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Θάζε ρξφλν ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε (Λεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, 

Ιχθεην, ΔΞΑΙ, ΔΞΑΠ) πξνζιακβάλνληαη 
ρηιηάδεο αλαπιεξσηέο (πιήξνπο θαη κεησκέλνπ σξαξίνπ) θαη σξνκίζζηνη 

εθπαηδεπηηθνί δεθάδσλ εηδηθνηήησλ.   
Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2011/12 ε θαηάξηηζε ηνπ εληαίνπ πίλαθα αλαπιεξσηψλ 

θαη σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα γίλεη κε βάζε ην λ. 3848/2010. 
Ρν πνπξγείν Ξαηδείαο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 αλακέλεηαη λα θαιέζεη : 
                α) εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη έρνπλ πξνυπεξεζία πξνζσξηλνχ 

αλαπιεξσηή ή σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
                β) εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη έρνπλ κφξηα πάλσ απφ ηε 

βαζκνινγηθή βάζε απφ ηνλ ηειεπηαίν θαη ηνλ πξνηειεπηαίν δηαγσληζκφ ηνπ 

ΑΠΔΞ εθάζηνπ θιάδνπ, 
                γ) εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζην 

ζπκπιεξσκαηηθφ πίλαθα κε κεδεληθά κφξηα,  βάζεη ηεο εκεξνρξνλνινγίαο 

θηήζεο ηνπ πηπρίνπ ηνπο, 
  
 ΓΧΓΔΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΙΝΑΚΧΝ ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΧΝ 

                Ζ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη νη δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ θαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2011-

2012, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο : 

1. Κε βάζε ην λ. 3255/2004 ε πξφζιεςε πξνζσξηλψλ 

αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γίλεηαη απφ εληαίν πίλαθα ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη, κε αίηεζή 

ηνπο, νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί θαηά ζεηξά πνπ εμαξηάηαη απφ …αα) 

…πξνυπεξεζία πξνζσξηλνχ αλαπιεξσηή ή σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ, έλα 

κφξην γηα θάζε κήλα ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπο, ββ) ζε φζνπο έιαβαλ ηε 

βαζκνινγηθή βάζε θαηά ηνλ ηειεπηαίν πξν ηεο ζπληάμεσο ηνπ σο άλσ πίλαθα 

δηαγσληζκφ ηνπ Α.Π.Δ.Ξ., έλα κφξην γηα θάζε βαζκνινγηθή κνλάδα πάλσ απφ ηε 

βαζκνινγηθή βάζε, γγ) ζε φζνπο έιαβαλ ηε βαζκνινγηθή βάζε θαηά ηνλ 

αληίζηνηρν πξνηειεπηαίν δηαγσληζκφ, κηζφ κφξην γηα θάζε βαζκνινγηθή κνλάδα 

πάλσ απφ ηε βαζκνινγηθή βάζε. Όζνη ππάγνληαη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο απφ 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ιακβάλνπλ αζξνηζηηθά ηα κφξηα απηψλ. 
2. Πηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε εμάληιεζεο ηνπ πίλαθα ζπληάζζνληαη 

αληηζηνίρσο πίλαθεο κε ζεηξά θαηάηαμεο βάζεη ηνπ ρξφλνπ θηήζεο ηνπ πηπρίνπ 

θαη, εθφζνλ ν ρξφλνο απηφο ζπκπίπηεη γηα πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο, 

ιακβάλνληαη ππφςε δηαδνρηθά ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ θαη ε βαζκνινγία ηνπο ζε 

δηαγσληζκφ ηνπ Α.Π.Δ.Ξ. 
  3. Ζ πξφζιεςε σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γίλεηαη απφ εληαίν πίλαθα σξνκίζζησλ, πνπ 

ζπληάζζεηαη θαηά Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο θάζε έηνο. Θάζε 

ππνςήθηνο σξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθφο εγγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα κφλν κηαο 

Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο.  
                4. Ζ ππεξεζία αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο δπζπξφζηηεο, ινγίδεηαη ζην 

δηπιάζην γηα ηελ θαηάηαμε ζηνλ εληαίν πίλαθα αλαπιεξσηψλ. 
5. Ζ ππεξεζία ησλ σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα Πρνιεία Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο ησλ πεξηνρψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί 

δπζπξφζηηα πξνζκεηξάηαη ζην δηπιάζην . 
6. 0η εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί, αλεμάξηεηα απφ ην 

θνξέα ζπληαμηνδφηεζεο, θαζψο θαη νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, ζηνπο νπνίνπο έρεη 



επηβιεζεί ε πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο, δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηνπο 

εληαίνπο πίλαθεο αλαπιεξσηψλ γηα κφληκν δηνξηζκφ ή γηα δηνξηζκφ σο 

πνιχηεθλνη ή γηα πξφζιεςε σο αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη. 
7. Ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί, πνπ απνιχνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

γηα θαηάξγεζε ησλ ηδησηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηάμεσλ ή ηκεκάησλ ή 

κε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, εθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ ζηελ ίδηα 

ζρνιηθή κνλάδα θαηά ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο ζπλερή ππεξεζία 

ηνπιάρηζηνλ δχν ζρνιηθψλ εηψλ κε πιήξεο εβδνκαδηαίν σξάξην ή κε αλαγσγή 

απηνχ ζην ππνρξεσηηθφ θαη κε ζεηξά πνπ εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν απηήο ηεο 

ππεξεζίαο, εγγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Γελ πξνζκεηξάηαη γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνπο πίλαθεο 

απηνχο ηπρφλ πξνυπεξεζία ηνπο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, πξνεγνχκελε ηεο 

ηδησηηθήο,κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη αλ παξαζρέζεθε. 
Γπλαηφηεηα εγγξαθήο ζηνπο πίλαθεο απηνχο δελ έρνπλ νη ηδησηηθνί 

εθπαηδεπηηθνί ησλ νπνίσλ ε ζρέζε εξγαζίαο ιχεηαη ιφγσ παξαίηεζεο. 
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Όζνη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί εγγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 

αλαπιεξσηψλ δελ κπνξνχλ λα δηνξηζζνχλ ζε ζέζεηο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξηλ ζπκπιεξψζνπλ ππεξεζία αλαπιεξσηή ή σξνκηζζίνπ ζε δεκφζηα ζρνιεία 

επί δχν ηνπιάρηζηνλ πιήξε δηδαθηηθά έηε απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνλ πίλαθα. 
8. Δθπαηδεπηηθνί, πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί θαη ππεξεηνχλ ζε ηδησηηθφ ζρνιείν 

κε πιήξεο σξάξην δηδαζθαιίαο, δελ πξνζιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηδαθηηθνχ έηνπο σο πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί ζηε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε. 
Ζ πξνυπεξεζία ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

