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ΑΝΑΚΟΛΝΟΠΟΛΘΘ ΣΟ ΟΡΚΟ 
ωσ προσ το ηιτθμα τθσ ςυνάφειασ των 

ακαδθμαϊκϊν τίτλων ςτθν ΕΑΕ 
 

19/08/2015 
Ο  ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ 

 
    ΑΝΑΣΑΛΟ ΚΟΤΡΑΚΘ 

  

 
ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ, ΥΑΛΔΕΛΑΧ ΞΑΛ 
ΚΦΘΧΞΕΩΠΑΨΩΡ 

------  
ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ 

ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑΧ & ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑΧ 
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 

ΔΛΕΩΚΩΡΧΕΛΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ 
ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑΧ & ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑΧ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
ΨΠΘΠΑΨΑ Αϋ ΔΛΣΦΛΧΠΩΡ 

--- 
Ψαχ. Δ/νςθ:  Ανδρζα Υαπανδρζου 37 
Ψ.Ξ. – Υόλθ:  151 80 - Παροφςι 

Λςτοςελίδα: http://www.minedu.gov.gr  

Υλθροφορίεσ: βλ. Υαράρτθμα VI 

 Βακμόσ Αςφαλείασ : 
Ρα διατθρθκεί μζχρι :   

 

Παροφςι,  12  Αυγοφςτου  2015 
 
 
Αρ. Υρωτ.       Βακμόσ Υροτερ.  
128727/Ε1      Ε. ΕΥΕΛΓΣΡ 

 
 

ΠΡΟ: 
 

Ψισ Διευκφνςεισ Υρωτοβάκμιασ      
     και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
           (Ζδρεσ τουσ) 
 

KOIN: 1. Υεριφερειακζσ Διευκφνςεισ    
     Υρωτοβάκμιασ και   
     Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ 
           (Ζδρεσ τουσ) 

2. Λ.Ψ.Ω.Ε. «ΔΛΣΦΑΡΨΣΧ» 
 
  

 

ΚΕΜΑ : Πρόςκλθςθ υποψιφιων αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν Ειδικισ 
Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ), Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, για 
ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν ΕΑΕ  ςχολ. ζτουσ 2015-2016. 

 

   Ψο Ωπουργείο Υολιτιςμοφ, Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων, ςτο πλαίςιο τθσ κατάρτιςθσ του 
πίνακα αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ) 
Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τισ Χχολικζσ Πονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και 
Εκπαίδευςθσ (ΧΠΕΑΕ), τα Ψμιματα Ζνταξθσ, τθν Υαράλλθλθ Χτιριξθ, τθ Διδαςκαλία ςτο Χπίτι και 
τα Ξζντρα Διαφοροδιάγνωςθσ, Διάγνωςθσ και Ωποςτιριξθσ Ειδικϊν Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν 
(ΞΕΔΔΩ), ςχολ. ζτουσ 2015-2016,  

 

κ α λ ε ί 
 

τουσ υποψιφιουσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι ζχουν τα τυπικά προςόντα, όπωσ αυτά 
περιγράφονται ςτθν παροφςα εγκφκλιο, να υποβάλουν αίτθςθ με τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά από   13–08–2015   ζωσ   21–08–2015.  
 

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.  

http://www.minedu.gov.gr/
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Μ Ε Ρ Ο   Α ϋ :  Ν Ο Μ Λ Κ Ο  Π Λ Α Λ  Λ Ο  -  Π Ρ Ο  Λ Θ Ψ Ε Λ   Ε Κ Π Α Λ Δ Ε Τ Σ Λ Κ Ω Ν  Α Π Ο  
Π Λ Ν Α Κ Ε   Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Ω Ν  Ε Α Ε  &  Ω Ρ Ο Μ Λ  Κ Λ Ω Ν  Ε Α Ε  

 

1. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 28 «Θζματα Ειδικισ Αγωγισ», παρ. 2.α. του ν.4186/2013 
(ΦΕΞ 193/17.09.2013 τ.Αϋ) «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 11, παρ. 2, περ. 5 του 
ν.4229/2014 (ΦΕΞ 8/10.01.2014 τ.Αϋ) ορίηεται ότι:  

«2.α. Τα ιςχφοντα ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ για τισ προςλιψεισ, τουσ διοριςμοφσ, τισ 
μετακζςεισ, τισ αποςπάςεισ και τισ τοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και για τουσ τομείσ, τισ ειδικότθτεσ, τουσ κλάδουσ τισ 
ανακζςεισ μακθμάτων, τουσ υπεφκυνουσ εργαςτθρίων, τθν πρακτικι άςκθςθ, τουσ ςχολικοφσ 
ςυνεταιριςμοφσ, τα προγράμματα ςπουδϊν και τα ωρολόγια προγράμματα ςτθν Σεχνικι 
Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, ιςχφουν και για τθν Ειδικι Αγωγι. Η εφαρμογι των όςων ανωτζρω 
άρχεται από το ςχολικό ζτοσ 2014/2015. Επιμζρουσ διαφοροποιιςεισ όλων των παραπάνω, 
λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν ςτθν Ειδικι Αγωγι, κα κακορίηονται με υπουργικζσ αποφάςεισ 
που κα εκδίδονται κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ειδικισ Αγωγισ του Τπουργείου Παιδείασ 
και Θρθςκευμάτων». 

2. Χτθ με αρικ. 128005/Δ2/08-08-2014 (ΦΕΞ 2217/13.08.2014 τ.Βϋ) Ωπουργικι Απόφαςθ, 
που εκδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ανωτζρω άρκρου με κζμα «Ρφκμιςθ κεμάτων 
πρόςλθψθσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςτισ δομζσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ και 
Εκπαίδευςθσ», ορίηεται ότι: 

«Άρκρο 1 

1. Αν για οποιαδιποτε αιτία απουςιάηουν από ΜΕΑΕ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικοί ι δθμιουργθκοφν ζκτακτα λειτουργικά κενά κατά τθ διάρκεια του 
διδακτικοφ ζτουσ, προςλαμβάνονται, με αίτθςι τουσ, αναπλθρωτζσ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου οριςμζνου χρόνου. Αν οι προβλεπόμενεσ από το πρόγραμμα ϊρεσ διδαςκαλίασ και 
αςκιςεων ςτο ίδιο ςχολείο τθσ ίδιασ πόλθσ ι περιοχισ μετάκεςθσ δεν δικαιολογοφν τθν 
πρόςλθψθ αναπλθρωτι πλιρουσ ωραρίου, προςλαμβάνονται αναπλθρωτζσ μειωμζνου ωραρίου 
ι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

2. Η πρόςλθψθ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ςτισ ΜΕΑΕ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ γίνεται από οριςτικοφσ  πίνακεσ κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν ΕΑΕ, οι 
οποίοι ςυντάςςονται ανά κλάδο ι ειδικότθτα για κάκε ςχολικό ζτοσ από τισ Διευκφνςεισ 
Προςωπικοφ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα, τθσ Κεντρικισ 
Τπθρεςίασ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων . 

Άρκρο 2 

1. τουσ πίνακεσ  κατάταξθσ  Νθπιαγωγϊν ΕΑΕ και Δαςκάλων ΕΑΕ προθγοφνται οι 
εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, αντίςτοιχα, καταταςςόμενοι μόνο βάςει τθσ 
προχπθρεςίασ. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ θ κατάταξθ γίνεται βάςει του χρόνου κτιςθσ του 
πτυχίου και, εφόςον ο χρόνοσ αυτόσ ςυμπίπτει για περιςςότερουσ υποψθφίουσ, λαμβάνεται 
υπόψθ ο βακμόσ του πτυχίου. τουσ  παραπάνω πίνακεσ κα προθγοφνται ςε κάκε φάςθ  
πρόςλθψθσ, οι εκπαιδευτικοί ΑΜΕΑ  των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 των παρ.α και β τθσ περ.2. ii  του 
παρόντοσ άρκρου, ςε ποςοςτό 10%. 

τθ ςυνζχεια ακολουκοφν οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ 70.50 
καταταςςόμενοι με βάςθ  τα παρακάτω κριτιρια του παρόντοσ άρκρου. 

2. τουσ πίνακεσ κατάταξθσ των εκπαιδευτικϊν ΕΑΕ τθσ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντάςςονται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60.50  και ΠΕ 70.50, 
του κλάδου ΠΕ 11.01 (Κακθγθτϊν Φυςικισ Αγωγισ ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ (Κακθγθτϊν 
Δευτεροβάκμιασ ΕΑΕ) όλων των ειδικοτιτων, με τον ιςχφοντα κωδικό τουσ και προζκταςθ « .50», 
με τα παρακάτω κριτιρια. 

Κριτιρια ζνταξθσ ςτουσ πίνακεσ και μοριοδότθςι τουσ:  

Α. Ακαδθμαϊκά κριτιρια 
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α) διδακτορικό δίπλωμα ςτθν ΕΑΕ ι ςτθ ςχολικι ψυχολογία, ζξι (6) μονάδεσ. 
β) μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτθν ΕΑΕ ι ςτθ ςχολικι ψυχολογία, τζςςερισ (4) 

μονάδεσ. 
τισ περιπτϊςεισ που υποψιφιοσ είναι κάτοχοσ διδακτορικοφ και μεταπτυχιακοφ τίτλου 

ςτο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικόσ τίτλοσ. 
γ) τίτλοσ διετοφσ  μετεκπαίδευςθσ ςτθν ΕΑΕ ςτα Διδαςκαλεία τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου 

τθσ αλλοδαπισ, τρεισ (3) μονάδεσ. 
δ) κφρια ειδικότθτα πτυχιοφχων ΣΕΦΑΑ τθσ παρ. 1.3 περ. γ του άρκρου 20 του 

ν.3699/2008, δφο (2) μονάδεσ. 
ε) εμινάρια αποδεδειγμζνθσ ετιςιασ διάρκειασ τουλάχιςτον τετρακοςίων (400) ωρϊν 

ςτθν ΕΑΕ, που ζχουν υλοποιθκεί μζχρι τισ 30/08/2010, από Πανεπιςτιμια ι από 
αναγνωριςμζνουσ κρατικοφσ φορείσ που εποπτεφονται από το Τπουργείο Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, μιςι (0,5) μονάδα.  

Β. Προχπθρεςία μεγαλφτερθ του ενόσ (1) διδακτικοφ ζτουσ *δζκα (10) διδακτικϊν μθνϊν+, 
θ οποία αποκτικθκε κατόπιν προςλιψεωσ ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ.  

Επιπλζον μοριοδοτοφνται:  
i) Πραγματικι εκπαιδευτικι προχπθρεςία ςε δομζσ ΕΑΕ και ΚΕΔΔΤ 
Κάκε μινασ πραγματικισ εκπαιδευτικισ προχπθρεςίασ, μθδζν είκοςι (0,20) μονάδεσ. 
ii) Κοινωνικά κριτιρια 
α) Ποςοςτό αναπθρίασ 67% και μζχρι 80% με ςχετικι πιςτοποίθςθ από το ΚΕΠΑ 

(ν.3863/2010) εφόςον θ αναπθρία δεν οφείλεται ςε κανζνα ποςοςτό ςε ψυχικζσ διαταραχζσ, 
τρεισ (3) μονάδεσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ οι υποψιφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό ζργο, 
ςφμφωνα με τα ιςχφοντα κάκε φορά ςτον δθμοςιοχπαλλθλικό κϊδικα. 

β) Ποςοςτό αναπθρίασ άνω του 80%, με ςχετικι πιςτοποίθςθ από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010) 
εφόςον θ αναπθρία δεν οφείλεται ςε κανζνα ποςοςτό ςε ψυχικζσ διαταραχζσ, τζςςερισ (4) 
μονάδεσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ οι υποψιφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό ζργο, 
ςφμφωνα με τα ιςχφοντα κάκε φορά ςτον δθμοςιοχπαλλθλικό κϊδικα. 

γ) Η επ’ αόριςτον αναπθρία εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω τζκνων, με ςχετικι 
πιςτοποίθςθ από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010), δφο (2) μονάδεσ για το πρϊτο, τρεισ (3) μονάδεσ για το 
δεφτερο και πζντε (5) μονάδεσ για το τρίτο τζκνο. 

Βεβαιϊςεισ πιςτοποίθςθσ ποςοςτοφ αναπθρίασ για τισ περιπτϊςεισ α), β) και γ) που 
ζχουν εκδοκεί από τισ Α/βάκμιεσ υγειονομικζσ επιτροπζσ των νομαρχιϊν, τθσ περιφζρειασ ι των 
φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ οι οποίεσ λειτουργοφςαν μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ των ΚΕΠΑ, 
μποροφν να χρθςιμοποιοφνται για κάκε νόμιμθ χριςθ επ’ αόριςτον, αν πρόκειται για επ’ 
αόριςτον κρίςθ ι άλλωσ μζχρι τθν θμερομθνία που λιγει θ ιςχφσ τουσ. 

δ) Οι πολφτεκνοι υπό τθν ζννοια του άρκρου 6 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/07.04.2006 
τ.Αϋ), δφο (2) μονάδεσ. 

τισ διατάξεισ του άρκρου 52 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.01.2013 τ.Αϋ) ορίηεται ότι 
«Εξομοιϊνονται με τουσ πολφτεκνουσ εκπαιδευτικοφσ, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείσ 
δφο (2) αναπιρων τζκνων, με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και, κατά ςυνζπεια, κα ζχουν τθν ίδια 
αντιμετϊπιςθ που ο ν.3848/2010 επιφυλάςςει ςτουσ πολφτεκνουσ.» 

ε) Η φπαρξθ τριϊν τζκνων υπό τθν ζννοια  του άρκρου 3, παρ.1 του ν.3454/2006, μία (1) 
μονάδα. 

iii) Βακμόσ του πτυχίου: για πτυχία με βακμολογικι κλίμακα από ζνα (1) ζωσ δζκα (10) 
υπολογίηεται μιςι μονάδα (0,5) για κάκε βακμό του πτυχίου πάνω από το βακμό πζντε (5), 
κακϊσ και κλάςματα αυτισ με αναγωγι ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. ε περίπτωςθ που θ 
κλίμακα είναι διαφορετικι, ο βακμόσ υπολογίηεται με αναγωγι ςτθν κλίμακα αυτι. 

Άρκρο 3 

1. Οι υποψιφιοι αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του κλάδου ΠΕ11.01 και όλων των κλάδων με τον ιςχφοντα κωδικό 
τουσ  και προζκταςθ « .50» κατατάςςονται με βάςθ το ςφνολο των μορίων ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςθσ. 

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ θ κατάταξθ γίνεται βάςει του χρόνου κτιςθσ του πτυχίου. 
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2. Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν απϊλεια όραςθσ ι ακοισ ι είναι τετραπλθγικοί – 
παραπλθγικοί με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό ζργο 
ςφμφωνα με τα ιςχφοντα κάκε φορά ςτον δθμοςιοχπαλλθλικό κϊδικα, προςλαμβάνονται ωσ 
αναπλθρωτζσ πλιρουσ ι μειωμζνου ωραρίου με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 
χρόνου μόνο ςε ΜΕΑΕ και ςτα Σμιματα Ζνταξθσ. 

