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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 
 
Θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 138841/Ε1/24-8-2018 υ.α. κύρωσης πινάκων κατάταξης αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σχολ. έτους 2018-2019, ως προς 
τον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, σε εφαρμογή της αριθμ. 8/2019 απόφασης ΑΣΕΠ, και, συνεπεία 
αυτής, τροποποίηση των οικείων αποφάσεων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών» 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 της αριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) υ.α. με θέμα «Ρύθμιση 

θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες 
λειτουργίας των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως ισχύει. 

2. Την αριθμ. 56262/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1282 Β΄, ΑΔΑ: Ω6Ω64653ΠΣ-ΝΛΓ) υ.α. με θέμα «Πρόσκληση 
υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και 
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2018-2019». 

3. Την αριθμ. 138841/Ε1/24-8-2018 υ.α. με θέμα «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας EAE ΠΕ01, 
ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, 
ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02, 
σχολικού έτους 2018-2019», όπως ισχύει. 

4. Την αριθμ. 143371/Ε1/5-9-2018 (ΑΔΑ: ΩΖ1Υ4653ΠΣ-0ΔΚ) υ.α. με θέμα «Πρόσληψη 295 
εκπαιδευτικών κλάδων ΕΑΕ ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, στη Β/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως 
προσωρινών αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης 
για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», 
με κωδικό ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2018-2019», με την οποία η 
εκπαιδευτικός Μαρία Χριστοφίδου-Γραικού του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων προσλήφθηκε ως 
αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου στην περιοχή Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.). 

5. Την αριθμ. 143372/Ε1/5-9-2018 (ΑΔΑ: ΨΗ2Ψ4653ΠΣ-ΜΕΑ) υ.α. με θέμα «Πρόσληψη 1877 
εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης, ως 

ΑΔΑ: 68ΡΠ4653ΠΣ-ΨΩ8



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Σελίδα 2 από 3 

προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης 
μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 
5031883 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση 2014-2020», για το διδακτικό έτος 2018-2019», με την οποία η εκπαιδευτικός Ελένη 
Τζανάκη-Αρναουτάκη του Μιλτιάδη, κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, προσελήφθη ως αναπληρώτρια 
πλήρους ωραρίου στην περιοχή Ηρακλείου (Δ.Ε.) –ΣΜΕΑ. 

6. Την αριθμ. 156126/Ε1/20-9-2018 (ΑΔΑ: 7Σ8Ζ4653ΠΣ-4ΕΠ) υ.α. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 
143371/Ε1/05-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΖ1Υ4653ΠΣ-0ΔΚ) Υ.Α. πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών στη 
Β/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» για το 
διδακτικό έτος 2018-2019.», με την οποία τροποποιήθηκε η σύμβαση της εκπαιδευτικού Μαρίας 
Χριστοφίδου-Γραικού του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων σε πλήρους ωραρίου στην περιοχή Β΄ 
Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.). 

7. Την αριθμ. 157057/Ε1/21-9-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΗΒ4653ΠΣ-ΨΛΛ) υ.α. με θέμα «Πρόσληψη 6 
εκπαιδευτικών ΕΑΕ κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, στη Β/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως 
προσωρινών αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης 
για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», 
με κωδικό ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2018-2019». 

8. Την αριθμ. 188551/Ε1/6-11-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΛΣ4653ΠΣ-ΑΓ8) υ.α. με θέμα «Τροποποίηση των αριθμ. 
143371/Ε1/05-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΖ1Υ4653ΠΣ-0ΔΚ) και 157057/Ε1/21-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΗΒ4653ΠΣ-ΨΛΛ) 
Υ.Α. πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών στη Β/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 
5031892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2018-2019». 

9. Το αριθμ. 16592/8-10-2018 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης με θέμα «Αποστολή βεβαίωσης 
προϋπηρεσίας», με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας από την οικεία Δ/νση η, εκ 
παραδρομής, προσμέτρηση 57 ημερών αναρρωτικής αδείας (πέραν των 15 προβλεπόμενων ημερών) 
στην προϋπηρεσία σχολ. έτους 2017-2018, της εκπαιδευτικού Μαρίας Χριστοφίδου-Γραικού του 
Ιωάννη, κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων ΕΑΕ. 