ζην ηδησηηθφ ζρνιείν, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηφηε πνπ θιήζεθαλ λα 

αλαιάβνπλ ππεξεζία σο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε 

κέρξη ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, δχλαηαη λα ππνινγίδεηαη σο πξνυπεξεζία 

αλαπιεξσηνχ πξνζθεξζείζα ζε δεκφζην ζρνιείν, εθφζνλ ν ηδησηηθφο 

εθπαηδεπηηθφο ππνβάιεη ζρεηηθή δήισζε ζηε Γηεχζπλζε ή ην Γξαθείν 

Δθπαίδεπζεο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ην ηδησηηθφ ζρνιείν. Πηελ 

πεξίπησζε απηή δελ δχλαηαη λα ππνινγηζηεί ε αλσηέξσ πξνυπεξεζία θαη σο 

πξνζθεξζείζα ζε ηδησηηθφ ζρνιείν. 
9. Νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πάζρνπλ απφ ζθιήξπλζε θαηά 

πιάθαο πξνηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ακέζσο κεηά ηνπο ππνςεθίνπο πνπ είλαη πνιχηεθλνη εμ ηδίαο 

νηθνγελείαο θαη ηνπο ππνςήθηνπο πνπ πάζρνπλ απφ νκφδπγε κεζνγεηαθή 

αλαηκία θαη δξεπαλν-κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία. 
10. Θαηά ηελ πξφζιεςε ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ εληαίν 

πίλαθα αλαπιεξσηψλ, πξνζιακβάλνληαη απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηνλ πίλαθα 

απηφ εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηξία (3) ηέθλα ζε πνζνζηφ είθνζη ηνηο 

εθαηφ (20%) θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα επί ησλ εθάζηνηε πξνζιακβαλνκέλσλ, 

εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη δηαηάμεηο απηέο. 
                ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Ζ πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηξία ηέθλα θαη 

ζε πνζνζηφ 20% γίλεηαη κε βάζε ηε ζεηξά εγγξαθήο ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαη 

εθφζνλ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα πξφζιεςε ζηηο πεξηνρέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνζιήςεηο. Νη ππαγφκελνη ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο 

πεξίπησζεο, γηα ην δηνξηζκφ ησλ νπνίσλ απαηηείηαη πηπρίν παηδαγσγηθψλ 

ζπνπδψλ ηεο ΠΔΙΔΡΔ (λπλ ΑΠΞΑΗΡΔ) πξνζιακβάλνληαη εθφζνλ θαηέρνπλ ην 

πηπρίν απηφ ή πηπρίν ηζνδχλακν πξνο απηφ. 
11. Ξξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο πνπ πξνζιακβάλνληαη ζηα ζρνιεία 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηνλ πίλαθα αλαπιεξσηψλ 

δηαγξάθνληαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο πξφζιεςεο, εθφζνλ δελ αλαιακβάλνπλ 

ππεξεζία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

πξφζιεςήο ηνπο. Δάλ αξλεζνχλ γηα δεχηεξε θνξά, δηαγξάθνληαη γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο πνπ δηαλχεηαη θαη γηα ηα δχν επφκελα έηε. 
                ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Νη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη γηα φζνπο 

πξνζιεθζνχλ σο αλαπιεξσηέο κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο.  



12. Γελ εληάζζνληαη ζε πίλαθα αλαπιεξσηψλ φζνη δελ έρνπλ απνδερζεί 

δηνξηζκφ ηνπο ζε ζέζεηο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη φζνη αλέιαβαλ 

ππεξεζία σο κφληκνη θαη παξαηηήζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο, απφ ηελ εκεξνκελία 

ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ ηνπο. Πηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ 

εκπίπηνπλ: α. νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε κφλν σο 

σξνκίζζηνη θαη β. νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δελ είραλ απνδερηεί κφληκν δηνξηζκφ 

ηνπο πξηλ ηελ 10-6-2003. 

  
Η ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΜΔΣΡΑΣΑΙ 

Ζ πξνυπεξεζία πνπ πξνζκεηξάηαη ζηνπο εληαίνπο πίλαθεο αλαπιεξσηψλ θαη 

σξνκηζζίσλ νξίδεηαη σο εμήο: 
                α. Όπνπ αλαθέξεηαη πξνυπεξεζία πξνζσξηλνχ αλαπιεξσηή ή 

σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ, λνείηαη απηή πνπ πξνζθέξζεθε: α) ζηα δεκφζηα 

ζρνιεία Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αξκνδηφηεηαο ηνπ 

πνπξγείνπ Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, β) ζηα Κνπζηθά Πρνιεία, γ) 

ζηα Ρκήκαηα Αζιεηηθψλ Γηεπθνιχλζεσλ, δ) ζηηο Πρνιηθέο Κνλάδεο Δηδηθήο 

Αγσγήο, ε) ζηα Λαπηηθά Ιχθεηα, ζη) Κεηαιπθεηαθά Ξξνπαξαζθεπαζηηθά Θέληξα, 

δ) ζηα Νινήκεξα Πρνιεία Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε) ζηα Δθθιεζηαζηηθά 

Πρνιεία, ζ) ζηε Πηβηηαλίδεην Γεκφζηα Πρνιή Ρερλψλ θαη Δπαγγεικάησλ, η) ζε 

ζέζεηο κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξηλ απφ ηελ απνρψξεζή ηνπο, εθφζνλ έρεη 

πξνζθεξζεί κέρξη 31.8.2005, ηα) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Νιπκπηαθήο Δθπαίδεπζεο, ηβ) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη πξφζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο, ηγ) ζηα Πρνιεία Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο (Π.Γ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2525/1997 (ΦΔΘ.188/Α΄), ηδ) ζηα 

δεκφζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ ηεινχλ 

ππφ ηε δηνηθεηηθή επνπηεία ηνπ αξκφδηνπ, ζε θάζε θξάηνο, πνπξγείνπ ησλ 

ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κεηά ηελ εκεξνκελία έληαμεο ησλ 

ρσξψλ απηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηεο 

παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.2817/2000 (ΦΔΘ. 78/Α΄), ηε΄) ζηηο ζρνιέο 

ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο Ρ.Δ.Δ. ηνπ Νξγαληζκνχ Ρνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Θαηάξηηζεο (Ν.Ρ.Δ.Θ.), ηζη΄) ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο 

Απξνζάξκνζησλ Ξαίδσλ Θξήηεο, κεηά ηελ ππαγσγή ηνπο ζην πνπξγείν 

Ξαηδείαο , Γηά Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 

ηνπ λ. 3699/2008 (ΦΔΘ. 199 Α¨), γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο (Α.Κ.Δ.Α.). 
                β. Ξξνζκέηξεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ (α) γίλεηαη, 