3. Τποψιφιοι των κλάδων/ειδικοτιτων για τουσ οποίουσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, απαιτείται Παιδαγωγικι και Διδακτικι Επάρκεια, προτάςςονται ςτουσ πίνακεσ 
κατάταξθσ, εφόςον είναι κάτοχοι αυτισ. 

4. Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, οι οποίοι διακζτουν επιπλζον εξειδίκευςθ ςτθν Ελλθνικι 
Νοθματικι Γλϊςςα (ΕΝΓ) ι ςτθν Ελλθνικι γραφι Βraille (ΕΓΒ), τοποκετοφνται ωσ αναπλθρωτζσ 
πλιρουσ ι μειωμζνου ωραρίου ι ωσ ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί, κατά προτεραιότθτα, ςε ςχολικζσ 
μονάδεσ κωφϊν και τυφλϊν. Καταρτίηονται δφο (2) πίνακεσ εκ των οποίων ο ζνασ περιλαμβάνει 
αυτοφσ που ζχουν επάρκεια ςτθν ΕΝΓ και ο άλλοσ αυτοφσ που ζχουν επάρκεια ςτθν ΕΓΒ. H 
πιςτοποίθςθ εξειδίκευςθσ ςτθν Ελλθνικι Νοθματικι Γλϊςςα (ΕΝΓ) γίνεται από τθν Ομοςπονδία 
Κωφϊν Ελλάδοσ (ΟΜΚΕ) και ςτθν Ελλθνικι γραφι Βraille (ΕΓΒ) από το Κζντρο Εκπαίδευςθσ και 
Αποκατάςταςθσ Συφλϊν (ΚΕΑΣ).» 

ΕΠΛΘΜΑΝΘ : Σι διατάξεισ που ιςχφουν ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ για τισ προςλιψεισ 
εκπαιδευτικϊν Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αναφζρονται αναλυτικά ςτισ  
με αρικ. 119392/Ε2/24-07-2015 (ΑΔΑ: 69Ε3465ΦΚ3-Ε9Λ) και 125082/Ε2/04-08-2015 (ΑΔΑ: 
Ψ18465ΦΚ3-ΩΨ8) εγκυκλίουσ του Ω.ΥΣ.ΥΑΛ.Κ.. 
 

3. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 28 «Θζματα Ειδικισ Αγωγισ», παρ. 11 του ν.4186/2013 
(ΦΕΞ 193/17.09.2013 τ.Αϋ) ορίηεται ότι:  

«11. το ΙΕΠ ςυςτινεται επιςτθμονικι επιτροπι θ οποία κα εξετάηει τισ ςυνάφειεσ των 
μεταπτυχιακϊν-διδακτορικϊν τίτλων ςτθν ΕΑΕ. Η ςφνκεςθ και θ λειτουργία τθσ ανωτζρω 
Επιτροπισ κα κακοριςτεί με υπουργικι απόφαςθ.» 

 

ΕΠΛΘΜΑΝΘ : Πε τθν αρικ. 8844/14-08-2015 (ΦΕΞ 1720/17-08-2015/τ.Β’) Απόφαςθ του Αναπλ. 

Ωπουργοφ Υολιτιςμοφ, Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων και του Υροζδρου του Λ.Ε.Υ. με κζμα 

«υγκρότθςθ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ για εξζταςθ ςυνάφειασ των διδακτορικϊν και 

μεταπτυχιακϊν τίτλων με τθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ (ΕΑΕ)» ςυγκροτικθκε Επιςτθμονικι 

Επιτροπι ςτο Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ με ζργο να εξετάηει τισ ςυνάφειεσ 

διδακτορικϊν και μεταπτυχιακϊν τίτλων με τθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ (ΕΑΕ). 
 

4. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 11, παρ. 2, υποπαρ.12 του ν.4229/2014 (ΦΕΞ 8/10.01.2014 
τ. Αϋ) ορίηεται ότι: «Τποψιφιοι αναπλθρωτζσ ΕΑΕ οι οποίοι δεν ςυμπεριλιφκθςαν ςτουσ 
προςωρινοφσ πίνακεσ, δφνανται να ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ οριςτικοφσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν 
ΕΑΕ, εφόςον προςκομίςουν μεταπτυχιακό τίτλο με ςυνάφεια ςτθν ειδικι αγωγι ζωσ τθν κφρωςθ 
των οριςτικϊν πινάκων. Η παροφςα περίπτωςθ ιςχφει από το ςχολικό ζτοσ 2013-2014». 

5. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 46, παρ. 2 του ν.4264/2014 (ΦΕΞ 118/15.05.2014 τ. Αϋ) 
ορίηεται ότι: «Σο δεφτερο και τρίτο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ 11 τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 
4229/2014 (Αϋ 8), καταργοφνται και τίκενται εδάφια ωσ εξισ: «Οι προςλιψεισ αναπλθρωτϊν 
εκπαιδευτικϊν ΔΕΕΑΕ για τθν παράλλθλθ ςτιριξθ, πραγματοποιοφνται αποκλειςτικά ωσ 
μειωμζνου ωραρίου. Για τουσ ανωτζρω προςλθφκζντεσ εκπαιδευτικοφσ μειωμζνου ωραρίου, θ 
ςφμβαςθ πρόςλθψισ τουσ μπορεί με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ να 
μετατραπεί ςε πλιρουσ ωραρίου, εφόςον οι εκπαιδευτικοί το ζχουν δθλϊςει ςτθν αρχικι αίτθςι 
τουσ, για το ίδιο πρόγραμμα ΕΠΑ και ςτθν ίδια περιοχι τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπαίδευςθσ. Οι 
ανωτζρω εκπαιδευτικοί, κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ ΕΑΕ και ΠΕ Γενικισ Αγωγισ που 
προςλαμβάνονται για τθν παράλλθλθ ςτιριξθ, εφόςον δε ςυμπλθρϊνουν το προβλεπόμενο 
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διδακτικό τουσ ωράριο, παρζχουν ςυμπλθρωματικά υπθρεςίεσ με ςειρά προτεραιότθτασ: α) 
παράλλθλθ ςτιριξθ-ςυνεκπαίδευςθ και ςε άλλουσ μακθτζσ με αναπθρία ι/και ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, β) ενιςχυτικι διδαςκαλία ςτουσ 
μακθτζσ με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτουσ οποίουσ παρζχεται παράλλθλθ 
ςτιριξθ-ςυνεκπαίδευςθ, ςτθν ίδια ςχολικι μονάδα ι ςε άλλθ ςχολικι μονάδα τθσ οικείασ 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, γ) υπθρεςίεσ ςε ΚΕΔΔΤ για τισ ειδικότθτεσ που προβλζπεται. Σα ανωτζ-
ρω υλοποιοφνται με αποφάςεισ του οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. ε περίπτωςθ μετατροπισ 
τθσ ςφμβαςθσ μειωμζνου ωραρίου ςε πλιρουσ ωραρίου κατά τα ανωτζρω, οι Διευκυντζσ 
Εκπαίδευςθσ υποχρεοφνται ςτθν αποςτολι των ονομάτων των εκπαιδευτικϊν ςτθ Διεφκυνςθ 
Ειδικισ Αγωγισ για τθν τροποποίθςθ τθσ ςχετικισ υπουργικισ απόφαςθσ.» *ςθμ. μετά τθν 
ζκδοςθ τθσ αρικ. 128005/Δ2/08-08-2014 (ΦΕΞ 2217/13.08.2014 τ.Βϋ) Ω.Α. (βλ. παρ. 1 ανωτζρω) 
τα ονόματα αποςτζλλονται ςτθ Δ/νςθ Διοικ. Υρος/κοφ Δ.Ε., κακϊσ θ εκδοφςα αρχι των ςχετικϊν 
Ω.Α. πρόςλθψθσ εκπ/κϊν Δ.Ε. ΕΑΕ είναι θ Δ/νςθ αυτι]. 

 

Μ Ε Ρ Ο   Β ϋ :  Τ Π Ο Β Ο Λ Θ  Α Λ Σ Θ  Ε Ω Ν  
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Λ Ο  Α ϋ :  Γ Ε Ν Λ Κ Α  
 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΥΕ61, ΥΕ71, των 
κλάδων ΥΕ60.50 και ΥΕ70.50, του κλάδου ΥΕ 11.01 (Ξακθγθτϊν Φυςικισ Αγωγισ ΕΑΕ) και των 
κλάδων ΥΕ, ΨΕ και ΔΕ (Ξακθγθτϊν Δευτεροβάκμιασ ΕΑΕ) όλων των ειδικοτιτων, με τον ιςχφοντα 
κωδικό τουσ και προζκταςθ « .50». 

Χτο Παράρτθμα II, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου, 
αναφζρονται οι κλάδοι/ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν που ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ με 
τθν παροφςα εγκφκλιο κακϊσ και τα πτυχία και τα λοιπά προςόντα που απαιτοφνται για τθν 
ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ των αντίςτοιχων κλάδων/ειδικοτιτων.  

 Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τισ αρ. 82092/Ε2/22-5-2015 (ΦΕΞ 945 Βϋ) και 90146/Ε2/8-
6-2015 (ΦΕΞ 1202 Βϋ) Ω.Α. που εκδόκθκαν κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 18 «Επαναςφςταςθ 
καταργθκζντων κλάδων και ειδικοτιτων και κατάταξθ προςωπικοφ» παρ. 1 περ. α του 
ν.4325/2015 (ΦΕΞ 47 Αϋ) επαναςυςτάκθκαν οι ειδικότθτεσ και κλάδοι γενικισ εκπ/ςθσ του 
προςωπικοφ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που καταργικθκαν με το άρκρο 82 του 
ν.4172/2013 (Αϋ 167). Ξατά ςυνζπεια, οι υποψιφιοι των «αντίςτοιχων» κλάδων ΕΑΕ ζχουν 
δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ με τθν παροφςα εγκφκλιο. 

Ανϊτατο όριο θλικίασ των υποψθφίων δεν υφίςταται *παρ.11 άρκρο 10 του ν.3051/2002 
όπωσ ιςχφει (ΦΕΞ 220/20.09.2002 τ.Αϋ)+. Κατϊτατο 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.  

ΕΠΛΘΜΑΝΘ : Αναφορικά με τα κωλφματα υποβολισ αίτθςθσ διλωςθσ / ανάλθψθσ υπθρεςίασ 
ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο κεφ. Αϋ του Πζρουσ Βϋ των αρικμ.. 119392/Ε2/24-07-2015 (ΑΔΑ: 
69Ε3465ΦΚ3-Ε9Λ) και 125082/Ε2/4-8-2015 (ΑΔΑ: Ψ18465ΦΚ3-ΩΨ8) εγκυκλίων του Ω.ΥΣ.ΥΑΛ.Κ.. 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Λ Ο  Β ϋ :  Α Λ Σ Θ  Θ - Δ Θ Λ Ω  Θ  
  

Θ Αίτθςθ-Διλωςθ υποβάλλεται ςε μία οποιαδιποτε Διεφκυνςθ Υρωτοβάκμιασ (κλάδοι 
ΠΕ61-ΠΕ60.50 και ΠΕ71-ΠΕ70.50) ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (λοιποί κλάδοι ΕΑΕ) 
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 των Δ/νςεων Εκπ/ςθσ ο κακοριςμόσ των ειδικότερων λεπτομερειϊν τθσ 
διαδικαςίασ παραλαβισ και καταχϊριςθσ των αιτιςεων, κατά τρόπο που κρίνεται ωσ ο πλζον 
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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. 
 

 Χτισ παραγράφουσ που ακολουκοφν παρζχονται πλθροφορίεσ για οριςμζνα εκ των 
πεδίων τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ: 

 

1. Υεδίο ΠΡΟΩΠΛΚΑ ΣΟΛΧΕΛΑ  
Δθλϊνονται υποχρεωτικά τα ςτοιχεία Α.Φ.Π., Α.Δ.Ψ., διεφκυνςθ μόνιμθσ κατοικίασ, αρικμόσ 
τθλεφϊνου, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) - αν υπάρχει, ικαγζνεια, ποςοςτό 
αναπθρίασ, γνϊςθ γραφισ Braille κ.λ.π.. (Βλ. υπόδειγμα ςτο Υαράρτθμα Λ). 
 
 

2. Υεδίο Α. ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΕ ΕΑΕ -ΠΕΡΛΟΧΕ ΠΡΟΣΛΜΘΘ 
 

α. Για τουσ εκπ/κοφσ που απαςχολοφνται αποκλειςτικά ςε μία εκ των βακμίδων εκπ/ςθσ (π.χ. 
ΥΕ71 ςτθν Α/κμια και ΥΕ02.50 ςτθ Β/κμια) δθλϊνονται, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, από μία (1) 
μζχρι και τριάντα (30) περιοχζσ προτίμθςθσ αναπλθρωτϊν με πλιρεσ ι/και με μειωμζνο ωράριο 
από τισ περιοχζσ τθσ αντίςτοιχθσ βακμίδασ εκπ/ςθσ.   

π.χ. κλάδοσ ΥΕ71: 

Α/Α Περιοχζσ Προτίμθςθσ (κατά ςειρά) 

1 Α-Βϋ Υειραιά 

2 Α-ΑϋΥειραιά 

3 Α-Αϋ Ακινασ  

4 Α-Δϋ Ακινασ  

… … 

30 Α-Αρκαδίασ – Πειωμζνου Ωραρίου 

Χε όλεσ τισ ανωτζρω προτιμιςεισ το αρχικό γράμμα «Α-» δθλϊνει τθ βακμίδα τθσ 
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ.  

π.χ. κλάδοσ ΠΕ02 .50 

Α/Α Περιοχζσ Προτίμθςθσ (κατά ςειρά) 

1 Β-Βϋ Υειραιά 

2 Β-ΑϋΥειραιά 

3 Β-Βϋ Υειραιά – Πειωμζνου Ωραρίου 

… … 

30 Β-Αρκαδίασ – Πειωμζνου Ωραρίου  

Χε όλεσ τισ ανωτζρω προτιμιςεισ το αρχικό γράμμα «Β-» δθλϊνει τθ βακμίδα τθσ Β/κμιασ 
Εκπ/ςθσ. Χτθν 3θ προτίμθςθ Β-Βϋ Υειραιά – Πειωμζνου Ωραρίου το «Βϋ Υειραιά – Πειωμζνου 
Ωραρίου» υποδθλϊνει τθν περιοχι πρόςλθψθσ αναπλθρωτι με μειωμζνο ωράριο.  

