβαςθ Αορίςτου Χρόνου. 
14α. Ζχω εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ μου υποχρεϊςεισ / Ζχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτζσ. 
14β. Δεν ζχω εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ μου υποχρεϊςεισ / Δεν ζχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτζσ. 
15α Πε τθν παροφςα αίτθςθ, δθλϊνω ότι επικυμϊ να ενταχκϊ ςτουσ πίνακεσ μονίμων διοριςμϊν ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013. Κα υποβάλλω, δε, ςχετικι αίτθςθ
περιοχϊν διοριςμοφ κατά τθν προκεςμία που κα οριςτεί από τθ ςχετικι εγκφκλιο και εφόςον πλθρϊ τισ οριηόμενεσ ςε αυτι προχποκζςεισ. 
15β Πε τθν παροφςα αίτθςθ δθλϊνω ότι δεν επικυμϊ να ενταχκϊ ςτουσ πίνακεσ μόνιμων διοριςμϊν ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013. 
16. Ζχω διαβάςει τθν αρ. 81250/Δ2/16-7-2012 εγκφκλιο του Ω.ΥΑΛ.Κ.Υ.Α. και ενθμερωκεί για τισ κατά περίπτωςθ ιςχφουςεσ νομικζσ διατάξεισ. Ωποβάλλω, δε,
ςυνθμμζνα όλα τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται βάςει τθσ εν λόγω εγκυκλίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ / ΓΑΦΕΙΟ
Ωπογραφι (Ψ.Χ)

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΧΩΘΤΘ

Ωπογραφι

Ο / Θ ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ

Ωπογραφι
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ΑΛΨΘΧΘ –ΔΘΟΩΧΘ ΕΠΥΕΛΦΣΨΕΧΡΘ ΩΧ ΩΦΣΠΛΧΚΛΣΩ ΓΛΑ ΨΑ ΠΣΩΧΛΞΑ ΧΧΣΟΕΛΑ
ΕΝΤΥΡΟ Γ
Ψθσ αρικμ. 81250/Δ2/16-7-2012 (ΑΔΑ: Β4109-ΔΕΦ) εγκυκλίου του Ω.ΥΑΛ.Κ.Υ.Α. (επζχει κζςθ Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ρ.1599/86)

δια μζςου τθσ
Διεφκυνςθσ

Αρ. Υρωτοκόλλου
Θμερομθνία

ΑΦΜ

ΑΔΤ

ΕΡΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΕΑ
Ο ΝΟ Μ Α Μ Θ Τ Ε  ΑΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΘΣΘΣ
ΡΟΛΘ

ΟΔΟΣ / ΑΙΘΜΟΣ

ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Τ. Κ.
ΚΙΝ. ΤΘΛΕΦΩΝΟ

Δ/νςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
(e-mail
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΧΩΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. (πλθν Ελλάδασ)

Θμερομθνία απόκτθςθσ Ελλθνικισ Ικαγζνειασ (ςυμπλθρϊνεται ςε περίπτωςθ πολιτογράφθςθσ)

ΦΥΛΟ :

ΑΝΔΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΡΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(ο ίδιοσ)

ΤΙΤΕΚΝΟΣ
(ο ίδιοσ)

ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΣΤΑΤ/ΚΩΝ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ
ΟΜΟΗΥΓΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΙΜΙΑ
(ι ΔΕΡΑΝΟ-ΜΙΚΟΔΕΡΑΝΟΚΥΤΤΑΙΚΘ)

ΜΟΥΣΙΚΘ ΕΙΔΙΚΕΥΣΘ

ΕΛΛΘΝΟΜΑΘΕΙΑ

ΣΚΛΘΥΝΣΘ
ΚΑΤΑ ΡΛΑΚΑΣ
ΔΘΜΟΣΙΟΣ
ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΣΤΘΝ ΟΡΟΙΑ ΕΡΙΘΥΜΩ ΝΑ ΡΟΣΛΘΦΘΩ ______________________
ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α