εθφζνλ ε πξφζιεςε έρεη γίλεη απφ: i) ην πνπξγείν Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ή απφ ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη 

Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, ii) ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαηά ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο γηα ηα Νινήκεξα Πρνιεία θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη πξφζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο, iii) ην πνπξγείν 

Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Λεζησηηθήο Ξνιηηηθήο γηα ηα δεκφζηα λαπηηθά 

ιχθεηα, πξηλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζην πνπξγείν Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, iv) ηε δηνίθεζε ηεο Πηβηηαληδείνπ Γεκφζηαο Πρνιήο Ρερλψλ θαη 

Δπαγγεικάησλ, v) ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ην 

Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.Δ.Θ.Δ.) γηα ηα Πρνιεία 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Ζ πξνυπεξεζία ησλ σξνκηζζίσλ ζηα Πρνιεία Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο ππνινγίδεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ηνπ 

λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ νηθείνπ θιάδνπ, vi)  θνξείο ησλ ρσξψλ – 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ ηειεί ππφ ηε δηνηθεηηθή επνπηεία ηνπ αξκφδηνπ, ζε θάζε θξάηνο, 

πνπξγείνπ, vii) ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ γηα ηα Ρ.Δ.Δ. ηνπ 

Ν.Ρ.Δ.Θ. θαη viii) ην πνπξγείν Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο γηα ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ γηα Α.Κ.Δ.Α. ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο 

Απξνζάξκνζησλ Ξαίδσλ Θξήηεο. 



             γ. Δπηπιένλ, θαζνξίδεηαη φηη: «Αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηνπο θιάδνπο ΞΔ1 Θενιφγσλ, ΞΔ2 Φηινιφγσλ, 

ΞΔ3 Καζεκαηηθψλ, ΞΔ4 Φπζηθψλ (φιεο νη εηδηθφηεηεο), ΞΔ5 Γαιιηθψλ, ΞΔ6 

Αγγιηθψλ, ΞΔ7 Γεξκαληθψλ θαη ΞΔ11Φπζηθήο Αγσγήο θαη απαζρνινχληαλ ζηα 

TEE Καζεηείαο Α΄ θαη Β΄ θχθινπ ηνπ Νξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ΝΑΔΓ), ηα νπνία ηηο Πρνιέο Καζεηείαο ηνπ Ν.Α.Δ.Γ. εληάζζνληαη, 

κεηά απφ αίηεζή ηνπο, ζηνλ εληαίν πίλαθα αλαπιεξσηψλ. Ζ πξνυπεξεζία ησλ 

σξνκηζζίσλ ππνινγίδεηαη απφ 17.2.1999 κέρξη ην κηζφ ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

σξαξίνπ ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ νηθείνπ θιάδνπ (11 ψξεο 

εβδνκαδηαίσο). Νη αλσηέξσ απνθηνχλ δηθαίσκα δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο κφληκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε δε πξνυπεξεζία ηνπο, ππνινγίδεηαη σο πξαγκαηηθή. 
  

ΠΟΙΟΙ ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΟΤΝ ΑΙΣΗΗ 
1. Νη θάηνρνη πηπρίσλ ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Πρνιψλ (Αλσηέξαο 

Δθθιεζηαζηηθήο Πρνιήο Θεζζαινλίθεο ή ηνπ Ηεξνδηδαζθαιείνπ Βειιάο 

Ησαλλίλσλ) κεηά ην έηνο 1991. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Αλσηέξα Δθθιεζηαζηηθή 

Πρνιή Αζελψλ, ε νπνία ιεηηνπξγνχζε σο Αλσηέξα Ηεξαηηθή Πρνιή, θαη 

κεηνλνκάζζεθε ζε Αλσηέξα Δθθιεζηαζηηθή Πρνιή, δελ ιεηηνχξγεζε πνηέ σο 

Ξαηδαγσγηθή Αθαδεκία. Υο εθ ηνχηνπ νχηε θαη νη θάηνρνη πηπρίσλ ηεο Πρνιήο 

απηήο δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε πξφζιεςεο ζηελ Ξξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. 
2. Νη θάηνρνη πηπρίσλ εηδηθήο αγσγήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Πρνιήο 

Δπηζηεκψλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ Ρκήκαηνο Ξαηδαγσγηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο 

(Θαηεπζχλζεσλ Γαζθάισλ ή Λεπηαγσγψλ). 
3. Νη εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ ΞΔ60-Λεπηαγσγψλ θαη ΞΔ70-Γαζθάισλ 

θαηφρσλ πηπρίσλρσξψλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ δελ πξνζθνκίζνπλ 

βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο 

επαλεθπαίδεπζεο παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο Διιεληθψλ Ξαλεπηζηεκίσλ. 
4. Ξηπρηνχρνη ησλ θιάδσλ ΞΔ60 θαη ΞΔ70 2/εηνχο θνηηήζεσο  (θάηνρνη 

πηπρίσλ κέρξη ην 1991) νη νπνίνη δελ έρνπλ πξνυπεξεζία ή/θαη κφξηα επηηπρίαο 

απφ δηαγσληζκφ ηνπ ΑΠΔΞ. 
5. Όζνη θαηέζηεζαλ πηπρηνχρνη ηνπ Ρκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ 

Ξαληείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κεηά ηηο 30/6/1984. 
6. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ θιάδνπ ΞΔ15-Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο γίλεηαη δεθηφ 

κφλνλ Ξηπρίν Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο ή Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο θαη Νηθνινγίαο 

Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο. 
7. Νη θάηνρνη πηπρίσλ Θέληξσλ Διεπζέξσλ Ππνπδψλ θαη Ηλζηηηνχησλ 

Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (Η.Δ.Θ), δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ. 
8. Νη ζπληαμηνχρνη, απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα θαη αλ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί 

θαζψο θαη νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ απνιπζεί ιφγσ νξηζηηθήο παχζεο. 
9. Όζνη δελ έρνπλ απνδερζεί ην δηνξηζκφ ηνπο ζε ζέζε κφληκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα φζνπο αλέιαβαλ ππεξεζία θαη 

παξαηηήζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο απφ ηε ζέζε κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
10. Όζνη πξνζιήθζεθαλ σο πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 

2005-06 θαη δελ αλέιαβαλ ππεξεζία δχν θνξέο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, εληφο 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο πξφζιεςήο ηνπο. Γελ ζεσξείηαη 

άξλεζε αλάιεςεο ε παξακνλή ζε Ηδησηηθά Πρνιεία. 
11. Νη κεηέρνληεο ζε εηαηξείεο θαη νη έρνληεο ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παιιειηθνχ Θψδηθα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ Αίηεζε-Γήισζε γηα 

πξφζιεςε σο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη, αιιά δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ 

ππεξεζία, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ παξαηηεζνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή δελ 

αλαζηείινπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. 
12. Όζνη είλαη ηδηνθηήηεο θξνληηζηεξίσλ ή δηδάζθνπλ ζε απηά κπνξνχλ λα 

ππνβάινπλ Αίηεζε-Γήισζε γηα πξφζιεςε σο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη αιιά 

δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ππεξεζία εάλ πξνεγνπκέλσο δελ παξαηηεζνχλ ή 

δελ αλαζηείινπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ θξνληηζηεξίσλ. 
  