 

Χθμειϊνεται ότι θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για πρόςλθψθ με μειωμζνο ωράριο ςε μία 
περιοχι (π.χ. 3θ προτίμθςθ-> «Βϋ Υειραιά-Πειωμζνου Ωραρίου») δεν προεξοφλεί τθν εκδιλωςθ 
ενδιαφζροντοσ για πρόςλθψθ ςτθν ίδια περιοχι με πλιρεσ ωράριο, αλλά ο υποψιφιοσ, εφόςον 
το επικυμεί, υποχρεοφται να τθ δθλϊςει ξεχωριςτά ωσ περιοχι προτίμθςθσ (π.χ. 1θ προτίμθςθ-> 
π.χ. «Βϋ Υειραιά»). To ίδιο ιςχφει και για τθν αντίςτροφθ περίπτωςθ. 
 

β. Για τουσ εκπαιδευτικοφσ ΕΑΕ που δφναται να απαςχολοφνται και ςτισ δφο βακμίδεσ εκπ/ςθσ, 
ιτοι για αυτοφσ των ΠΕ05.50, ΠΕ06.50, ΠΕ07.50, ΠΕ08.50, ΠΕ11.01, ΠΕ16.01.50 – ΣΕ16.50, 
ΠΕ19.50, ΠΕ20.50, ΠΕ32.50 και ΠΕ18.41.50, δθλϊνονται, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, από μία 
(1) μζχρι και εξιντα (60) περιοχζσ προτίμθςθσ αναπλθρωτϊν με πλιρεσ ι/και με μειωμζνο 
ωράριο (μζχρι και τριάντα περιοχζσ τθσ Α/κμιασ, ςυν μζχρι και τριάντα περιοχζσ τθσ Β/κμιασ 
(βλ. υπόδειγμα αίτθςθσ ςτο Υαράρτθμα Λ). 
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π.χ. κλάδοσ ΠΕ08.50 

Α/Α Περιοχζσ Προτίμθςθσ (κατά ςειρά) 

1 Α-Βϋ Υειραιά 

2 Β-ΒϋΥειραιά 

3 Β-Αϋ Ακινασ  

4 Α-Βϋ Υειραιά – Πειωμζνου Ωραρίου 

… … 

60 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, υποχρεοφται να τθ δθλϊςει ξεχωριςτά ωσ περιοχι προτίμθςθσ 
(π.χ. 2θ προτίμθςθ-> Βϋ περιοχι τθσ Δ/νςθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Πειραιά). 

Σμοίωσ, επιςθμαίνεται ότι θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για πρόςλθψθ με μειωμζνο 
ωράριο ςε μία περιοχι π.χ. «Βϋ Ακινασ-Πειωμζνου Ωραρίου» δεν προεξοφλεί αντίςτοιχο 
ενδιαφζρον και για πρόςλθψθ με πλιρεσ ωράριο ςτθν ίδια περιοχι π.χ. «Βϋ Ακινασ», όπωσ και 
το αντίςτροφο.  

 

3. Υεδίο Β. ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΕ ΕΑΕ – ΚΕ.Δ.Δ.Τ. ΠΡΟΣΛΜΘΘ 

Oι υποψιφιοι των κλάδων ΕΑΕ ΥΕ61, ΥΕ60.50, ΥΕ71, ΥΕ70.50, ΥΕ02.50, ΥΕ03.50 και 
ΥΕ11.01 μποροφν να δθλϊςουν από ζνα (1) μζχρι και τριάντα (30) Ξζντρα Διαφοροδιάγνωςθσ, 
Διάγνωςθσ και Ωποςτιριξθσ Ειδικϊν Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν (ΞΕ.Δ.Δ.Ω.) για τθν πρόςλθψι τουσ 
ωσ αναπλθρωτζσ πλιρουσ ωραρίου ςε αυτά. 

 

4. Εκτόσ των ανωτζρω ςυγκεκριμζνων επιλογϊν προτίμθςθσ, κάκε υποψιφιοσ ανάλογα με 
τον κλάδο του ζχει τθ δυνατότθτα να δθλϊςει, επιλζγοντασ το/α ςχετικό/ά πεδίο/α, ότι επικυμεί 
να προςλθφκεί από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν ΕΑΕ: 

α. ωσ αναπλθρωτισ ΕΑΕ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ Α/κμιασ ι/και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ανάλογα με τον 
κλάδο του.  

π.χ. Σι εκπ/κοί του κλάδου ΥΕ60.50 μποροφν να επιλζξουν το ςχετικό πεδίο μόνο για τθν 
Α/κμια Εκπ/ςθ, οι εκπ/κοί του κλάδου ΥΕ03.50 μποροφν να επιλζξουν το ςχετικό πεδίο μόνο για 
τθ Β/κμια Εκπ/ςθ ενϊ οι εκπ/κοί των κλάδων ΥΕ05.50, ΥΕ06.50, ΥΕ07.50, ΥΕ08.50, ΥΕ11.01, 
ΥΕ16.01.50 – ΨΕ16.50 ΥΕ19.50, ΥΕ20.50, ΥΕ32.50 και ΥΕ18.41.50 μποροφν να επιλζξουν τα 
ςχετικά πεδία τόςο για τθν Α/κμια όςο και για τθ Β/κμια Εκπ/ςθ.  

β. ωσ αναπλθρωτισ ΕΑΕ  με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ Α/κμιασ 
ι/και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ κατά τθν α περίπτωςθ. 

γ. ωσ αναπλθρωτισ ΕΑΕ πλιρουσ ωραρίου και ςτα λοιπά ΞΕ.Δ.Δ.Ω. (μόνο οι κλάδοι ΠΕ61, 
ΠΕ60.50, ΠΕ71, ΠΕ70.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ11.01). 

δ. ωσ αναπλθρωτισ για το «πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ 
μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ». To εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται 
ςτο πλαίςιο του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ» το οποίο 
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο. Χθμειϊνεται ότι το ςυγκεκριμζνο 
πεδίο μπορεί να επιλεγεί μόνο από υποψθφίουσ των κλάδων ΕΑΕ: ΥΕ71, ΥΕ61, ΥΕ70.50, 
ΥΕ60.50, ΥΕ02.50, ΥΕ03.50 και ΥΕ04.50. 
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ΕΠΛΘΜΑΝΕΛ:  

1. Σι υποψιφιοι των κλάδων ΥΕ02.50, ΥΕ03.50 και ΥΕ04.50, που επικυμοφν να προςλθφκοφν 
ςτο «πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία 
ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» (παράλλθλθ ςτιριξθ) ωσ μειωμζνου ωραρίου (βλ. και 
Πζροσ Αϋ - παρ.5), υποχρεοφνται να δθλϊςουν περιοχζσ προτίμθςθσ με μειωμζνο ωράριο. 

2. Σι εκπαιδευτικοί που ζχουν απϊλεια όραςθσ ι ακοισ ι είναι τετραπλθγικοί – παραπλθγικοί 
με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω δεν μποροφν να δθλϊςουν υποψθφιότθτα για τισ επιλογζσ 
που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ γ και δ, δεδομζνου ότι προςλαμβάνονται ωσ αναπλθρωτζσ 
πλιρουσ ι μειωμζνου ωραρίου με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου μόνο ςε 
ΧΠΕΑΕ και ςε Ψμιματα Ζνταξθσ. 

 

ε. ωσ αναπλθρωτισ ΕΑΕ με γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ Ροθματικισ Γλϊςςασ (ΕΡΓ). 

ςτ. ωσ αναπλθρωτισ ΕΑΕ με γνϊςθ τθσ γραφισ Braille. 

ΕΠΛΘΜΑΝΘ:  
Ωποψθφιότθτα για τισ επιλογζσ που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ ε και ςτ μποροφν να 
δθλϊςουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που ζχουν επάρκεια ςτθν Ελλθνικι Νοθματικι Γλϊςςα και 
επάρκεια ςτθν  Ελλθνικι Γραφι Braille, αντίςτοιχα. 

η. Σι εκπ/κοί των κλάδων ΥΕ71, ΥΕ70.50 μποροφν να δθλϊςουν και τθν επιλογι «ωσ 
αναπλθρωτισ ςτα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.». 

θ. Σι εκπ/κοί των κλάδων ΥΕ61, ΥΕ60.50 μποροφν να δθλϊςουν και τθν επιλογι «ωσ 
αναπλθρωτισ ςε κενζσ κζςεισ  Δαςκάλων ΕΑΕ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ. ςτϋ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 56 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ. Αϋ/24-5-2011)». 

ΕΠΛΘΜΑΝΕΛ: 
Λ: Χε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ των πεδίων των περιπτϊςεων α, β και γ από τον υποψιφιο, 
κατά τθ ροι προςλιψεων και τθν εξζταςθ τθσ αίτθςισ του, εξετάηεται κατά προτεραιότθτα θ 
δυνατότθτα τοποκζτθςισ του ςε κάποια εκ των 30 (ι 60) προτιμιςεϊν του (κατά αφξουςα 
ςειρά επιλογισ) και ςτθ ςυνζχεια το ενδεχόμενο τοποκζτθςισ του ςε κάποια από τισ λοιπζσ 
περιοχζσ. Επιςθμαίνεται ότι για τθν τοποκζτθςι του ςε κάποια εκ των λοιπϊν περιοχϊν, ζχουν 
αναπτυχκεί (και ειςαχκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα) κόμβοι γειτνίαςθσ 
μεταξφ του ςυνόλου των περιοχϊν, προκειμζνου ο εκπ/κόσ να τοποκετείται ςτθν πλθςιζςτερθ, 
με τθν 1θ επιλογι προτίμθςισ του, διακζςιμθ περιοχι πρόςλθψθσ, χωρίσ να δίνεται 
προτεραιότθτα ςτισ περιοχζσ πλιρουσ (περίπτωςθ α) ζναντι των περιοχϊν μειωμζνου ωραρίου 
(περίπτωςθ β). 

II: Χε ενδεχόμενθ αποδοχι των περιπτϊςεων δ, ε, ςτ, η και θ ο εκπαιδευτικόσ είναι υποψιφιοσ 
για πρόςλθψθ ςτισ ίδιεσ κατά ςειρά προτίμθςθσ περιοχζσ, όπωσ αυτζσ δθλϊνονται ςτθν 
αίτθςι του κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα. 
 

 

5. Υεδίο Γ. ΩΡΟΜΛΚΛΟΛ  ΕΑΕ -ΠΕΡΛΟΧΕ ΠΡΟΣΛΜΘΘ 

Δθλϊνονται οι περιοχζσ προτίμθςθσ μιασ (1) μόνο Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ για 
τθν Υρωτοβάκμια και τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.  
 

ΕΠΛΘΜΑΝΘ:  

Σι εκπ/κοί των κλάδων ΕΑΕ ΥΕ05.50, ΥΕ06.50, ΥΕ07.50, ΥΕ08.50, ΥΕ11.01, ΥΕ16.01.50 – ΨΕ16.50, 
ΥΕ19.50, ΥΕ20.50, ΥΕ32.50 και ΥΕ18.41.50 που επικυμοφν να απαςχολθκοφν ςτθν Υρωτοβάκμια 
ωσ ωρομίςκιοι ΕΑΕ κα πρζπει να επιλζξουν ςτθν αίτθςθ ωρομιςκίου και περιοχζσ Α/κμιασ 
Εκπ/ςθσ. 
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6. Πετά τθν καταχϊριςθ, ο υποψιφιοσ παραλαμβάνει αντίγραφο τθσ μθχανογραφθμζνθσ 
αίτθςισ του 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 (προχπθρεςίασ ςε δομζσ 
ΕΑΕ – ΞΕΔΔΩ, ακαδθμαϊκϊν και κοινωνικϊν κριτθρίων). 

 

Εφιςτάται θ προςοχι των υποψθφίων ςτθν ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ κατά τθν παραλαβι 
του αντιγράφου τθσ αίτθςισ τουσ. Πετά 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 αίτθς θ εντόσ των οριηόμενων με τθν παροφςα 
εγκφκλιο προκεςμιϊν .  

 
Κ Ε Φ Α Λ Α Λ Ο  Γ ϋ :  Σ Ρ Ο Π Ο Π Ο Λ Θ  Θ  -  Α Π Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Π Ο Λ Θ  Θ  Σ Θ   Α Λ Σ Θ  Θ   

  

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, 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 
ωρομίςκιου εκπ/κοφ ωσ μόνιμου εκπαιδευτικοφ κατά τουσ διοριςμοφσ του ςχολικοφ ζτουσ 2014-
2015 προκειμζνου να ςυμπεριλ άβει 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. *παρ.4 άρκρο 2 τθσ αρικμ.35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΞ 
465/17.04.2003 τ.Βϋ) Ωπουργικισ Απόφαςθσ, όπωσ ιςχφει+. 

β. 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 2014-2015, 
είναι δυνατι θ υποβολι τροποποιθτικισ αίτθςθσ εντόσ δζκα θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ προκειμζνου αποκλειςτικά και μόνο να αφαιρζςει  
περιοχζσ προτίμθςθσ και περιοχζσ ΞΕΔΔΩ από τθν αρχικι αίτθςι  του ζτςι ϊςτε να 
παραμείνουν ςε αυτι μόνο οι περιοχζσ που επικυμεί, οι οποίεσ, όμωσ, κα πρζπει να ανικουν 
ςτθν Υεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ υπάγεται το ΥΩΧΥΕ/ΥΩΧΔΕ 
απόςπαςθσ του/τθσ ςυηφγου. Χε περίπτωςθ απόςπαςθσ ςε άλλθ υπθρεςία ι φορζα 
αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Υαιδείασ, ωσ οικεία Υεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ, νοείται αυτι 
ςτθν οποία ανικει θ υπθρεςία/ο φορζασ. 

 γ. Χε περίπτωςθ πρόςλθψθσ ωσ αναπλθρωτι εκπ/κοφ ενόσ εκ των ςυηφγων που είναι 
υποψιφιοι αναπλθρωτζσ, κατά τισ προςλιψεισ του ςχολικοφ ζτουσ 2015-2016, είναι δυνατι θ 
υποβολι τροποποιθτικισ αίτθςθσ από τον άλλο ςφηυγο εντόσ δζκα θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ προκειμζνου αποκλειςτικά και μόνο να αφαιρζςει  
περιοχζσ προτίμθςθσ και περιοχζσ ΞΕΔΔΩ από τθν αρχικι αίτθςι  του ζτςι ϊςτε να 
παραμείνουν ςε αυτι μόνο οι περιοχζσ που επικυμεί, οι οποίεσ, όμωσ, κα πρζπει να ανικουν 
ςτθν Υεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ υπάγεται θ περιοχι 
πρόςλθψθσ του/τθσ ςυηφγου .  