ΥΕΦΛΣΧΘ

1
2
3
4
5
6
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΡΕΑΝ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΡΕΙΟΤΕΧΝΕΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΑΛΛΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΘΣ
Α. Τίτλοι άλλθσ μουςικισ ειδίκευςθσ
1. Δίπλωμα Βυηαντινισ Εκκλθςιαςτικισ Μουςικισ
2. Ρτυχίο Βυηαντινισ Εκκλθςιαςτικισ Μουςικισ
3. Διδακτορικό
4. Μεταπτυχιακό
5. Ρτυχίο Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Τριτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ (Ρανεπιςτιμιο – Τ.Ε.Ι.)
6. Ρτυχίο Μουςικϊν Σπουδϊν
7. Δίπλωμα Σφνκεςθσ ι Οργάνου
8. Ρτυχίο Φυγισ ι Οργάνου ι τίτλου μουςικισ ειδίκευςθσ του Υ.ΡΑΙ.Θ.Ρ.Α.
9. Ρτυχίο Αντίςτιξθσ











ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΜΘ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΘΣ
Ρτυχίο ΑΕΙ (Ρανεπιςτιμιο-ΤΕΙ) μθ μουςικισ ειδίκευςθσ
Ρτυχίο ΑΕΙ (Ρανεπιςτιμιο-ΤΕΙ) Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ ι Κακθγθτικισ Σχολισ.
Ρτυχίο ΑΕΙ (Ρανεπιςτιμιο-ΤΕΙ) μθ Κακθγθτικισ Σχολισ
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Ωποβάλλω ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τθν αρικμ. 81250/Δ2/16-7-2012 (ΑΔΑ: Β4109-ΔΕΦ) εγκφκλιο του Ω.ΥΑΛ.Κ.Υ.Α.
Δθλϊνω υπεφκυνα και εν γνϊςει των ςυνεπειϊν του άρκρου 8 του Ρ.1599/86 ότι:
1. Δεν υπθρετϊ ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ.
2. Δεν απολφκθκα από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Σ.Ψ.Α. ι άλλου νομικοφ προςϊπου του δθμοςίου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ
παφςθσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτά μου, ι ότι, ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ζχει παρζλκει πενταετία από
τθν απόλυςθ.
3. Δεν εμπίπτω ςτα κωλφματα διοριςμοφ του άρκρου 8 του Ρ.3528/2007 (Ω.Ξ.)
4. Δεν διϊκομαι ωσ φυγόδικοσ ι φυγόποινοσ.
5. Δεν ζχω απολυκεί από κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ, λόγω οριςτικισ παφςθσ.
6. Δεν ζχω ςυνταξιοδοτθκεί ανεξάρτθτα από το φορζα ςυνταξιοδότθςθσ.
7. Δεν είμαι ιδιοκτιτθσ φροντιςτθρίου, οφτε διδάςκω, δεν είμαι μζτοχοσ ςε εταιρεία κατά τισ διατάξεισ του Ωπαλλθλικοφ κϊδικα, οφτε ζχω οποιαδιποτε εμπορικι
ιδιότθτα .
8. Είμαι ιδιοκτιτθσ φροντιςτθρίου /διδάςκω/ είμαι μζτοχοσ ςε εταιρεία κατά τισ διατάξεισ του Ωπαλλθλικοφ κϊδικα/ζχω οποιαδιποτε εμπορικι ιδιότθτα και κα
παραιτθκϊ ι κα αναςτείλω τθ λειτουργία των επιχειριςεϊν μου πριν τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ωσ εκπαιδευτικοφ .
9. Δεν είμαι ιδιοκτιτθσ ωδείου. .
10. Είμαι υγιισ και κα υποβάλω το πιςτοποιθτικό υγείασ από Υρωτοβάκμια Ωγειονομικι Επιτροπι, κατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ.
11. Ζχω εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ μου υποχρεϊςεισ / Ζχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτζσ. 
12. Δεν ζχω εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ μου υποχρεϊςεισ / Δεν ζχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτζσ. 
13. Ζχω διαβάςει τθν αρ. 81250/Δ2/16-7-2012 εγκφκλιο του Ω.ΥΑΛ.Κ.Υ.Α. και ενθμερωκεί για τισ κατά περίπτωςθ ιςχφουςεσ νομικζσ διατάξεισ. Ωποβάλλω, δε,
ςυνθμμζνα όλα τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται βάςει τθσ εν λόγω εγκυκλίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ / ΓΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΧΩΘΤΘ

Ο / Θ ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ

Ωπογραφι
(Ψ.Χ.)

Ωπογραφι

Ωπογραφι
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