  
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

  
Α. Οι ήδη εγγεγπαμμένοι ζηοςρ ενιαίοςρ πίνακερ αναπληπωηών 

ζσολικού έηοςρ 2010-2011 ςποβάλοςν : 
1. Αίηεζε-Γήισζε κε πεξηνρέο πξνηίκεζεο πξφζιεςεο σο αλαπιεξσηή ή 

σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
2. Απνιπηήξην Διιεληθνχ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή Ιπθείνπ ή ηζφηηκνπ 

ζρνιείνπ. Όζνη δελ έρνπλ ην απνιπηήξην απηφ, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ άξηζηε γλψζε θαη ηελ άλεηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, ην νπνίν ρνξεγείηαη απφ (i) ην Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο (επίπεδν 

Γ΄) ή (ii) ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 14 παξ.10 ηνπ λ.1566/1985 (Γ/λζε 

Ξξνζσπηθνχ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο). Ρν ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθφ 

απαηηείηαη κφλν απφ ηνπο πηπρηνχρνπο εθπαηδεπηηθνχο ηδξπκάησλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επαλέιεγρνο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ειιελνκάζεηαο 

απηψλ. 
  
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη: 
  
α) έρνπλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ή ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηξηηέθλνπ ζα πξέπεη 

λα ππνβάινπλ εθ λένπ ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ηα 

νπνία πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη νη ηδηφηεηεο απηέο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαη θαηά ην ρξφλν πξφζιεςεο.  
β) αλήθνπλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο (νκφδπγε κεζνγεηαθή αλαηκία, 

δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, ζθιήξπλζε θαηά 

πιάθαο) ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ εθ λένπ ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο θαηεγνξίαο ζηελ 

νπνία αλήθνπλ. Πε πεξίπησζε πνπ έρεη παξέιζεη δηεηία απφ ηελ έθδνζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο Ξ/ζκηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ λέν πηζηνπνηεηηθφ, 

ην νπνίν ζα δηαβηβαζηεί απφ ηηο Γ/λζεηο ή ηα γξαθεία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, 

ζηα αξκφδηα ηκήκαηα Γηνξηζκνχ Ξ/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο Θεληξηθήο 

πεξεζίαο ηνπ ΞΓΒΚΘ. 
  
Β. Οι ενδιαθεπόμενοι πος εγγπάθονηαι για ππώηη θοπά ςποβάλοςν: 
1. Αίηεζε-Γήισζε κε πεξηνρέο πξνηίκεζεο πξφζιεςεο σο αλαπιεξσηή ή 

σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη 

ε εκεξνρξνλνινγία θαη ν βαζκφο θηήζεο ηνπ πηπρίνπ. 
α) Αλ δελ αλαγξάθεηαη ε εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απαηηείηαη 

ζπκπιεξσκαηηθή βεβαίσζε θηήζεο θαη βαζκνχ πηπρίνπ απφ ην Ξαλεπηζηήκην ή 

ην Ρ.Δ.Η. 
β) Πε πεξίπησζε πνπ εθθξεκεί ε νξθσκνζία ησλ λέσλ πηπρηνχρσλ αξθεί 

βεβαίσζε θηήζεο θαη βαζκνχ πηπρίνπ απφ ην Ξαλεπηζηήκην ή ην Ρ.Δ.Η. 
γ) Όζνλ αθνξά ην βαζκφ ηνπ πηπρίνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκίζεη 

ν ππνςήθηνο βεβαίσζε κε ηνλ αθξηβή βαζκφ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηψηεξε 

βαζκνινγία θάζε κηαο απφ ηηο θιίκαθεο «ΑΟΗΠΡΑ», «ΙΗΑΛ ΘΑΙΥΠ», «ΘΑΙΥΠ» 

θαη ε νπνία αληίζηνηρα είλαη 8,50, 6,50 θαη 5,00. Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

θαζφινπ βαζκφο (πεξηγξαθηθφο ή αξηζκεηηθφο) ζα θαηαρσξείηαη 5,00. 
Ν βαζκφο ζα αλαγξάθεηαη κε ηέζζεξα ςεθία, εθ ησλ νπνίσλ ζηα δχν πξψηα 

ζα αληηζηνηρεί ν αθέξαηνο θαη ζηα επφκελα ν δεθαδηθφο. 
  
Νη ππνςήθηνη ησλ θιάδσλ ΞΔ60, ΞΔ70, ΞΔ02 θαη ΞΔ03 νη νπνίνη ζα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη ην «πξφγξακκα εμεηδηθεπκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα έληαμε καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο», ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλνηηθφ Ρακείν ζα ππνβάινπλ ηα ίδηα δηθαηνινγεηηθά. 



  
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Γεκφζηα έγγξαθα εκεδαπήο (έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηα 

πιαίζηα ηεο Δζληθήο έλλνκεο ηάμεο, πξνεξρφκελα απφ εκεδαπέο δηνηθεηηθέο 

αξρέο ή ηηο πεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, φπσο ηίηινη ζπνπδψλ – άδεηεο 

– πηζηνπνηεηηθά – βεβαηψζεηο θ.ι.π.), ππνβάιινληαη ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ 

πξσηνηχπνπ ή ζε αληίγξαθν ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε 

ην πξσηφηππν (φρη ζε αληίγξαθν ην νπνίν δελ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή 

πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν). Ζ επηθχξσζε γίλεηαη απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή 

αξρή ή Θέληξα Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ (ΘΔΞ) ή ηηο πεξεζίεο ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο ή δηθεγφξν ή ζπκβνιαηνγξάθν. 
Ν ππνςήθηνο κπνξεί επίζεο λα ππνβάιεη αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

ζπλνδεπφκελα φκσο απαξαηηήησο κε ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ν 

ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη φηη ηα αληίγξαθα πνπ επηζπλάπηεη απνηεινχλ γλήζηα 

αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. 
  