δ. Χε περίπτωςθ, που ο υποψιφιοσ:  
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i) 

ii) 

iii) 

 

iv) 

v) 

vi) 

vii) 

αποκτιςει τθν ιδιότθτα του πολυτζκνου, 

ολοκλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ του υποχρεϊςεισ ι απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ, 

αποκτιςει πτυχίο ΑΧΥΑΛΨΕ (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι ιςοδφναμο αυτοφ πτυχίο ι βεβαίωςθ 
τρίμθνθσ επιμόρφωςθσ (κλάδοι ΨΕ-ΔΕ) τθσ ΑΧΥΑΛΨΕ, 

αποκτιςει βεβαίωςθ χρόνου κτιςθσ ι βακμοφ πτυχίου, 

αποκτιςει τθν ιδιότθτα του τριτζκνου, 

κρικεί με/αποκτιςει ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, 

είναι γονζασ τζκνου που κρίνεται με/αποκτά ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω 

και προςκομίςει κατά τθ διάρκεια του ςχολ. ζτουσ 2015-2016 τα κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά, όπωσ αναφζρονται ςτο ΞΕΦ. Δϋ του παρόντοσ Πζρουσ. 

 

ΕΠΛΘΜΑΝΕΛ: 

I: Για τθν εφαρμογι των περιπτϊςεων 2α, 2β και 2γ 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. 

II: Θ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ αίτθςθσ αναπλθρωτι που περιγράφεται ςτισ περιπτϊςεισ 
2α, 2β και 2γ ιςχφει μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ εκπαιδευτικόσ δεν ζχει ακόμθ 
προςλθφκεί. Αντίκετα, θ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ αίτθςθσ αναπλθρωτι που 
περιγράφεται ςτθν περίπτωςθ 2δ ιςχφει και κατόπιν τθσ πρόςλθψθσ του εκπ/κοφ, χωρίσ όμωσ 
αυτό να δθμιουργεί οποιοδιποτε δικαίωμα ςτον εκπ/κό για τροποποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ 
πρόςλθψθσ. 

 

3. Πετά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ υποβολισ των αιτιςεων τθσ παροφςθσ εγκυκλίου και 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ, δίνεται ςτον υποψιφιο εκπ/κό θ δυνατότθτα 
απενεργοποίθςθσ τθσ υποβλθκείςασ αίτθςθσ -διλωςθσ αναπλθρωτι ι/και 
ωρομίςκιου εκπ/κοφ . Χθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν είναι δυνατι,  
για κανζνα λόγο, θ  εκ νζου ενεργοπ οίθςι τθσ . Επιπλζον, παρζχονται οι κάτωκι 
δυνατότθτεσ κατά περίπτωςθ: 

(i) Ωποψιφιοσ ςε ζναν κλάδο: 
 Υροςλθφκζντεσ αναπλθρωτζσ εκπ/κοί ΕΑΕ με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ (9-15 ϊρεσ), 
για τουσ οποίουσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΠΕΦΣΧ Γϋ-Ξεφ. 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.  
 Χθμειϊνεται ότι, ςε περίπτωςθ μθ απενεργοποίθςθσ τθσ αίτθςθσ και 
αναβάκμιςισ/πρόςλθψισ του με πλιρεσ ωράριο, ο εκπ/κόσ οφείλει να αναλάβει υπθρεςία, 
ειδάλλωσ υφίςταται τισ κυρϊςεισ μθ ανάλθψθσ τθσ παρ.17 του άρκρου 59 του ν.3966/2011 και 
ταυτόχρονα ανακαλείται θ πρόςλθψι του με μειωμζνο ωράριο. 

(ii) Ωποψιφιοσ ςε περιςςότερουσ του ενόσ κλάδουσ: 
 Υροςλθφκζντεσ αναπλθρωτζσ εκπ/κοί ΕΑΕ με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ (9-15 ϊρεσ), 

για τουσ οποίουσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΠΕΦΣΧ Γϋ-Ξεφ. 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, δφναται 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 (ι περιςςότερουσ) εκ των κλάδων. 
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(iii) Ωποψιφιοσ ςτουσ πίνακεσ Ειδικισ Αγωγισ και Γενικισ Εκπ/ςθσ: 
Υροςλθφκζντεσ από τουσ πίνακεσ Γενικισ Εκπ/ςθσ αναπλθρωτζσ εκπ/κοί με μειωμζνο 

ωράριο διδαςκαλίασ (9-15 ϊρεσ), για τουσ οποίουσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΠΕΦΣΧ Γϋ-
Ξεφ. Γϋ- παρ.3, παραμζνει ενεργι θ αίτθςι τουσ ςτουσ πίνακεσ Ειδικισ Αγωγισ 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. 

(iv) Ωποψιφιοσ για τα Χχολικά Ξζντρα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ (ΧΞΕΔ) ι για το Υρόγραμμα 
Υρόςκετθσ Διδακτικισ Χτιριξθσ και Ειδικισ Αγωγισ: 
Υροςλθφκζντεσ ςτα Χχολικά Ξζντρα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ (ΧΞΕΔ) ι ςτο πρόγραμμα 

Υρόςκετθσ Διδακτικισ Χτιριξθσ αναπλθρωτζσ εκπ/κοί με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ (9-15 
ϊρεσ) ι ωρομίςκιοι, για τουσ οποίουσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΠΕΦΣΧ Γϋ-Ξεφ. Γϋ- 
παρ.4, παραμζνει ενεργι θ αίτθςι τουσ ςτουσ πίνακεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ για το 
ςφνολο των δθλωκειςϊν περιοχϊν προτίμθςθσ (πλιρουσ ι μειωμζνου ωραρίου), δφνανται να 
αιτθκοφν τθν απενεργοποίθςθ τθσ εν λόγω αίτθςθσ. 
 

4. Υροκειμζνου να απενεργοποιιςει/τροποποιιςει τθν αίτθςθ-διλωςι του κατά τα 
ανωτζρω (παρ. 1, 2 & 3), ο υποψιφιοσ κατακζτει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ςυνοδευόμενθ με 
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. Χε κάκε περίπτωςθ, θ 
οικεία Διεφκυνςθ οφείλει να επιβεβαιϊνει τθν παραλαβι του αιτιματοσ.  

 

ΕΠΛΘΜΑΝΘ:  
Θ απενεργοποίθςθ/τροποποίθςθ τθσ αίτθςθσ πραγματοποιείται από τθν Ξ.Ω. του Ω.ΥΣ.ΥΑΛ.Κ. 
από τθν θμερομθνία παραλαβισ αυτισ ζωσ και τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι δεν ανακόπτεται θ ομαλι πορεία τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ των εκάςτοτε 
προςλιψεων.   

 
 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Λ Ο  Δ ϋ :  Α Π Α Λ Σ Ο Τ Μ Ε Ν Α  Δ Λ Κ Α Λ Ο Λ Ο Γ Θ Σ Λ Κ Α  
 

Σι υποψιφιοι που επικυμοφν να προςλθφκοφν ωσ αναπλθρωτζσ ΕΑΕ (πλιρουσ ι 
μειωμζνου ωραρίου) ι ωρομίςκιοι ΕΑΕ ςε ΧΠΕΑΕ, Ψμιματα Ζνταξθσ, Υαράλλθλθ Χτιριξθ, 
Διδαςκαλία ςτο Χπίτι και ΞΕ.Δ.Δ.Ω. και πλθροφν τισ προχποκζςεισ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ 
εκπαιδευτικϊν ΕΑΕ ςχολικοφ ζτουσ 2015-2016, κα υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 
A. Σι ιδθ εγγεγραμμζνοι ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν EAE 2014-2015 κα υποβάλουν 

υποχρεωτικά εκ νζου (ακόμθ και εάν τα ζχουν προςκομίςει κατά το παρελκόν) τα κάτωκι 
δικαιολογθτικά ζνταξθσ και μοριοδότθςθσ ςτουσ πίνακεσ ΕΑΕ, ιτοι τα κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά των παραγράφων ε (διδακτορικόσ τίτλοσ ΕΑΕ), ςτ (μεταπτυχιακόσ τίτλοσ 
ΕΑΕ), η (ςεμινάριο 400 ωρϊν), ι (πολυτεκνία), ια (αναπθρία 2 τζκνων για πολυτεκνία), ιβ 
(τριτεκνία) και ιγ (αναπθρία) του παρόντοσ Ξεφαλαίου. Χθμειϊνεται ότι οι υποψιφιοι 
εκπ/κοί του κλάδου ΥΕ11.01, λόγω αλλαγϊν ςτο Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα 
Διαχείριςθσ Υροςωπικοφ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, υποβάλλουν 
υποχρεωτικά και το βαςικό τουσ πτυχίο, προκειμζνου να καταχωριςτεί θ κφρια ειδικότθτα, 
βάςει τθσ οποίασ εντάςςονται ςτον οικείο κλάδο. 

B. Σι υποψιφιοι που δεν υπζβαλαν αίτθςθ-διλωςθ αναπλθρωτϊν EAE κατά το ςχολ. ζτοσ 
2014-2015 κα υποβάλουν υποχρεωτικά όλα τα κάτωκι δικαιολογθτικά, ιτοι τα κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά των παραγράφων α, β, γ, δ, ε, ςτ, η, θ, κ, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ και ιε του 
παρόντοσ Ξεφαλαίου. Ειδικά για τουσ εκπ/κοφσ που ζχουν υποβάλει κατά το παρελκόν 
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ςχετικι αίτθςθ (πλθν του ςχολικοφ ζτουσ 2014-15) δεν είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν των παρ. α και β. 

 

ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ 
 

α. Σποιοδιποτε πιςτοποιθτικό ζγγραφο, ςτο οποίο να αναγράφεται ο προςωπικόσ Αρικμόσ 
Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.). 
 

β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου.  

 Σι ομογενείσ από τθ Βόρεια Ιπειρο, τθν Ξωνςταντινοφπολθ τα νθςιά Μμβρο και Ψζνεδο 
που δεν ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια υποβάλουν 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. 
 Χε κάκε περίπτωςθ είναι ςαφζσ ότι κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ είναι απαραίτθτθ θ 
προςκόμιςθ του δελτίου ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου. 

γ. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου 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 από το Υανεπιςτιμιο ι το Ψ.Ε.Λ. ςτθν οποία να αναφζρεται θ θμερομθνία κτιςθσ και ο 
βακμόσ του πτυχίου 

 Χε περίπτωςθ που δεν προκφπτει ακριβισ βακμόσ, 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 αναγράφεται βακμόσ (περιγραφικόσ 
ι αρικμθτικόσ) καταχωρείται 5,00. 

 

ΕΠΛΘΜΑΝΘ: 
Για τουσ υποψθφίουσ του κλάδου ΥΕ08.50-Ξαλλιτεχνικϊν Πακθμάτων ΕΑΕ, ειδικά για τουσ 
τίτλουσ που ζχουν εκδοκεί ςτθν θμεδαπι, απαιτείται και πιςτοποιθτικό ευδόκιμθσ 
παρακολοφκθςθσ Κεωρθτικϊν και Λςτορικϊν Χπουδϊν ι βεβαίωςθ ότι ζχουν παρακολουκιςει 
επιτυχϊσ ειδικά μακιματα για τθ διδαςκαλία τθσ τζχνθσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, 
εφόςον τοφτο και για τισ δφο περιπτϊςεισ δεν αναφζρεται ρθτϊσ ςτον τίτλο ςπουδϊν ι ςτο 
πιςτοποιθτικό περάτωςθσ ςπουδϊν (ι πιςτοποιθτικό πτυχιοφχου). Για τουσ πτυχιοφχουσ του 
Σμιματοσ Πλαςτικϊν Σεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Σζχνθσ, κατεφκυνςθσ Εικαςτικϊν, με 
πιςτοποιθτικό ευδόκιμθσ παρακολοφκθςθσ, του Υαν/μίου Λωαννίνων, απαιτείται και βεβαίωςθ 
πρϊτθσ εγγραφισ ςτο ςυγκεκριμζνο Ψμιμα (ςθμ. : θ θμερομθνία πρϊτθσ εγγραφισ αναφζρεται 
ςτο πιςτοποιθτικό περάτωςθσ ςπουδϊν ι πιςτοποιθτικό πτυχιοφχου). 

Ειδικότερα για τουσ εκπαιδευτικοφσ πτυχιοφχουσ ιδρυμάτων του εξωτερικοφ 
απαιτείται:  

i) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου ςπουδϊν ςτο οποίο να αναγράφεται ο 
βακμόσ και θ θμεροχρονολογία κτιςθσ, ςυνοδευόμενο από επικυρωμζνθ μετάφραςθ.  

ii) Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του τίτλου ςπουδϊν με τα απονεμόμενα πτυχία 
από τα Υανεπιςτιμια τθσ θμεδαπισ. Θ εν λόγω βεβαίωςθ χορθγείται κατά περίπτωςθ από τον 
Διεπιςτθμονικό Σργανιςμό Αναγνϊριςθσ Ψίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Υλθροφόρθςθσ (Δ.Σ.Α.Ψ.Α.Υ) 
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*πρϊθν Διαπανεπιςτθμιακό Ξζντρο Αναγνϊριςθσ Ψίτλων Χπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ (ΔΛ.Ξ.Α.Ψ.Χ.Α.)+ 
ι το Λνςτιτοφτο Ψεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ ι τθν Επιτροπι Λςοτιμιϊν Χχολϊν Εκπαίδευςθσ 
Διδακτικοφ Υροςωπικοφ ι τον Εκνικό Σργανιςμό Υιςτοποίθςθσ Υροςόντων και Επαγγελματικοφ 
Υροςανατολιςμοφ (ΕΣΥΥΕΥ) (πρϊθν ΣΕΕΞ) για τoυσ κλάδουσ ΨΕ01 και ΔΕ01. 

ι  
Πράξθ αναγνϊριςθσ επαγγελματικισ ιςοτιμίασ από το Χυμβοφλιο Αναγνϊριςθσ 

Επαγγελματικϊν Υροςόντων (Χ.Α.Ε.Υ.) *πρϊθν Χυμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ 
Λςοτιμίασ Ψίτλων Ψριτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ (Χ.Α.Ε.Λ.Ψ.Ψ.Ε.)+ . 

Χθμειϊνεται ότι για τα πτυχία πανεπιςτθμίων τθσ Ξφπρου που αναφζρονται ςτο Υ.Δ. 
299/1997 και αποκτικθκαν πριν τθν πλιρθ ζνταξθ τθσ Ξυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ (01-05-2004)  δεν απαιτείται αντιςτοιχία. 

ΕΠΛΘΜΑΝΕΛ:  

Λ: Χφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ.6 του άρκρου 2 του ν.1735/1987 (ΦΕΞ 195/11.11.1987 τ.Αϋ), 
«ε περίπτωςθ που το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. και το Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.) δεν 
μποροφν να αναγνωρίςουν ιςοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι. που κατζχουν πολιτικοί πρόςφυγεσ 
και επαναπατριηόμενοι Ζλλθνεσ, κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ παρ.2 περ. αϋ του άρκρου 
5, λόγω ανυπαρξίασ αντίςτοιχθσ ςχολισ Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ, κακορίηουν με βεβαίωςι 
τουσ τθ ςυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι. τθσ 
θμεδαπισ. Με βάςθ τθ 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 αναγνωριςκεί ςυνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α ι το Ι.Σ.Ε.». 

ΛΛ: 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.  