10. Το αριθμ. Φ.16.1/9349/29-10-2018 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου με θέμα «Αφαίρεση ενός μήνα 
προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού από το ΟΠΣΥΔ», με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην 
υπηρεσία μας από την οικεία Δ/νση η, εκ παραδρομής, προσμέτρηση ενός μηνός αναρρωτικής άδειας 
(πέραν των 15 προβλεπόμενων ημερών) στην προϋπηρεσία σχολ. έτους 2016-2017, της 
εκπαιδευτικού Ελένης Τζανάκη-Αρναουτάκη του Μιλτιάδη, κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων ΕΑΕ. 

11. Την αριθμ. 8/2019 απόφαση του Τμήματος Ε΄ του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με 
την οποία το οικείο τμήμα «μειώνει τον χρόνο προσμετρηθείσας προϋπηρεσίας των ανωτέρω 
υποψηφίων, αφαιρώντας το διάστημα αναρρωτικής αδείας τους άνω των 15 ημερών». 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

Α. Τροποποιούμε την αριθμ. 138841/Ε1/24-8-2018 υ.α. κύρωσης του πίνακα προσωρινών 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ, σχολικού έτους 2018-2019, κλάδου ΠΕ02-
Φιλολόγων, σε εφαρμογή της αριθμ. 8/2019 απόφασης του Τμήματος Ε΄ του ΑΣΕΠ, ως εξής: 

(α) η εκπαιδευτικός Μαρία Χριστοφίδου-Γραικού του Ιωάννη, κατατάσσεται στην σειρά 677 με 
9,756 μόρια (από τη σειρά 658 με 10,247 μόρια, που κατείχε), και 

(β) η εκπαιδευτικός Ελένη Τζανάκη-Αρναουτάκη του Μιλτιάδη κατατάσσεται στην σειρά 762 με 
8,658 μόρια (από την σειρά 743 με 8,908 μόρια, που κατείχε). 
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Ο ως άνω πίνακας ανασυντάσσεται αναλόγως. 
 
Β. Συνεπεία της κατά την παρ. Α τροποποιήσεως: 
Ως προς την εκπαιδευτικό Μαρία Χριστοφίδου-Γραικού του Ιωάννη: 
(i) ανακαλούνται οι αριθμ. 143371/Ε1/5-9-2018 (ΑΔΑ: ΩΖ1Υ4653ΠΣ-0ΔΚ) και 156126/Ε1/20-9-2018 

(ΑΔΑ: 7Σ8Ζ4653ΠΣ-4ΕΠ) υ.α., κατά το μέρος που αφορούν, αντίστοιχα, στην πρόληψη της εκπαιδευτικού 
ως αναπληρώτριας μειωμένου ωραρίου στην περιοχή Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) στην «παράλληλη στήριξη» 
και, ακολούθως, στην τροποποίηση της σύμβασής της σε πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή, 

(ii) συμπληρώνονται οι αριθμ. 157057/Ε1/21-9-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΗΒ4653ΠΣ-ΨΛΛ) και 188551/Ε1/6-
11-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΛΣ4653ΠΣ-ΑΓ8) υ.α., αντίστοιχα, με την πρόσληψη, της εν λόγω εκπαιδευτικού, ως 
αναπληρώτριας μειωμένου ωραρίου και, ακολούθως, με την τροποποίηση της σύμβασής της σε πλήρους 
ωραρίου στην «παράλληλη στήριξη», στην ίδια περιοχή. 

Ως προς την εκπαιδευτικό Ελένη Τζανάκη-Αρναουτάκη του Μιλτιάδη: 
(i) παραμένει η πρόσληψή της με την αριθμ. 143372/Ε1/5-9-2018 (ΑΔΑ: ΨΗ2Ψ4653ΠΣ-ΜΕΑ) υ.α. 

στην περιοχή Ηρακλείου (Δ.Ε.) ΣΜΕΑΕ, 
(ii) η προϋπηρεσία που προσέφερε η εκπαιδευτικός κατά το χρονικό διάστημα από 5-9-2018 έως και 

τις 20-9-2018 [προηγουμένη της ημερομηνίας τροποποίησης, βάσει της 156126/Ε1/20-9-2018 (ΑΔΑ: 
7Σ8Ζ4653ΠΣ-4ΕΠ) υ.α., των συμβάσεων σε πλήρες ωράριο των, μέχρι της εκδόσεώς της, υπηρετούντων 
στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, στην οποία και θα προσλαμβανόταν] λογίζεται ως 
προσφερθείσα με μειωμένο ωράριο απασχόλησης (15 ώρες/εβδομάδα) και προσμετράται αναλόγως. 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Παιδείας και Θρησκευμάτων 
3. Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσκού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 
4. Δ/νση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κου Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπ/σης, Τμήματα Α΄ και Β΄ 
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Α Εφαρμογών 

Διορισμών Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 
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