Διδικόηεπα για ηοςρ πηςσιούσοςρ εκπαιδεςηικούρ ιδπςμάηων ηος 

εξωηεπικού απαιηείηαι: 
α) Φσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν βαζκφο θαη ε 

εκεξνρξνλνινγία θηήζεο, επηθπξσκέλν θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλν. 
β) Βεβαίσζε φηη ην πηπρίν είλαη ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν κε ηα απνλεκφκελα 

πηπρία απφ ηα Ξαλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα, 

ήηνη ηνπ ΓΗΘΑΡΠΑ ή ηνπ Γ.Ν.Α.Ρ.Α.Ξ ή ηνπ Ππκβνπιίνπ Αλαγλψξηζεο Ρίηισλ 

Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Π.Α.Δ.Η), (άξζξν 10 ηνπ π.δ.165/2000) ή ηνπ Η.Ρ.Δ 

ή απφ ηελ Δπηηξνπή Ηζνηηκηψλ Πρνιψλ Δθπαίδεπζεο Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηα πηπρία ηεο Θχπξνπ πξηλ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Θππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (1-5-2004) δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία γηα 

ηα πηπρία πνπ αλαθέξνληαη ζην π.δ. 299/1977, ελψ γηα ηα ίδηα πηπρία, θαζψο 

θαη γηα φια ηα ππφινηπα, ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο 

ζηελ Δ.Δ απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία. 
γ) Απνιπηήξην Διιεληθνχ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή Ιπθείνπ ή ηζφηηκνπ 

ζρνιείνπ. ΄Νζνη δελ έρνπλ ην απνιπηήξην απηφ, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ άξηζηε γλψζε θαη ηελ άλεηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, ην νπνίν ρνξεγείηαη απφ (i) ην Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο (επίπεδν 

Γ΄) ή (ii) ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 14 παξ.10 ηνπ λ.1566/1985 (Γ/λζε 

Ξξνζσπηθνχ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην δηθαηνινγεηηθφ 

απηφ απαηηείηαη θαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ θιάδσλ ΓΔ θαη ΡΔ (αξ. Γλσκ. 

544/2006 Λ.Π.Θ. ηκήκα Δ΄). 
δ) Γηα ηνπο θιάδνπο ΞΔ60-Λεπηαγσγψλ θαη ΞΔ70-Γαζθάισλ απαηηείηαη 

βεβαίσζε θνίηεζεο θαη επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο επί ηέζζεξα ή δχν 

αθαδεκατθά εμάκελα, θαηά πεξίπησζε, Ξαηδαγσγηθνχ Ρκήκαηνο Διιεληθνχ 

Ξαλεπηζηεκίνπ ή Βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο Δηδηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Δπαλεθπαίδεπζεο Ξαηδαγσγηθνχ Ρκήκαηνο Διιεληθψλ Ξαλεπηζηεκίσλ γηα ηνπο 

θαηφρνπο πηπρίσλ ρσξψλ εθηφο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο. 
  
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ Η: Ρίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα, πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα 

κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Νη αλσηέξσ ηίηινη ππνβάιινληαη ζε 

αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ ή ζε αληίγξαθν ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ 

ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν (φρη ζε αληίγξαθν ην νπνίν δελ έρεη 

επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν). Νη σο άλσ ηίηινη, 

πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο φηαλ πξνζθνκίδνληαη ζε θσηνηππία κε 

επηθπξσκέλε απφ ηελ αξρή πνπ ηνπο εμέδσζε, επηθπξψλνληαη κφλν απφ 

δηθεγφξν. Αθξηβή αληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ 

πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ 

δηθεγφξν ή δεκφζηα αξρή επηθπξψλνληαη απφ φιεο ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα 

Θέληξα Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ (ΘΔΞ). 
  



ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ ΗΗ: Γηα ηα πηπρία πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή θαη 

έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο ηζφηηκα θαη αληίζηνηρα, σο εκεξνκελία θηήζεο 

ζεσξείηαη ε εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηνπ πηπρίνπ ηεο αιινδαπήο εάλ ε 

αλαγλψξηζε έγηλε ρσξίο εμέηαζε καζεκάησλ ζε ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο άιισο 

ε εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ηνπ πηπρίνπ απφ ηα 

αληίζηνηρα αξκφδηα φξγαλα, εάλ γηα ηελ αλαγλψξηζε πξνεγήζεθε εμέηαζε ζε 

ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο. 
  
Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ππνςήθηνη δελ πξνζθνκίζνπλ ηηο σο άλσ 

βεβαηψζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά, ε αίηεζή ηνπο δελ ζα γίλεηαη δεθηή. 
  
3. πεχζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/86 (Ρα ζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνληαη ζην 

έληππν ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο, ε νπνία επέρεη θαη ζέζε πεχζπλεο Γήισζεο ηνπ 

λ.1599/86. Δπαλαιακβάλεηαη φηη εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα δεινχκελα ζηνηρεία 

θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ζπκπιήξσζεο ησλ ηεηξαγσληδίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην ηέινο ηεο αίηεζεο). 
  
4. Φσηνηππία δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. Πηνηρεία ηνπ δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί, δειψλνληαη ππνρξεσηηθά κε ππεχζπλε 

δήισζε. 
  
5. Νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ έγγξαθν, ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν 

πξνζσπηθφο Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (Α.Φ.Κ.). 
  
6.  Ζ εθπιήξσζε ή κε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ ππνςεθίσλ ή ε 

λφκηκε απαιιαγή ηνπο απ΄ απηέο δειψλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αίηεζε- 

Γήισζε  (Έληππν Α). 
 ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ Η: Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δειψλνπλ ζηελ 

Αίηεζε-Γήισζή ηνπο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή ηελ 

λφκηκε απαιιαγή ηνπο απ΄ απηέο, θαηά ηελ πξφζιεςή ηνπο ζα ειέγρεηαη απφ 

ηελ Γηεχζπλζε πξφζιεςεο φηη ε εκεξνκελία εθπιήξσζεο ή απαιιαγήο, πνπ 

αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηχπνπ Α΄, πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

ηεο Αίηεζεο Γήισζεο ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. Άιισο ε πξφζιεςε ζα 

αλαθαιείηαη θαη ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
  
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ ΗΗ: Νη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο, έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα έληαμε ζηνπο 

πίλαθεο αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαηαηάζζνληαη ζην 

ηέινο ησλ πηλάθσλ απηψλ. 
  
7. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνιπηέθλνπ εμ ηδίαο νηθνγελείαο 

απφ ην Γήκν εγγξαθήο ζπλνδεπφκελν απφ Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο 

Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ Διιάδνο. 
   Πηελ θαηεγνξία ησλ πνιπηέθλσλ αλήθνπλ : 
α) νη γνλείο ηεζζάξσλ ηέθλσλ, ηα νπνία είλαη αλήιηθα ή ζπνπδάδνληα ή 

ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία, 
β) ν γνλέαο ρσξίο ζχδπγν, ν νπνίνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ 

ηέθλσλ θαη είλαη κφλνο ππφρξενο ζε δηαηξνθή απηψλ, εθφζνλ έρεη ηνπιάρηζηνλ 

ηξία ηέθλα, 
γ) ν έλαο απφ ηνπο γνλείο εθφζνλ θαηέζηε αλάπεξνο εμ νηαζδήπνηε αηηίαο ή 

αλάπεξνο πνιέκνπ ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, 

εθφζνλ έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξία ηέθλα. 
δ) ηα απνξθαληζζέληα ηέθλα αλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν, ζε πεξίπησζε 

ζαλάηνπ θαη ησλ δχν γνλέσλ απνιακβάλνπλ ηα επεξγεηήκαηα ησλ πνιπηέθλσλ, 

ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξ.1 ηνπ αξζ.6 ηνπ Λ. 3454/2006, σο θαησηέξσ, 

ήηνη: 
  



     Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο πνιπηέθλσλ ρνξεγείηαη ε ηδηφηεηα ηνπ 

πνιπηέθλνπ γηα ηνπο έρνληεο ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηέθλσλ απφ έλαλ 

ή πεξηζζφηεξνπο γάκνπο, ή λνκηκνπνηεζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ, ηα νπνία είλαη 

άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 

ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη 

ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
     Πηα ηέθλα απηά ζπλππνινγίδνληαη θαη απηά κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε 

πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο. 
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Ζ θαηά ηα αλσηέξσ θαηεγνξία ησλ πνιπηέθλσλ αθνξά κφλν 

ηελ πξφηαμή ηνπο ζηνλ πίλαθα αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ. 
8. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν εγγξαθήο γηα ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ γνλέα ηξηψλ (3) ηέθλσλ. 
  
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ Η:  Ρξίηεθλνη ζεσξνχληαη νη γνλείο κε ηξία (3) παηδηά. Νη 

παξνρέο ρνξεγνχληαη ζε γνλέα ή γνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη 

επηκέιεηα ηξηψλ παηδηψλ απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο 

αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή εθηφο γάκνπ γελλεζέλησλ, ηα νπνία είλαη 

άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 

ή θνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη 

ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
     Πηα ηξία παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία 

ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο 

ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ ΗΗ: Νη ππαγφκελνη ζηελ θαηεγνξία απηή πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

πηπρίν Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο θαη λα αλήθνπλ ζηνπο νξηδφκελνπο 

κε ηελ παξνχζα εγθχθιην θιάδνπο εθπαηδεπηηθψλ. 
     Δπί πιένλ απαηηείηαη λα έρνπλ πηπρίν παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ηεο 

ΑΠΞΑΗΡΔ (πξψελ ΠΔΙΔΡΔ). Ζ πξφζιεςή ηνπο, ζε πνζνζηφ 20% γίλεηαη κε βάζε 

ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζηνλ πίλαθα αλαπιεξσηψλ θαη εθφζνλ έρνπλ ππνβάιεη 

αίηεζε γηα πξφζιεςε ζηηο πεξηνρέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνζιήςεηο. 
     Αλ νη εγγεγξακκέλνη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα δελ επαξθνχλ, ηφηε γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ πνζνζηνχ πξνζιακβάλνληαη ππνςήθηνη ρσξίο πξνυπεξεζία 

απφ ην ζπκπιεξσκαηηθφ πίλαθα. Θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην αλσηέξσ πνζνζηφ, γίλεηαη ζηξνγγπινπνίεζε ζηελ ακέζσο 

επφκελε αθέξαηε κνλάδα, αλ πξνθχπηεη δεθαδηθφ ππφινηπν ίζν ή κεγαιχηεξν 

απφ ην κηζφ ηεο αθέξαηεο κνλάδαο. Αλ ην δεθαδηθφ ππφινηπν είλαη κηθξφηεξν 

απφ ην κηζφ ηεο αθέξαηεο κνλάδαο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 
  
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ ΗΗΗ: Πεκεηψλεηαη φηη ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ 

αλήθνπλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο ησλ πνιπηέθλσλ θαη ηξηηέθλσλ, ζα 

πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί πξφζθαηα, ήηνη εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ. 
  
9. Όζνη αλήθνπλ ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο (νκφδπγε κεζνγεηαθή αλαηκία, 

δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, ζθιήξπλζε θαηά 

πιάθαο) νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ Ξ/ζκηαο 

γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή Θξαηηθνχ Λνζνθνκείνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πεξ. 

Α. ηνπ παξφληνο Θεθαιαίνπ. Πηελ πεξίπησζε πνπ θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ 

Θξαηηθνχ Λνζνθνκείνπ ζα πξέπεη, εληφο εμακήλνπ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

αίηεζεο, λα πξνζθνκηζηεί θαη ην πηζηνπνηεηηθφ Ξ/ζκηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ζηε Γηεχζπλζε ή ην Γξαθείν φπνπ ππνβιήζεθε ε αίηεζε θαη ην νπνίν ζηε 

ζπλέρεηα πξέπεη λα δηαβηβαζηεί ζηελ Θεληξηθή πεξεζία ηνπ ΞΓΒΚΘ. 
  
ΟΙ ΙΓΙΧΣΙΚΟΙ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ 



Νη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί πιένλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζα 

ππνβάινπλ: 
α) Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο (ζπγθεληξσηηθή) απφ ηελ νηθεία Γ/λζε Δθπ/ζεο 

ζηελ νπνία αλήθεη ην ηδησηηθφ ζρνιείν, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαηά ηα νπνία παξαζρέζεθε ε πξνυπεξεζία, θαζψο θαη ην σξάξην 

εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο ηνπο. 
β)  Έγγξαθν απφιπζεο ηεο νηθείαο Γ/λζεο ή Γξαθείνπ Δθπ/ζεο, ζην νπνίν 

ζα αλαγξάθεηαη ε πξάμε-απφθαζε ηεο θαηάξγεζεο-αλαζηνιήο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θ.ι.π. ή ηεο θαηαγγειίαο ζχκβαζεο. 
γ) πεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία ζα 

δειψλνπλ κε πνηα απφ ηηο δχν πξνυπεξεζίεο (ηδησηηθή ή δεκφζηα) επηζπκνχλ λα 

εληαρζνχλ ζηνπο πίλαθεο αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ ζε πεξίπησζε πνπ 

δηαζέηνπλ θαη ηηο δχν πξνυπεξεζίεο. Δπίζεο ζα δειψλνπλ φηη δελ εξγάδνληαη ζε 

άιιε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ ηδίνπ ή άιινπ ηδηνθηήηε ηδησηηθνχ ζρνιείνπ. 
  
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ ΣΔΔ ΟΑΔΓ, ΟΣΔΚ ΚΛΠ 
Νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία ζηα ΡΔΔ καζεηείαο Α΄ θαη Β΄ θχθινπ ηνπ 

ΝΑΔΓ πιένλ ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα ππνβάινπλ ζπκπιεξσκέλα ηα 

ζπλνδεπηηθά έληππα ησλ βεβαηψζεσλ πξνυπεξεζίαο. 
Νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία ζηηο ζρνιέο ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο Ρ.Δ.Δ. 