ΛΛΛ: Ωσ θμερομθνία κτιςθσ πτυχίου για υποψιφιουσ που προςκομίηουν βεβαίωςθ αναγνϊριςθσ 
των επαγγελματικϊν προςόντων εκπαιδευτικοφ Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ από το Χυμβοφλιο 
Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Υροςόντων (Χ.Α.Ε.Υ.)( πρϊθν Χ.Α.Ε.Λ.Ψ.Ψ.Ε.), ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Υ.Δ.38/2010, κεωρείται θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του 
Χ.Α.Ε.Υ.. 

IV: Χε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ βεβαίωςθσ βακμολογικισ αντιςτοιχίασ προσ τθ δεκάβακμθ 
κλίμακα, κα καταχωρείται ςτο ςφςτθμα ο κατϊτατοσ βακμόσ, που απαιτείται για τθν κτιςθ 
πτυχίου από τα αντίςτοιχα τμιματα των ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων, ιτοι ο βακμόσ «5». 

iii) Απολυτιριο Ελλθνικοφ εξαταξίου Γυμναςίου ι Ουκείου 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 τθσ παρ.10 του άρκρου 14 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). 

ΕΠΛΘΜΑΝΘ:  
Σι επιτυχόντεσ υποψιφιοι του επιπζδου Γ2 των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ ελλθνομάκειασ του 
Ξζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ Παΐου 2015 μποροφν να προςκομίςουν το δελτίο επιτυχίασ που 
τουσ χορθγικθκε. 

iv) Για τουσ κλάδουσ ΥΕ60-Ρθπιαγωγϊν, ΥΕ61-Ρθπιαγωγϊν ΕΑΕ και ΥΕ70-Δαςκάλων, 
ΥΕ71-Δαςκάλων ΕΑΕ απαιτείται βεβαίωςθ φοίτθςθσ και επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ επί 
τζςςερα ι δφο ακαδθμαϊκά εξάμθνα, κατά περίπτωςθ, Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ Ελλθνικοφ 
Υανεπιςτθμίου (παρ.2 άρκρο 30 του ν.2083/1992) ι Βεβαίωςθ επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ 
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Ειδικοφ Υρογράμματοσ Επανεκπαίδευςθσ Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ Ελλθνικϊν Υανεπιςτθμίων 
(παρ.3 άρκρο 10 του ν.2327/1995) για τουσ κατόχουσ πτυχίων χωρϊν εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
Τςοι από τουσ υποψιφιουσ αυτοφσ υποβλικθκαν ςτθ διαδικαςία εξετάςεων ι δοκιμαςιϊν για 
τθν αναγνϊριςθ τθσ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ απαιτείται βεβαίωςθ μόνο για δφο ακαδθμαϊκά 
εξάμθνα. Για τουσ υποψιφιουσ που είχαν εγγραφεί ςτισ επετθρίδεσ μζχρι 31-07-1995 απαιτείται 
βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ ειδικοφ προγράμματοσ επανεκπαίδευςθσ ςυνολικισ διάρκειασ ζξι 
(6) μθνϊν ςε Υαιδαγωγικό Ψμιμα Ελλθνικοφ Α.Ε.Λ.. Από τισ παραπάνω ρυκμίςεισ εξαιροφνται οι 
πτυχιοφχοι του Ελλθνικοφ Ξολεγίου τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Βορείου και Ροτίου Αμερικισ. 
 

δ. Υιςτοποιθτικό τθσ Ειςαγγελίασ Υλθμμελειοδικϊν του τόπου κατοικίασ και του τόπου όπου 
υπθρζτθςε ο εκπαιδευτικόσ τα προθγοφμενα ζτθ, περί άςκθςθσ ι μθ εισ βάροσ του ποινικισ 
δίωξθσ για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι για οποιοδιποτε ζγκλθμα 
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, κακϊσ και ποινικό μθτρϊο περί του αν υπάρχει 
καταδίκθ για τζτοιο ζγκλθμα. 

ΕΠΛΘΜΑΝΘ:  
Τςον αφορά ςτο πιςτοποιθτικό τθσ Ειςαγγελίασ Πλθμμελειοδικϊν τθσ παρ.1 του άρκρου 

41 του ν.4301/2014 ςθμειϊνεται ότι θ Αίτθςθ-Διλωςθ προτιμιςεων των υποψθφίων 
εκπαιδευτικϊν υπζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του Ν. 1599/86, περί μθ παραπομπισ ςε δίκθ 
και περί μθ άςκθςθσ ποινικισ δίωξθσ (βλ. ςτοιχεία υπ’ αρικ. 3 και 5 ςτο τελευταίο μζροσ του 
εντφπου τθσ Αίτθςθσ - Διλωςθσ), ςφμφωνα με τθν ΞΩΑ 11726/2005 (ΦΕΞ 838/21.06.2005 τ.Βϋ) 
που εκδόκθκε βάςει των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρκρου 10 του ν.3230/2004 (ΦΕΞ 44 
Αϋ). Ωσ εκ τοφτου δεν απαιτείται θ υποβολι οιουδιποτε πιςτοποιθτικοφ από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ. Σι οικείεσ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ υποχρεοφνται να διενεργοφν δειγματολθπτικό 
ζλεγχο των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν Ειςαγγελίασ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5% επί των Αιτιςεων-
Δθλϊςεων των υποψθφίων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10 παρ. 3 του ν. 3230/2004. 

 
ε. Φωτοαντίγραφο του διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν ςτθν ΕΑΕ ι ςτθ Χχολικι Ψυχολογία 
ςυνοδευμζνο από τον τίτλο και το περιεχόμενο τθσ διδακτορικισ διατριβισ. 
 

ςτ. Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτθν ΕΑΕ ι ςτθ Χχολικι Ψυχολογία 
ςυνοδευμζνο από τθν αναλυτικι βακμολογία του υποψιφιου. 

Ειδικότερα για τουσ εκπαιδευτικοφσ πτυχιοφχουσ ιδρυμάτων του εξωτερικοφ (ςχετικά 
με τα δικαιολογθτικά δ & ε) απαιτείται:  

i) Φωτοαντίγραφο του διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτθν ΕΑΕ ι ςτθ 
Χχολικι Ψυχολογία ςυνοδευμζνο από τον τίτλο και το περιεχόμενο τθσ διδακτορικισ διατριβισ 
και επικυρωμζνθ μετάφραςθ αυτϊν. 

ii) Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ του διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν με τουσ 
απονεμόμενουσ τίτλουσ ςπουδϊν από τα Υανεπιςτιμια τθσ θμεδαπισ. Θ εν λόγω βεβαίωςθ 
χορθγείται από τον Διεπιςτθμονικό Σργανιςμό Αναγνϊριςθσ Ψίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 
Υλθροφόρθςθσ (Δ.Σ.Α.Ψ.Α.Υ) *πρϊθν Διαπανεπιςτθμιακό Ξζντρο Αναγνϊριςθσ Ψίτλων Χπουδϊν 
τθσ Αλλοδαπισ (ΔΛ.Ξ.Α.Ψ.Χ.Α.)+ . 

 

ΕΠΛΘΜΑΝΘ επί των δικαιολογθτικϊν των παρ. ε & ςτ.: 

Δεδομζνου ότι ο χρόνοσ που υπολείπεται μζχρι τθν ζναρξθ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων 
Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ δεν επαρκεί για ενδελεχι εξζταςθ από τθν αρμόδια επιςτθμονικι 
επιτροπι του Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ του ςυνόλου των ακαδθμαϊκϊν τίτλων και 
παροχι ςχετικισ γνωμοδότθςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ζνταξθσ ςτουσ πίνακεσ 
υποψθφίων εκπαιδευτικϊν ΕΑΕ για το ςχ. ζτοσ 2015-16, μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι οι 
οποίοι κατά τα προθγοφμενα ζτθ – προ τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ προαναφερκείςασ επιςτθμονικισ 
επιτροπισ του Λ.Ε.Υ. (βλ. Πζροσ Αϋ - παρ.3) – είχαν κατατεκεί από τουσ υποψθφίουσ και κρικεί 
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ωσ ςυναφείσ από τθ Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπ/ςθσ δεν αποςτζλλονται ςτο ΛΕΥ.  

το ΛΕΠ αποςτζλλονται από τθν οικεία Δ/νςθ Π.Ε. ι Δ.Ε. μόνο οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί 
τίτλοι που υποβάλλονται για πρϊτθ φορά από υποψθφίουσ (ςυνοδευόμενοι κατά περίπτωςθ 
από τθν αναλυτικι βακμολογία και το πρόγραμμα ςπουδϊν ι το περιεχόμενο τθσ διδακτορικισ 
διατριβισ), ακόμθ και αν τίτλοσ του ίδιου μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν είχε 
προςκομιςτεί ςτο παρελκόν από λοιποφσ υποψθφίουσ. Επιςθμαίνεται ότι για τθ διαδικαςία 
αποςτολισ των εν λόγω τίτλων κα ακολουκιςουν ςχετικζσ οδθγίεσ από τισ Ωπθρεςίεσ μασ. 

 
η. Φωτοαντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ παρακολοφκθςθσ ετιςιου ςεμιναρίου επιμόρφωςθσ 
ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ που αποκτικθκε μζχρι και 31-8-2010, από Υανεπιςτιμιο ι 
αναγνωριςμζνο κρατικό φορζα που εποπτεφεται από το Ω.ΥΣ.ΥΑΛ.Κ., αποδεδειγμζνθσ διάρκειασ 
τουλάχιςτον τετρακοςίων (400) ωρϊν.  
 

θ. Φωτοαντίγραφα των πιςτοποιθτικϊν επάρκειασ τθσ γνϊςθσ τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ 
Γλϊςςασ (ΕΝΓ) και τθσ Ελλθνικισ γραφισ Braille:  

i) Υιςτοποιθτικό επάρκειασ ΕΡΓ από τθν Σμοςπονδία Ξωφϊν Ελλάδοσ  (ΣΠΞΕ) 

ii) Υιςτοποιθτικό επάρκειασ τθσ Ελλθνικισ γραφισ Braille από το Ξζντρο Εκπαίδευςθσ και 
Αποκατάςταςθσ Ψυφλϊν (ΞΕΑΨ) Για τθν πιςτοποίθςθ εξειδίκευςθσ ςτθν Ελλθνικι γραφι Braille, 
γίνεται, επίςθσ, δεκτό πιςτοποιθτικό επάρκειασ ςτθν ΕΓΒ από τθ Χχολι Ψυφλϊν Βορείου Ελλάδοσ 
«Σ Ιλιοσ», που αποτελεί πλζον παράρτθμα του ΞΕΑΨ Κεςςαλονίκθσ. 

ΕΠΛΘΜΑΝΘ: Δεν κα γίνουν δεκτζσ και δε κα καταχωριςτοφν βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ ΕΡΓ 
πρϊτου, δεφτερου, τρίτου και τζταρτου  ζτουσ (Αϋ, Βϋ, Γϋ και Δϋ κφκλου/επιπζδου) και ενόσ ι δφο 
ι τριϊν εξαμινων εκμάκθςθσ τθσ ΕΡΓ ςτα Υανεπιςτθμιακά Ψμιματα (για τουσ κλάδουσ ΥΕ61 και 
ΥΕ71).  

Επίςθσ, δεν κα καταχωριςτοφν βεβαιϊςεισ εκμάκθςθσ τθσ γραφισ Braille. 

 

κ. Θ εκπλιρωςθ ι μθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων των υποψθφίων ι θ νόμιμθ απαλλαγι 
τουσ από αυτζσ δθλϊνεται υποχρεωτικά ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ. 

 Σι ομογενείσ από τθ Βόρεια Ιπειρο, τθν Ξωνςταντινοφπολθ τα νθςιά Μμβρο και Ψζνεδο 
με αλλοδαπι ικαγζνεια, με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου του Ειδικοφ Δελτίου Ψαυτότθτασ 
Σμογενοφσ (Ε.Δ.Ψ.Σ.) τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, δεν υποχρεοφνται να προςκομίςουν 
πιςτοποιθτικό ςτρατοφ. 

 Σι 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, υποβάλουν ςχετικι βεβαίωςθ από Αρχι τθσ οικείασ χϊρασ. 

 Σι ιερείσ, που δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, υποβάλλουν 
βεβαίωςθ ιεροςφνθσ από τθν οικεία Πθτρόπολθ,  

 Σι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςε Χϊματα Αςφαλείασ και δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ 
ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, υποβάλουν βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ τουσ, ςτθν οποία να 
φαίνεται ότι ο χρόνοσ υπθρεςίασ τουσ αντιςτοιχεί με τθν εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων.  

ΕΠΛΘΜΑΝΕΛ:  

Λ: 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 απαλλαγισ από αυτζσ, που αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό τφπου Αϋ, είναι εντόσ των 
προκεςμιϊν τθσ παροφςθσ εγκυκλίου άλλωσ θ πρόςλθψθ κα ανακαλείται και κα επιβάλλονται 
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οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

ΛΛ: Σι εκπαιδευτικοί που δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ζχουν 
δικαίωμα να υποβάλουν αίτθςθ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων 
εκπαιδευτικϊν αλλά κατατάςςονται ςτο τζλοσ του οικείου πίνακα *παρ.4 άρκρο 12 τθσ αρικ. 
35557/Δ2/09.04.2003 Φυκμιςτικισ Ω.Α. και παρ.2 τθσ αρικμ. 55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΞ 
937/23.06.2004 τ.Βϋ) Ω.Α.+. 

 

ι. Πολφτεκνοι: 
Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από τον Διμο εγγραφισ ςυνοδευόμενο από 

Πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων 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 
άρκρου 6 του ν.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 
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.  

 

ια. Γονείσ 2 ανάπθρων τζκνων με ποςοςτό αναπθρίασ 67%: 

i) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το Διμο εγγραφισ και  

ii) Γνωμάτευςθ Κζντρου Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.) με ςχετικι 
πιςτοποίθςθ από το ΞΕΥΑ (ν.3863/2010) ότι τα τζκνα ζχουν επ’ αόριςτον αναπθρία εξιντα επτά 
τοισ εκατό (67%) και άνω. Επί του ηθτιματοσ ιςχφουν και τα αναφερόμενα ςτθν περ. (i) τθσ παρ. 
ιγϋ. 

 
ιβ. Σρίτεκνοι: 

Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το Διμο εγγραφισ.  
Χφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 3 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. 
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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.  
 

ΓΕΝΛΚΘ ΕΠΛΘΜΑΝΘ:  

Χθμειϊνεται ότι τα πιςτοποιθτικά των εκπαιδευτικϊν που ανικουν ςτισ προαναφερόμενεσ 
κατθγορίεσ των πολυτζκνων και τριτζκνων κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί εντόσ του τελευταίου 
τριμινου ενϊ επιςθμαίνεται ότι οι ιδιότθτεσ αυτζσ πρζπει να ςυντρζχουν και κατά το χρόνο 
πρόςλθψθσ. 

 

ιγ. Εκπαιδευτικοί με αναπθρία ςε ποςοςτό τουλάχιςτον εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και 
γονείσ παιδιϊν με αναπθρία ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 67%. 

i) Πιςτοποιθτικό από ΚΕ.Π.Α. (Κζντρα Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ) ςε ιςχφ. Χτθν 
περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό ζχει λιξει εντόσ του 2015, ο υποψιφιοσ μπορεί να κατακζςει 
το πιςτοποιθτικό αυτό αλλά υποχρεοφται εντόσ εξαμινου από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςισ του να 
προςκομίςει και το πιςτοποιθτικό από ΞΕ.Υ.Α. ςε ιςχφ. 

Ελλείψει του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, οι υποψιφιοι μποροφν να κατακζςουν 
πιςτοποιθτικό αναπθρίασ που ζχει εκδοκεί από τισ Α/βάκμιεσ υγειονομικζσ επιτροπζσ των 
νομαρχιϊν, τθσ περιφζρειασ ι των φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ οι οποίεσ λειτουργοφςαν 
μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ των ΞΕΥΑ (01-09-2011), και το οποίο, μπορεί να χρθςιμοποιείται για 
κάκε νόμιμθ χριςθ επ’ αόριςτον. Αν κατζχουν πιςτοποιθτικό που δεν είναι για επ’ αόριςτον 
χριςθ (αλλά τελεί ςτθν παροφςα φάςθ ςε ιςχφ) γίνεται αποδεκτό για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, 
αλλά ο υποψιφιοσ υποχρεοφται εντόσ εξαμινου από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςισ του να 
προςκομίςει και το πιςτοποιθτικό από ΞΕ.Υ.Α. 

 

ΕΠΛΘΜΑΝΕΛ: 
1. Χε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ του απαραίτθτου πιςτοποιθτικοφ ΞΕ.Υ.Α. εντόσ του 
προβλεπομζνου εξαμινου θ αίτθςθ (και θ πρόςλθψθ) του υποψθφίου κα ανακαλείται 
αυτοδικαίωσ και ο υποψιφιοσ κα διαγράφεται από τον οικείο πίνακα αναπλθρωτϊν ςχολικοφ 
ζτουσ 2015-16.  
2. Επιςθμαίνεται ότι από τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά 2016-2017 κατά τθν υποβολι αιτιςεων 
των υποψιφιων εκπαιδευτικϊν ΕΑΕ κα γίνονται δεκτά για τθν πιςτοποίθςθ των ανωτζρω 
αςκενειϊν αποκλειςτικά και μόνο πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από τα ΞΕΥΑ. 

και, ςε περίπτωςθ που θ αναπθρία αφορά τον ίδιο τον υποψιφιο 

ii) Γνωματεφςεισ βάςει των διατάξεων του άρκρου 7 του Ν. 3528/2007, περί 
ικανότθτασ υποψθφίων για εκπαιδευτικό ζργο από (α) πακολόγο ι γενικό ιατρό και (β) 
ψυχίατρο, είτε του δθμοςίου είτε ιδιωτϊν. 
 
ιδ. Λδιωτικοί εκπαιδευτικοί τθσ παρ.6 του άρκρου 9 του ν.3391/2005 (που αντικατζςτθςε τθν 
παρ.1 του άρκρου 5 του ν.3194/2003) με προχπθρεςία ςε δομζσ ΕΑΕ: 

i. . Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ ςε δομζσ ΕΑΕ (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. 

ii. Ζγγραφο απόλυςθσ τθσ οικείασ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ, ςτο οποίο κα αναγράφεται θ 
πράξθ-απόφαςθ τθσ κατάργθςθσ-αναςτολισ ςχολικισ μονάδασ κ.λ.π. ι τθσ καταγγελίασ 
ςφμβαςθσ. 

iii. Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνεται 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 
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κα δθλϊνεται ότι δεν εργάηονται ςε άλλθ ςχολικι μονάδα του ίδιου ι άλλου ιδιοκτιτθ ιδιωτικοφ 
ςχολείου. 

 

ιε. Εκπαιδευτικοί με προχπθρεςία ςε ςχολεία κρατϊν-μελϊν Ε.Ε. (αν πραγματοποιικθκε ςε 
δομζσ τθσ ΕΑΕ): 

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 ΕΑΕ 

 θ ακριβισ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ 

 τα ακριβι χρονικά διαςτιματα κατά τα οποία παραςχζκθκε θ ανωτζρω προχπθρεςία 

 θ εργαςιακι ςχζςθ με τθν οποία αποκτικθκε θ αναφερόμενθ ςτα παραςτατικά 
προχπθρεςία 

 το υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ του μονίμου, αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου 
εκπαιδευτικοφ 

 οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ ανά μινα για τουσ ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ και 

 ο φορζασ πρόςλθψθσ και το Ωπουργείο ςτθ διοικθτικι εποπτεία του οποίου ανικει 
 

Χε κάκε περίπτωςθ ςτθ βεβαίωςθ κα αναγράφεται ότι θ προχπθρεςία ζχει αποκτθκεί ςε 
δομζσ τθσ ΕΑΕ. 
 

           Χφμφωνα με τθν αρικμ.360/2011 Γνωμοδότθςθ τθσ Σλομζλειασ του Ρομικοφ ςυμβουλίου 
του Ξράτουσ, θ οποία ζχει γίνει δεκτι από τθν Ωπουργό Υαιδείασ, προχπθρεςία που ζχει 
αποκτθκεί ςε δθμόςια ςχολεία των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με τουσ κατά 
περίπτωςθ όρουσ και προχποκζςεισ που ορίηονται από τθν οικεία νομοκεςία, δφναται να 
αναγνωριςτεί ωσ προχπθρεςία για τθν ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων 
ακόμα και αν ζχει προςφερκεί πριν από τθν θμερομθνία τθσ ακαδθμαϊκισ/επαγγελματικισ 
αναγνϊριςθσ ςτθν θμεδαπι του αλλοδαποφ τίτλου, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 9 του ν.3848/2010. 
 

 

Για το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ κεφαλαίου ςθμειϊνεται ότι: 
 

Α. Ψίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ θμεδαπισ: 
Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και φορείσ 
του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. τίτλοι ςπουδϊν – άδειεσ – 
πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε 
ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ 

Β. Ψίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ: 
Ψίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνα 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 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 ερμθνζα διοριςμζνο βάςει του ν.148/26.12.1913/0102.1914. Ειδικϊσ, 
όμωσ, μετά τον νζο «Ξϊδικα Δικθγόρων» *άρκρο 36, ν.4194/2013 (ΦΕΞ 208/27.09.2013 τ.Α’)+, 
από τθν 27-09-2013 και μετά, θ μετάφραςθ ξενόγλωςςου εγγράφου από δικθγόρο γίνεται 
δεκτι μόνον εφόςον ο δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και 
προσ τθν οποία μετζφραςε. 
Ψα ανωτζρω (τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν 
επικυρωκεί από δικθγόρο.  

Γ. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 1 τθσ αρικ. ΔΛΑΔΥ/Φ.Α.2.1/24247/03.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΟ9ΓΧ-ΞΠ) 
Ξ.Ω.Α. (ΦΕΞ 2255/11.09.2013 τ.Βϋ) ορίηονται τα δικαιολογθτικά τα οποία εκδίδονται από τισ 
Ωπθρεςίεσ του Ωπουργείου Υαιδείασ και μποροφν να αναηθτθκοφν αυτεπάγγελτα από τισ 
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Δ/νςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ (βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ κτλ). Επίςθσ από τισ διατάξεισ 
τθσ αρικ. 2458/22.02.2005 Ξ.Ω.Α. (ΦΕΞ 267/01.03.2005 τ.Βϋ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ. 
92605οικ/20.09.2005 (ΦΕΞ 1334/21.09.2005 τ.Βϋ)) ορίηεται θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ τθσ 
καταφατικισ ι αρνθτικισ διλωςθσ τθσ Ωπθρεςίασ Υοινικοφ Πθτρϊου από τθν Δθμόςια 
Ωπθρεςία ζκδοςθσ τθσ τελικισ διοικθτικισ πράξθσ. 

Δ. Δεν απαιτείται εκ νζου κατάκεςθ βεβαιϊςεων για προχπθρεςίεσ καταχωριςμζνεσ ςτο 
παρελκόν ςτο Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα Διαχείριςθσ Υρος/κοφ Υ.Ε. & Δ.Ε. 
(ΣΥΧΩΔ) του Ωπουργείου Υαιδείασ.  
 
ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΘ ΕΥΛ ΨΩΡ ΥΕΦΛΥΨΩΧΕΩΡ Α, Β & Γ: 
 

Χε περίπτωςθ κατάκεςθσ φωτοαντιγράφων, οι Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ ςτισ οποίεσ κατατζκθκαν αυτά, 
υποχρεοφνται να διενεργοφν δειγματολθπτικό ζλεγχο προκειμζνου να εξακριβϊςουν τθν 
ακρίβεια των ςτοιχείων που αναγράφονται ςε αυτά, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον πζντε τοισ εκατό 
(5%), ιδίωσ ηθτϊντασ τθ ςυνδρομι των υπθρεςιϊν ι των φορζων που εξζδωςαν τα πρωτότυπα. 
Ψα αποτελζςματα αυτοφ του ελζγχου κα κοινοποιοφνται ςτθν κακ’ φλθν αρμόδια οργανικι 
μονάδα του Ωπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και ςτισ Δ/νςεισ 
Διοίκθςθσ Υροςωπικοφ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ Ξ.Ω. του Ωπουργείου Υαιδείασ. 

 
 
 
 
 
 

Μ Ε Ρ Ο   Γ ϋ :  Κ Α Σ Α Ρ Σ Λ  Θ  Π Λ Ν Α Κ Ω Ν  
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Λ Ο  Α ϋ :  Κ Α Σ Α Σ Α Ξ Θ  Τ Π Ο Ψ Θ Φ Λ Ω Ν  
 

Υζραν των οριηομζνων για τθν κατάταξθ των υποψθφίων ςτθν αρικ. πρωτ. 
128005/Δ2/08-08-2014 (ΦΕΞ 2217/13.08.2014 τ.Βϋ) Ωπουργικι Απόφαςθ και των 
αναφερόμενων ςτο Πζροσ Γϋ- Ξεφ. Αϋ - παρ. 3 και 4 τθσ αρικ. πρωτ. 119392/Ε2/24-07-2015 
(ΑΔΑ: 69Ε3465ΦΚ3-Ε9Λ) εγκυκλίου του Ω.ΥΣ.ΥΑΛ.Κ., ιςχφουν τα ακόλουκα: 

1. α. Για τισ προςλιψεισ ςε ςχολικζσ μονάδεσ κωφϊν, τυφλϊν κα ςυνταχκοφν 
Πίνακεσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ (ΕΝΓ)  και  γνϊςθσ Ελλθνικισ Γραφισ Braille (ΕΓΒ) 
αντίςτοιχα, με τουσ υποψιφιουσ οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά προςόντα ςτθν ΕΑΕ και 
επιπλζον εξειδίκευςθ ςτθν ΕΡΓ ι/και τθ γραφι Braille και ζχουν επιλζξει ςτθν αίτθςι τουσ ότι 
αποδζχονται πρόςλθψθ: 

 ωσ αναπλθρωτισ ΕΑΕ με γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ (ΕΝΓ) 

 ωσ αναπλθρωτισ ΕΑΕ με γνϊςθ τθσ γραφισ Braille 

β. Χτουσ πίνακεσ ΕΡΓ και ΕΓΒ θ κατάταξθ γίνεται κατά τα ιςχφοντα ςτουσ λοιποφσ 
πίνακεσ κατάταξθσ εκπ/κϊν ΕΑΕ. 

γ. Ξατά τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ, ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που εντάςςονται ςε 
περιςςότερουσ από ζναν πίνακα (ΕΑΕ - ΕΡΓ - ΕΓΒ) και δφνανται να προςλαμβάνονται ταυτόχρονα 
από περιςςότερουσ του ενόσ πίνακα ςε διαφορετικζσ περιοχζσ, κα δίνεται τελικά θ κζςθ - 
περιοχι προτίμθςθσ, που βρίςκεται ςτθν καλφτερθ ςειρά προτεραιότθτασ ςτισ προτιμιςεισ τουσ. 

Τταν όμωσ οι περιοχζσ πρόςλθψθσ των διαφορετικϊν πινάκων είναι ίδιεσ, κα ακολουκείται 
ωσ ςειρά  προτεραιότθτασ  των πινάκων (εφόςον προςλαμβάνονται), θ ακόλουκθ: 

1. ΕΡΓ, 2. ΕΓΒ, 3. ΕΑΕ. 
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Υαράδειγμα 1: 
Εκπαιδευτικόσ που δφναται να προςλθφκεί ςτθν 5θ προτίμθςι του από το γενικό πίνακα ΕΑΕ και 
ςτθν 6θ προτίμθςι του από τον πίνακα με γνϊςθ Braille,  κα προςλθφκεί ςτθν 5θ προτίμθςι του 
(δθλαδι ςτθ κζςθ κάλυψθσ λοιπϊν γενικότερων δομϊν ΕΑΕ). 

Υαράδειγμα 2: 
Εκπαιδευτικόσ που δφναται να προςλθφκεί ςτθ 12θ  προτίμθςι του από τον πίνακα με γνϊςθ 
ΕΡΓ και ςτθ 12θ προτίμθςι του από τον πίνακα με γνϊςθ Braille, κα προςλθφκεί ςτθν 12θ 
προτίμθςι του από τον πίνακα με γνϊςθ ΕΡΓ. 
 

2. Χε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των πινάκων κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν ΕΑΕ κατά περιοχι 
προτίμθςθσ και εφόςον εξακολουκοφν να υπάρχουν κενζσ κζςεισ, αυτζσ καλφπτονται από τον 
ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν γενικισ εκπαίδευςθσ, εφόςον οι υποψιφιοι εκπ/κοί του ενιαίου 
πίνακα αναπλθρωτϊν γενικισ εκπαίδευςθσ επζλεξαν το πεδίο «επικυμϊ να προςλθφκϊ ωσ 
αναπλθρωτισ ςε ΜΕΑΕ» ςτθν αίτθςθ-διλωςι τουσ. 

 

3. Για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ των εργαςτθρίων των ΕΕΕΕΞ οι προςλιψεισ του κλάδου 
ΥΕ18.35.50–Ψουριςτικϊν επιχειριςεων κα πραγματοποιθκοφν ανεξάρτθτα από τον 
ομαδοποιθμζνο κλάδο ΥΕ18.02.50 ,(Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Οογιςτικισ, Ψουριςτικϊν 
επιχειριςεων και Εμπορίασ & Διαφιμιςθσ (Marketing)} και αναρτϊνται, για το λόγο αυτό, 
χωριςτοί πίνακεσ του κλάδου ΥΕ18.35.50.  