ηνπ Νξγαληζκνχ Ρνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο (Ν.Ρ.Δ.Θ), θαζψο θαη 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Απξνζάξκνζησλ Ξαίδσλ Θξήηεο, 

πιένλ ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα ππνβάινπλ ζπκπιεξσκέλα ηα 

ζπλνδεπηηθά έληππα ησλ βεβαηψζεσλ πξνυπεξεζίαο, πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο 

νηθείεο ζρνιέο. 
  

ΠΡΟΛΗΦΔΙ  ΧΡΟΜΙΘΙΧΝ ΣΟ ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΥΟΛΔΙΟ 
  

Νη πξνζιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα πνπ 

δηδάζθνληαη ζην Νινήκεξν Πρνιείν θαη αλαθέξνληαη παξαθάησ, γίλνληαη απφ 

ηνπο πίλαθεο, πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο 

Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ Νινήκεξσλ Γεκνηηθψλ Πρνιείσλ, σο αθνινχζσο: 
Θαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα γηα ηα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα:  
Αγγιηθή Γιψζζα 
Αζιεηηζκφο-Σνξφο 
Δηθαζηηθά 
Θεαηξηθή Αγσγή 
Λέεο Ρερλνινγίεο 
λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ Αίηεζε-Γήισζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, 

πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζηνπο πίλαθεο σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ Νινήκεξνπ Πρνιείνπ. 
Νη ππνςήθηνη, πνπ ππνβάινπλ αίηεζε γηα έληαμε ζηνπο εληαίνπο πίλαθεο 

αλαπιεξσηψλ θαη ηνπο πίλαθεο σξνκηζζίσλ ζα ζπκπιεξψζνπλ ζηελ Αίηεζε-

Γήισζε γηα πξφζιεςε σο σξνκίζζηνη κία κφλν Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Δθπαίδεπζεο, ε νπνία ζα είλαη ε ίδηα, ηφζν γηα εγγξαθή ζηνλ πίλαθα 

σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ πνπ επηζπκνχλ, φζν θαη γηα πξφζιεςε 

ζην Νινήκεξν Πρνιείν. 
  
ΓΙΚΑΙΧΜΑ  ΤΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΣΗΗ-

ΚΑΣΑΡΣΙΗ  ΠΙΝΑΚΧΝ  ΑΝΑ  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ-ΔΙΡΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 
  

1.  ΠΙΝΑΚΑ  ΑΓΓΛΙΚΗ  ΓΛΧΑ 
Γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

αίηεζε φζνη έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη 

αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ΞΔ06. 



  
2.  ΠΙΝΑΚΑ  ΓΙΑ  ΣΑ  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ  ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  ΚΑΙ  ΥΟΡΟΤ 
Γηα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ Σνξνχ κπνξνχλ λα 

ππνβάινπλ αίηεζε φζνη έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηε γεληθή 

εθπαίδεπζε θαη αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ΞΔ11. 
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Ν θιάδνο ΞΔ11 είλαη εληαίνο θαη ε ζεηξά θαηάηαμεο νξίδεηαη 

βάζεη ησλ θξηηεξίσλ θαηάξηηζεο πηλάθσλ. Δπνκέλσο δελ ππάξρεη ην πεδίν 

ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ-ΣΝΟΝΠ, αιιά κφλν ν θιάδνο ΞΔ11. 
  
3.  ΠΙΝΑΚΑ  ΓΙΑ  ΣΟ  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  ΘΔΑΣΡΙΚΗ  ΑΓΧΓΗ 
Γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

αίηεζε: 
α) νη θάηνρνη πηπρίνπ ηνπ Ρκήκαηνο Θεαηξηθψλ Ππνπδψλ ή νη θάηνρνη 

πηπρίνπ Θεάηξνπ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο, νη νπνίνη έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα 

δηνξηζκνχ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ΞΔ32, 
β) νη θάηνρνη πηπρίνπ Ρ.Δ.Η. ή Θ.Α.Ρ.Δ.Δ. Γξακαηηθήο Ρέρλεο ή πηπρίνπ 

ζρνιψλ δξακαηηθήο ηέρλεο ηεο εκεδαπήο αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην Η.Ρ.Δ. σο 

ηζνηίκνπ κε αλψηεξε ή αλψηαηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη αλήθνπλ ζηνλ θιάδν 

ΞΔ18.41 (αξηζκ. 2578/12-09-2008 γλσκνδφηεζε Λ.Π.Θ. πνπ έγηλε δεθηή απφ 

ηνλ πνπξγφ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ). 
Γηα ην αληηθείκελν απηφ ζα πξνζιακβάλνληαη εθπαηδεπηηθνί θιάδνπ ΞΔ32 ζε 

πνζνζηφ 70% θαη εθπαηδεπηηθνί θιάδνπ ΞΔ18.41 ζε πνζνζηφ 30% επί ησλ 

εθάζηνηε πξνζιακβαλνκέλσλ γηα ηε δηδαζθαιία απηνχ. 
  
4.  ΠΙΝΑΚΑ  ΓΙΑ  ΣΟ  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  ΔΙΚΑΣΙΚΧΝ 
Γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ησλΔηθαζηηθψλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε: 
α) νη θάηνρνη πηπρίσλ Θαιψλ Ρερλψλ ή Δηθαζηηθψλ Ρερλψλ ή Δηθαζηηθψλ θαη 

Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ κε θαηεχζπλζε ηε Εσγξαθηθή, ηε Γιππηηθή ή ηε 

Σαξαθηηθή θαη Ξηζηνπνηεηηθφ επδφθηκεο παξαθνινχζεζεο Θεσξεηηθψλ θαη 

Ηζηνξηθψλ Ππνπδψλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο 

αιινδαπήο, νη νπνίνη έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ηνπο ζηε γεληθή 

εθπαίδεπζε γηα λα δηδάμνπλ ην αληίζηνηρν κάζεκα θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ 

θιάδν ΞΔ08, 
β) νη θάηνρνη πηπρίσλ αξρηηεθηνληθήο Ξνιπηερλείσλ θαη Ξαλεπηζηεκίσλ, νη 

νπνίνη έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ηνπο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε γηα λα 

δηδάμνπλ ην αληίζηνηρν κάζεκα θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ θιάδν ΞΔ12.02, 
γ) νη θάηνρνη πηπρίσλ Ρ.Δ.Η., Ρκεκάησλ Γξαθηθψλ Ρερλψλ, Γξαθηζηηθήο, 

Γηαθνζκεηηθήο, Ππληήξεζεο Έξγσλ Ρέρλεο θαη Αξρ. Δπξεκάησλ θαη είλαη 

εγγεγξακκέλνη αληηζηνίρσο ζηελ ελνπνηεκέλε εηδηθφηεηα ΞΔ18.01 (ήηνη νη 

εηδηθφηεηεο: ΞΔ18.01, ΞΔ18.26, ΞΔ18.27 θαη ΞΔ18.28) θαη ζηελ εηδηθφηεηα 

18.29 (Φσηνγξαθίαο). 
Θαηά ηε ζχληαμε ησλ πηλάθσλ θαη θαη΄ επέθηαζε θαηά ηελ πξφζιεςε γηα ην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν ησλ Δηθαζηηθψλ, νη ππνςήθηνη ηνπ θιάδνπ ΞΔ08 

πξνηάζζνληαη ησλ ππνςεθίσλ ηνπ θιάδνπ ΞΔ12.02, ηεο ελνπνηεκέλεο 

εηδηθφηεηαο ΞΔ18.01 θαη ηεο εηδηθφηεηαο ΞΔ18.29 θαηά ζεηξά. 
  