Για τον ίδιο λόγο και οι κλάδοι-ειδικότθτεσ ΥΕ18.12.50 (Φυτικισ Υαραγωγισ), ΥΕ18.13.50 
(Ηωικισ Υαραγωγισ), ΥΕ18.14.50 (Λχκυοκομίασ-Αλιείασ), ΥΕ18.15.50 (Γεωργικϊν Πθχανϊν και 
Αρδεφςεων – Γεωργικισ Πθχανολογίασ και Ωδάτινων Υόρων), ΥΕ18.16.50 (Δαςοπονίασ-
Δαςοπονίασ και Διαχείριςθσ Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ, ΥΕ18.17.50 (Διοίκθςθσ Γεωργικϊν 
Εκμεταλλεφςεων), ΥΕ18.30.50 (Κερμοκθπιακϊν Ξαλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ) του 
ομαδοποιθμζνου κλάδου ΥΕ18.12.50 (Φυτικισ Υαραγωγισ, Ηωικισ Υαραγωγισ, Λχκυοκομίασ-
Αλιείασ, Γεωργικϊν Πθχανϊν και Αρδεφςεων, Δαςοπονίασ, Διοίκθςθσ Γεωργικϊν 
Εκμεταλλεφςεων και Κερμοκθπιακϊν Ξαλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ) κα προςλαμβάνονται 
ανεξάρτθτα και οι πίνακεσ κα αναρτθκοφν χωριςτά.  

 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Λ Ο  Β ϋ :  Δ Θ Μ Ο  Λ Ε Τ  Θ  Π Λ Ν Α Κ Ω Ν  -  Τ Π Ο Β Ο Λ Θ  Ε Ν  Σ Α  Ε Ω Ν  
 

Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ και ελζγχου των 
αιτιςεων/δικαιολογθτικϊν κα καταρτιςτοφν προςωρινοί πίνακεσ ΕΑΕ οι οποίοι κα αναρτθκοφν 
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://e-aitisi.sch.gr προκειμζνου να υποβλθκοφν ενςτάςεισ.  

Θ εγκφκλιοσ των ενςτάςεων κα αναρτθκεί ςτθν Ξεντρικι Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ του 
Ωπουργείου Υολιτιςμοφ, Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων http://www.minedu.gov.gr κακϊσ και 
ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του προγράμματοσ «ΔΛΑΩΓΕΛΑ» (https://diavgeia.gov.gr). Σι υποψιφιοι 
κα μποροφν να υποβάλουν ζνςταςθ εντόσ των οριηόμενων αποκλειςτικϊν προκεςμιϊν, ενϊ 
επιςθμαίνεται ότι οι πίνακεσ αυτοί δεν κα επιδζχονται καμία μεταβολι, πζραν των 
αναφερομζνων ςτθν παρ. δ του κεφ. Γϋ του Πζρουσ Βϋ τθσ παροφςθσ εγκυκλίου, μετά τθν τελικι 
κφρωςι τουσ.  

Πετά τθν ολοκλιρωςθ των ενςτάςεων, οι επικαιροποιθμζνοι προςωρινοί πίνακεσ 
αναπλθρωτϊν κα αναρτθκοφν εκ νζου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://e-aitisi.sch.gr.  

Χυγκεκριμζνα, κα αναρτθκοφν:  
1. Υίνακασ αναπλθρωτϊν Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ) 
2. Υίνακασ αναπλθρωτϊν ΕΑΕ με γνϊςθ τθσ γραφισ Braille (ΕΓΒ) 
3. Υίνακασ αναπλθρωτϊν ΕΑΕ με γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ Ροθματικισ Γλϊςςασ (ΕΡΓ) 
 
 
 
 

http://e-aitisi.sch.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
http://e-aitisi.sch.gr/
ΑΔΑ: 6ΛΔΡ465ΦΘ3-ΓΧ6



 

 

Χελίδα 21 από 25 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Λ Ο  Γ ϋ :  Π Ρ Ο  Λ Θ Ψ Ε Λ   Α Π Ο  Π Λ Ν Α Κ Ε   –  Κ Τ Ρ Ω  Ε Λ   

 

1.  Τποψιφιοσ ςε ζναν (1) κλάδο 

α. Χε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο εκπ/κόσ προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ ΕΑΕ 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 ΕΑΕ μειωμζνου 
ωραρίου (από 9 ζωσ 15 διδακτικζσ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ): (i) είναι δυνατι κατά τθ διάρκεια τθσ 
χρονιάσ θ τροποποίθςθ του ωραρίου του από τθν οικεία Δ/νςθ ζωσ το μζγιςτο των 15 ωρϊν 
εβδομαδιαίωσ ςε δομζσ ΕΑΕ, 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 ΕΑΕ πλιρουσ ωραρίου ςτθν ίδια περιοχι τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ, 
εφόςον το ζχει δθλϊςει ςτθν αίτθςι του και κατά τθ διαδικαςία τθσ ροισ προγράμματοσ 
προςλιψεων ςε δομζσ ΕΑΕ προθγείται ςτθ ςειρά κατάταξθσ των υπόλοιπων υποψιφιων 
εκπ/κϊν [Χθμ.: Χφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 46 του ν.4264/2014 – βλ. Πζροσ Αϋ - παρ. 5 
και μόνο για τισ προςλιψεισ για τθν παράλλθλθ ςτιριξθ τθσ Β/κμιασ δεν εξετάηεται θ ςειρά 
κατάταξθσ, κακϊσ μπορεί ο οικείοσ Δ/ντθσ Δ.Ε. να μετατρζπει τθ ςφμβαςθ ςε πλιρουσ]. 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να ζχει αναλάβει υπθρεςία ωσ αναπλθρωτισ ΕΑΕ μειωμζνου 
ωραρίου και να ςυνεχίηει να υπθρετεί μζχρι τθν θμερομθνία αναβάκμιςισ του. 

π.χ. Εκπ/κόσ κλάδου ΥΕ03.50 που ζχει προςλθφκεί και εργάηεται ςτθν «Α-Αϋ Ανατολικισ 
Αττικισ – Μειωμζνου Ωραρίου», παραμζνει υποψιφιοσ για πρόςλθψθ με πλιρεσ ωράριο 
(αναβάκμιςθ ςε πλιρεσ) μόνο ςτθν «Α-Αϋ Ανατολικισ Αττικισ», εφόςον ζχει δθλϊςει τθ 
ςυγκεκριμζνθ περιοχι ςτισ κατά προτεραιότθτα προτιμιςεισ του ι ζχει ενεργοποιιςει το πεδίο 
«Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι ΕΑΕ 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, ςτο πλαίςιο των οριηομζνων ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 του 
άρκρου 5 του ν.3848/2010. 
 

γ. Χε περίπτωςθ πρόςλθψθσ υποψθφίου εκπ/κοφ ωσ ωρομιςκίου ΕΑΕ ο εκπ/κόσ 
παραμζνει υποψιφιοσ για πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτισ ΕΑΕ για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα 
του διδακτικοφ ζτουσ. Υροκειμζνου, δε, να αναλάβει ωσ αναπλθρωτισ υποχρεοφται να 
παραιτθκεί από ωρομίςκιοσ. 

 

Χε περίπτωςθ μθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ ι παραίτθςθσ ενεργοποιοφνται οι διατάξεισ του 
ν.3966/2011 (περί κυρϊςεων ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν). 
 

 

2.  Τποψιφιοσ ςε δφο (2) ι περιςςότερουσ κλάδουσ 

Ωποψιφιοσ εκπ/κόσ  ΕΑΕ ο οποίοσ κατατάςςεται ςε πίνακεσ περιςςότερων του ενόσ 
κλάδων, ςε περίπτωςθ που προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ και δεν αναλάβει/παραιτθκεί, 
υφίςταται τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ 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 ΕΑΕ : 
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 και για πρόςλθψθ με 
πλιρεσ ωράριο για το ςφνολο των δθλωκειςϊν περιοχϊν προτίμθςθσ (πλιρουσ ωραρίου) ςτουσ 
άλλουσ κλάδουσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει αναλάβει υπθρεςία με μειωμζνο ωράριο 
απαςχόλθςθσ και δεν ζχει παραιτθκεί μζχρι τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ με πλιρεσ. 

 

 Ξατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παρ.1 του παρόντοσ Ξεφαλαίου. 
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3.  Τποψιφιοσ ςε κλάδο τθσ Ειδικισ Αγωγισ και ςε κλάδο τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ. 

Ωποψιφιοσ εκπ/κόσ ο οποίοσ κατατάςςεται ςε πίνακεσ αναπλθρωτϊν τθσ Ειδικισ Αγωγισ 
και ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ, 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. 

ΕΠΛΘΜΑΝΘ: Ψα αναφερόμενα ςτθν παρ.3 του παρόντοσ Ξεφαλαίου δεν ιςχφουν για τουσ 
υποψθφίουσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ  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 και Εκπαίδευςθσ  μζςω των Υεριφερειακϊν 
Δ/νςεων Εκπ/ςθσ (π.χ. κλάδου ΥΕ29 Εργαςιοκεραπευτϊν) θ αίτθςι τουσ ςτθ Ειδικι Αγωγι και 
Εκπαίδευςθ παραμζνει ενεργι και οι εκπ/κοί οφείλουν να τθν απενεργοποιιςουν, προκειμζνου 
να μθν προςλθφκοφν και ςτουσ κλάδουσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ και  Εκπαίδευςθσ, τθσ παροφςθσ 
εγκυκλίου. Εάν, δε, δεν απενεργοποιιςουν τθν αίτθςι τουσ και προςλθφκοφν από τουσ πίνακεσ 
τθσ Ειδικισ Αγωγισ και  Εκπαίδευςθσ, υποχρεοφνται να αναλάβουν υπθρεςία, ειδάλλωσ, 
υφίςτανται τισ κυρϊςεισ μθ ανάλθψθσ τθσ παρ.17 του άρκρου 59 του ν.3966/2011. 

 

4. Τποψιφιοσ ςτθν ΕΑΕ (με αίτθςθ-διλωςθ περιοχϊν ςφμφωνα με τθν παροφςα 
εγκφκλιο) και ςτα χολικά Κζντρα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ (ΚΕΔ) ι το Πρόγραμμα Πρόςκετθσ 
Διδακτικισ τιριξθσ 

 Ωποψιφιοσ εκπ/κόσ, ο οποίοσ κατατάςςεται ςε πίνακεσ αναπλθρωτϊν τθσ ΕΑΕ και ςτουσ 
αντίςτοιχουσ πίνακεσ για τα Χχολικά Ξζντρα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ (ΧΞΕΔ) ι για το Υρόγραμμα 
Υρόςκετθσ Διδακτικισ Χτιριξθσ, ςφμφωνα με τθν κατά περίπτωςθ ιςχφουςα νομοκεςία, ςε 
περίπτωςθ πρόςλθψισ του ωσ αναπλθρωτι μειωμζνου ωραρίου ι ωρομιςκίου για τα Χχολικά 
Ξζντρα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ (ΧΞΕΔ) ι για το Υρόγραμμα Υρόςκετθσ Διδακτικισ Χτιριξθσ, 
παραμζνει υποψιφιοσ ςτουσ πίνακεσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ και  Εκπαίδευςθσ για πρόςλθψθ 
αναπλθρωτι με πλιρεσ ι μειωμζνο ωράριο.   

 Χτθν περίπτωςθ, δε, που προςλθφκεί ςτθ ΕΑΕ και δεν αναλάβει υπθρεςία, λόγω τθσ 
παραμονισ του ςτα Χχολικά Ξζντρα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ (ΧΞΕΔ) ι ςτο Υρόγραμμα 
Υρόςκετθσ Διδακτικισ Χτιριξθσ, υφίςταται τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του ν.3966/2011.. 

Χθμειϊνεται ότι ο υποψιφιοσ, προκειμζνου να αναλάβει ωσ αναπλθρωτισ ςτθ ΕΑΕ,, 
υποχρεοφται να παραιτθκεί από αναπλθρωτισ μειωμζνου ωραρίου ι ωρομίςκιοσ ςτα Χχολικά 
Ξζντρα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ (ΧΞΕΔ) ι ςτο Υρόγραμμα Υρόςκετθσ Διδακτικισ Χτιριξθσ. 

5. Τποψιφιοσ ςε ζναν (1) ι περιςςότερουσ κλάδουσ και πρόγραμμα παιδαγωγικισ 
κατάρτιςθσ/επιμόρφωςθσ τθσ ΑΠΑΛΣΕ.   

Ωποψιφιοσ εκπ/κοσ, που ζχει προςλθφκεί και αναλάβει υπθρεςία ωσ αναπλθρωτισ ΕΑΕ 
με πλιρεσ ι μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ ςτθν Α/κμια ι ςτθ Β/κμια, και ακολοφκωσ κλθκεί να 
φοιτιςει ςτο πρόγραμμα παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ/επιμόρφωςθσ τθσ ΑΧΥΑΛΨΕ  για το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015, ζχει τθ δυνατότθτα να αιτθκεί, διαμζςου τθσ οικείασ Δ/νςθσ 
Εκπ/ςθσ, τθν άμεςθ αναςτολι εκτζλεςθσ των κακθκόντων του, τα οποία απορρζουν από τθν 
πρόςλθψι του ωσ αναπλθρωτι ΕΑΕ ςτθν Υρωτοβάκμια και τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, 
προκειμζνου να μθν υποςτεί τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτισ  διατάξεισ τθσ παρ.17 του 
άρκρου 59 του ν.3966/2011. 
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ΕΠΛΘΜΑΝΘ: 
Ωποψιφιοσ για πρόςλθψθ εκπ/κόσ ΕΑΕ, ο οποίοσ ζχει επιλεγεί για να φοιτιςει ςτθν ΑΧΥΑΛΨΕ 
κατά τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2014-2015, ενόςω δεν  ζχει προςλθφκεί ακόμθ ωσ 
αναπλθρωτισ (με πλιρεσ ι μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ) ςτθν Α/κμια ι ςτθ Β/κμια Εκπ/ςθ, 
οφείλει να προβεί ςε απενεργοποίθςθ τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ αναπλθρωτι, διότι, ςε περίπτωςθ 
που προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ ΕΑΕ και δεν αναλάβει υπθρεςία, κα υποςτεί τισ κυρϊςεισ που 
προβλζπονται ςτισ  διατάξεισ τθσ παρ.17 του άρκρου 59 του ν.3966/2011. 
 

 

6. Τποψιφιοσ ςε ζναν (1) ι περιςςότερουσ κλάδουσ και ςε Ειδικά Καταςτιματα 
Κράτθςθσ Νζων (Ε.Κ.Κ.Ν.).  