5.  ΠΙΝΑΚΑ  ΓΙΑ  ΣΟ  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  ΝΔΧΝ  ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ 
Γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν «Λέεο Ρερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε» κπνξνχλ 

λα ππνβάινπλ αίηεζε νη θάηνρνη πηπρίσλ ηνπ Θεθ. Β΄ ηνπ Α΄ Κέξνπο ηεο 

παξνχζεο εγθπθιίνπ, πνπ αθνξνχλ ηνπο θιάδνπο ΞΔ19 θαη ΞΔ20. 
ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο 

πίλαθεο σξνκηζζίσλ γηα ην Νινήκεξν Πρνιείν είλαη απηή ηνπ εληαίνπ πίλαθα 

σξνκηζζίσλ. 
  

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 
  



1. Νη ππνςήθηνη, αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη, θαηαηάζζνληαη θαηά ζεηξά 

πνπ εμαξηάηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ: 
α. έλα κφξην γηα θάζε κήλα πξνυπεξεζίαο πξνζσξηλνχ αλαπιεξσηή ή 

σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ πξνυπεξεζία, πνπ έρεη πξνζθεξζεί ζε δπζπξφζηηα 

ζρνιεία κέρξη θαη ηηο 30-06-2010, ππνινγίδεηαη ζην δηπιάζην  κφλνλ γηα 

πξφζιεςε σο αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ. 
β. έλα κφξην γηα θάζε βαζκνινγηθή κνλάδα πάλσ απφ ηε βαζκνινγηθή βάζε 

απφ ηνλ ηειεπηαίν, πξν ηεο ζπληάμεσο ηνπ πίλαθα, δηαγσληζκφ ηνπ ΑΠΔΞ 
γ. κηζφ κφξην γηα θάζε βαζκνινγηθή κνλάδα, πάλσ απφ ηε βαζκνινγηθή βάζε 

απφ ηνλ αληίζηνηρν πξνηειεπηαίν δηαγσληζκφ ηνπ ΑΠΔΞ. 
Όζνη ππάγνληαη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο 

ιακβάλνπλ αζξνηζηηθά ηα κφξηα απηψλ. 
  
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ιακβάλεηαη ππφςε ε 

εκεξνρξνλνινγία θηήζεο ηνπ πηπρίνπ, θαη εθφζνλ ν ρξφλνο απηφο ζπκπίπηεη 

γηα πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο, ιακβάλνληαη ππφςε δηαδνρηθά ν βαζκφο ηνπ 

πηπρίνπ θαη ε βαζκνινγία ηνπο ζε δηαγσληζκφ ηνπ Α.Π.Δ.Ξ. Πε πεξίπησζε 

ζχκπησζεο ζε φια ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, ε θαηάηαμε γίλεηαη ηπραία απφ ην 

ζχζηεκα . 
Πε θάζε πεξίπησζε πξνηάζζνληαη φζνη απέθηεζαλ πηπρίν ηεο ΑΠΞΑΗΡΔ 

(πξψελ ΠΔΙΔΡΔ) ή πηπρίν, πνπ αληηθαζηζηά απηφ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
  
2. Πηνπο Ξίλαθεο πξνηάζζνληαη κε ηε ζεηξά, πνπ αλαθέξνληαη: 
α. Νη ππνςήθηνη, πνπ είλαη πνιχηεθλνη εμ ηδίαο νηθνγελείαο 
β. Νη ππνςήθηνη, πνπ πάζρνπλ απφ νκφδπγε κεζνγεηαθή αλαηκία ή 

δξεπαλνθπηηαξηθή ή κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, 
γ. Όζνη πάζρνπλ απφ ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο.  
  
3. πνςήθηνη, πνπ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

εγγξάθνληαη ζην ηέινο ηνπ νηθείνπ πίλαθα αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
  
4. Κεηά ηελ θαηάξηηζε θαη θχξσζε ησλ πηλάθσλ πξφζιεςεο αλαπιεξσηψλ 

θαη σξνκίζζησλ, ηξνπνπνίεζε ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο είλαη επηηξεπηή κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο, πνπ νη ππνςήθηνη απνθηήζνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ή ηνπ 

ηξηηέθλνπ ή απνθηήζνπλ πηπρίν ή βεβαίσζε ηξίκελεο επηκφξθσζεο ηεο 

ΑΠΞΑΗΡΔ (πξψελ ΠΔΙΔΡΔ) ή πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

(νκφδπγε κεζνγεηαθή αλαηκία, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο) ή πηζηνπνηεηηθφ 

ζηξαηνινγίαο ηχπνπ Α΄ ή πηζηνπνηεηηθφ ρξφλνπ θηήζεο πηπρίνπ ή βαζκνχ 

πηπρίνπ. 
  
5. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ πηλάθσλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ ηεο 

παξνχζεο εγθπθιίνπ, νη νπνίνη θαηαηάζζνληαη θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο 

Δηδηθήο ή Φπζηθήο Αγσγήο (Ρ.Α.Γ.), ζχκθσλα κε ηελ θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, αλαζηέιιεηαη ε ππνςεθηφηεηά ηνπο ζηνπο πίλαθεο γεληθήο παηδείαο 

ζε πεξίπησζε πξφζιεςήο ηνπο κε πιήξεο σξάξην ζηελ Δηδηθή ή Φπζηθή Αγσγή 

θαη αληηζηξφθσο. 
  
6. Γηα ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη ππνςήθηνη 

θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο απηνχο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαηάξηηζεο ησλ 

πηλάθσλ αλαπιεξσηψλ. 
  
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Πε πεξίπησζε εμάληιεζεο ησλ πηλάθσλ σξνκίζζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πξνζιακβάλνληαη σο σξνκίζζηνη απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηνλ 

εληαίν πίλαθα αλαπιεξσηψλ θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 
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