α. Χε περίπτωςθ πρόςλθψθσ υποψιφιου εκπ/κοφ  ωσ αναπλθρωτι με πλιρεσ ωράριο ςε 
Ε.Ξ.Ξ.Ρ., αναςτζλλεται θ υποψθφιότθτά του ςτουσ πίνακεσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ και  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 Ειδικισ Αγωγισ και  Εκπαίδευςθσ  του επόμενου ςχολικοφ ζτουσ, είναι, δε, 
δυνατι, κατόπιν ςχετικισ αίτθςισ του, εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία μθ 
ανάλθψθσ ι παραίτθςθσ, θ επανενεργοποίθςθ τθσ αίτθςισ του για πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτι 
ΕΑΕ  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 
ωράριο ςτουσ πίνακεσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ και  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 δομζσ τθσ ΕΑΕ , 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 εκ νζου 
ενεργοποίθςθσ των αιτιςεϊν του ςτουσ πίνακεσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ και  Εκπαίδευςθσ .  

 

Για το ςφνολο των ανωτζρω περιπτϊςεων επιςθμαίνεται ότι: 

 
 Εκπ/κόσ που δεν αναλαμβάνει υπθρεςία ι παραιτείται από αναπλθρωτισ ΕΑΕ (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 εκ νζου 
ενεργοποίθςθ τθσ αίτθςισ του υποβάλλοντασ ςχετικι διλωςθ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία απόλυςθσ ι νόμιμθσ απαλλαγισ από τισ ςτρατιωτικζσ του υποχρεϊςεισ. 

 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).  

 Αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ  δφναται να αςκοφν ιδιωτικό ζργο ι 
εργαςία με αμοιβι *π.χ. ωσ ωρομίςκιοι ςε Χχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (ΧΔΕ)+ εφόςον 
προθγουμζνωσ ζχουν λάβει τθν απαιτοφμενθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 31 του 
ν.3528/2007, άδεια από το εκάςτοτε αρμόδιο Ωπθρεςιακό Χυμβοφλιο. 

 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 παρζχονται ςτο Υαράρτθμα VI τθσ εγκυκλίου.  
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Μ Ε Ρ Ο   Δ ϋ :  Γ Ε Ν Λ Κ Ε   Ο Δ Θ Γ Λ Ε  - Α Π Ο  Σ Ο Λ Θ  Δ Λ Κ Α Λ Ο Λ Ο Γ Θ Σ Λ Κ Ω Ν  
 

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. Υροκειμζνου να ολοκλθρωκεί ομαλά και χωρίσ κακυςτεριςεισ θ ςφνταξθ των πινάκων 
ΕΑΕ, παρακαλοφνται οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ να αποςτζλλουν, με τθλεομοιοτυπία (fax) ι με 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ςτθν Ξεντρικι Ωπθρεςία του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ, Υαιδείασ 
και Κρθςκευμάτων *ςτθ Δ/νςθ Διοίκθςθσ Προςωπικοφ Π.Ε., Σμιμα Αϋ (για τουσ κλάδουσ ΠΕ71, 
ΠΕ70.50, ΠΕ61, ΠΕ60.50) και ςτθ Δ/νςθ Διοίκθςθσ Προςωπικοφ Δ.Ε, Σμιμα Αϋ (για τουσ λοιποφσ 
κλάδουσ ΕΑΕ), ομαδοποιθμζνα κατά κλάδο (ςτο Υαράρτθμα VΛ αναφζρονται τα ςχετικά ςτοιχεία 
επικοινωνίασ)] αυκθμερόν και κακ’ όλθ τθ διάρκεια υποβολισ των αιτιςεων το ςφνολο των 
θμερθςίωσ υποβλθκζντων κάτωκι δικαιολογθτικϊν, κατά περίπτωςθ, διατθρϊντασ 
ταυτόχρονα ςτθν Τπθρεςία τουσ όλα τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά για ενδεχόμενθ 
μελλοντικι χριςθ: 

i. δικαιολογθτικά πτυχιοφχων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων του εξωτερικοφ, οι οποίοι δεν 
υπζβαλαν αίτθςθ αναπλθρωτι/ωρομιςκίου ΕΑΕ κατά τθν περίοδο υποβολισ αιτιςεων 
ςχολ. ζτουσ 2014-2015 

ii. πιςτοποιθτικά πολυτεκνίασ και τριτεκνίασ 

iii. πιςτοποιθτικά αναπθρίασ  

iv. προςκομιςκείςεσ για πρϊτθ φορά βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ ςε δομζσ ΕΑΕ που 
προςφζρκθκε ςε δθμόςια ςχολεία (που δεν είναι καταχωριςμζνθ ςτο ΣΥΧΩΔ) 

v. προςκομιςκείςεσ για πρϊτθ φορά βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν 
ςε δομζσ ΕΑΕ 

vi. προςκομιςκείςεσ για πρϊτθ φορά βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ εξωτερικοφ ςε δομζσ ΕΑΕ 

vii. προςκομιςκζντα για πρϊτθ φορά πιςτοποιθτικά Υαιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ 
για τουσ κλάδουσ που απαιτείται (βλ. Υαράρτθμα II) 

4. Ψζλοσ, ςασ ενθμερϊνουμε και ςασ εφιςτοφμε τθν προςοχι ότι ςτο Σλοκλθρωμζνο 
Υλθροφοριακό Χφςτθμα Διαχείριςθσ Υρος/κοφ Υ.Ε. & Δ.Ε. (Σ.Υ.ΧΩ.Δ.), ςτο Φάκελο του εκπ/κοφ, 
ζχει δθμιουργθκεί υποενότθτα με τίτλο «Ακαδθμαϊκά προςόντα ζνταξθσ ςτουσ πίνακεσ 
κατάταξθσ εκπ/κϊν ΕΑΕ», όπου καταχωρίηονται τα ςχετικά προςόντα (π.χ. μεταπτυχιακά ΕΑΕ, 
ςεμινάρια 400 ωρϊν). Χθμειϊνεται ότι οι διδακτορικοί τίτλοι καταχωρίηονται με πλθκτρολόγθςθ 
ενϊ ειδικά για τουσ μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ ζχει δθμιουργθκεί προσ επιλογι ςτο Σ.Υ.ΧΩ.Δ. 
ςχετικι αναπτυςςόμενθ λίςτα. 

 
Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ζνταξθσ ςτουσ πίνακεσ εκπαιδευτικϊν 
ΕΑΕ για το ςχ. ζτοσ 2015-16, αποςτζλλονται ςτο ΛΕΥ (Γραφείο Υροζδρου, οδόσ Αν. Ψςόχα 36, 
11521 Ακινα) μόνο οι ακαδθμαϊκοί τίτλοι υποψθφίων οι οποίοι υποβάλλονται για πρϊτθ φορά 
από τουσ ςυγκεκριμζνουσ υποψθφίουσ, ακόμθ και αν τίτλοσ του ίδιου μεταπτυχιακοφ 
προγράμματοσ ςπουδϊν είχε προςκομιςτεί ςτο παρελκόν από λοιποφσ υποψθφίουσ. Για τθ 
διαδικαςία αποςτολισ των εν λόγω τίτλων κα ακολουκιςουν ςχετικζσ οδθγίεσ από τισ Ωπθρεςίεσ 
μασ. 
 

 

ΑΔΑ: 6ΛΔΡ465ΦΘ3-ΓΧ6



 

 

Χελίδα 25 από 25 

 

Υαρακαλοφμε θ εγκφκλιοσ αυτι και τα ςυνοδευτικά τθσ να αναρτθκοφν ςτουσ πίνακεσ 
ανακοινϊςεων των Διευκφνςεων Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν 
ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων υποψθφίων εκπαιδευτικϊν. 

 

 Ο  ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ 
 

 
    ΑΝΑΣΑΛΟ ΚΟΤΡΑΚΘ  

 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ: 

Λ. ΩΥΣΔΕΛΓΠΑΨΑ ΑΛΨΘΧΘΧ – ΔΘΟΩΧΘΧ ΑΡΑΥΟΘΦΩΨΘ ΕΑΕ / ΩΦΣΠΛΧΚΛΣΩ ΕΑΕ 
ΛΛ. ΑΥΑΦΑΛΨΘΨΑ ΨΩΥΛΞΑ ΥΦΣΧΣΡΨΑ  
ΛΛΛ. ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΥΦΣΧΟΘΨΘΧ Α/ΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
IV. ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΥΦΣΧΟΘΨΘΧ Β/ΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
V. ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΞΕΔΔΩ 
VI. ΨΘΟΕΦΩΡΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΑΡΑ ΞΟΑΔΣ 
 
 
Εςωτερικι Διανομι:  
1.   Γραφείο Ωπουργοφ 
2.   Γραφείο Αναπλθρωτι Ωπουργοφ 
3.   Γραφείο Γεν. Γραμματζα  
4.   Γενικι Δ/νςθ Υροςωπικοφ Υ.Ε. & Δ.Ε.  
5.   Δ/νςθ Διοίκθςθσ Υροςωπικοφ Υ.Ε. - Ψμιμα Αϋ 
6.   Δ/νςθ Διοίκθςθσ Υροςωπικοφ Δ.Ε. - Ψμιμα Αϋ 
7.   Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ - Ψμιμα Ψθφιακοφ Χχεδιαςμοφ    
      και Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
8.   Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ Εκπ/κϊν Δράςεων 
9.   Δ/νςθ Χπουδϊν Υρογραμ. κ Σργάνωςθσ Υ.Ε. 
10. Δ/νςθ Χπουδϊν Υρογραμ. κ Σργάνωςθσ Δ.Ε.  
11. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ 
12. ΓΕΥΣ 
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Υαραρτιματα Εγκυκλίου   ~ 1 ~ 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Θ Μ Α  Λ .  Τ Π Ο Δ Ε Λ Γ Μ Α Σ Α  Α Λ Σ Θ  Θ   Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ  Ε Α Ε  /  
Ω Ρ Ο Μ Λ  Κ Λ Ο Τ  Ε Α Ε  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Χελίδα - 1 - από - 4 -  τθσ Αίτθςθσ-διλωςθσ 
 

 δια μζςου τθσ Διεφκυνςθσ   Αρ. Υρωτοκόλλου   Θμερομθνία  
(ςυμπλθρϊνονται αυτόματα κατά τθν καταχϊριςθ τθσ αίτθςθσ) 

 

ΠΡΟΩΠΛΚΑ ΣΟΛΧΕΛΑ 

               ΑΦΜ   ΑΔΣ  
 

     ΕΠΩΝΤΜΟ         ΟΝΟΜΑ  
 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ           ΜΘΣΡΩΝΤΜΟ  
 
 

ΕΣΟ ΓΕΝΝΘΘ                        ΦΤΛΟ :      ΑΝΔΡΑ  ΓΤΝΑΛΚΑ  
 
   

ΠΟΛΘ ΜΟΝ. ΚΑΣΟΛΚΛΑ  ΟΔΟ / ΑΡΛΚΜΟ  Σ. Κ.  
 

ΣΘΛΕΦΩΝΟ ΜΟΝ. ΚΑΣΟΛΚΛΑ  ΚΛΝ. ΣΘΛΕΦΩΝΟ  
 

Δ/ΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΛΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΛΟΤ (e-mail)    
 

ΛΚΑΓΕΝΕΛΑ             ΕΛΛΘΝΟΜΑΚΕΛΑ   
 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ ΑΠΟΚΣΘΘ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΛΚΑΓΕΝΕΛΑ 
(ςυμπλθρϊνεται ςε περίπτωςθ πολιτογράφθςθσ) 

  
 

ΠΟΛΤΣΕΚΝΟ 
        (ο ίδιοσ) 

 
ΣΡΛΣΕΚΝΟ 

(ο ίδιοσ) 
 

 
   

 

ΠΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘ 
ΚΑΣΑΡΣΛΘ 

 ΔΘΜΟΛΟ ΤΠΑΛΛΘΛΟ  
   ΕΚΠΛΘΡΩΘ ΣΡΑΣΛΩΣΛΚΩΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

 

       

ΠΛΣΟΠΟΛΘΜΕΝΘ ΕΠΑΡΚΕΛΑ ΓΝΩΘ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΝΟΘΜΑΣΛΚΘ ΓΡΑΦΘ: ΝΑΛ   ΟΧΛ   
       

ΠΛΣΟΠΟΛΘΜΕΝΘ  ΕΠΑΡΚΕΛΑ ΓΝΩΘ ΓΡΑΦΘ BRAILLE: ΝΑΛ   ΟΧΛ   

       

ΑΝΑΠΘΡΛΑ 67% ΕΩ ΚΑΛ 80% (ο ίδιοσ)   ΑΝΑΠΘΡΛΑ ΑΝΩ ΣΟΤ 80% (ο ίδιοσ)    

           Σο ανωτζρω ποςοςτό αναπθρίασ οφείλεται ςε:      

         ΑΠΩΛΕΛΑ ΟΡΑΘ  ΑΠΩΛΕΛΑ ΑΚΟΘ  ΣΕΣΡΑΠΛΘΓΛΑ ι ΠΑΡΑΠΛΘΓΛΑ      

       

ΓΟΝΕΑ ΣΕΚΝΟΤ ΑΜΕΑ (με επϋαόριςτον 
αναπθρία 67% & άνω) 

   
ΑΡΛΚΜΟ ΣΕΚΝΩΝ ΑΜΕΑ (με επϋαόριςτον 
αναπθρία 67% & άνω) 

 

 

 

  

ΑΑΛΛΣΣΘΘΘΘ  --  ΔΔΘΘΛΛΩΩΘΘ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΛΛΜΜΘΘΕΕΩΩΝΝ  ΤΤΠΠΟΟΨΨΘΘΦΦΛΛΩΩΝΝ  

ΑΑΝΝΑΑΠΠΛΛΘΘΡΡΩΩΣΣΩΩΝΝ  ––  ΩΩΡΡΟΟΜΜΛΛΚΚΛΛΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΛΛΔΔΕΕΤΤΣΣΛΛΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΑΑΕΕ  ΧΧΟΟΛΛΛΛΚΚΟΟΤΤ  ΕΕΣΣΟΟΤΤ  22001155--22001166    

Ψθσ  αρικμ. 128727/Ε1/12.08.2015 (ΑΔΑ: ΩΡ7Φ465ΦΚ3-ΠΔΩ) εγκυκλίου του Ω.ΥΣ.ΥAI.Κ. (επζχει κζςθ Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ρ.1599/86) 

ΑΔΑ: 6ΛΔΡ465ΦΘ3-ΓΧ6



 

 

Υαραρτιματα Εγκυκλίου   ~ 2 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΠΡΟΟΝ ΕΝΣΑΞΘ ΣΟΤ ΠΛΝΑΚΕ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΑΕ 
 

ΔΛΔΑΚΣΟΡΛΚΟ ΣΛΣΛΟ ΣΘΝ ΕΛΔΛΚΘ ΑΓΩΓΘ  Ι ΣΘ ΧΟΛΛΚΘ ΨΤΧΟΛΟΓΛΑ   
  

Προζλευςθ :   ΕΩΣΕΡΛΚΟΤ / ΕΞΩΣΕΡΛΚΟΤ Ακαδθμαϊκι/Επαγγελματικι Αναγνϊριςθ (για προζλ. ΕΞΩΣΕΡΛΚΟΤ):   
  

  

Σίτλοσ διδακτορικοφ: 
 Θμ/νία κτιςθσ διδ.: 

 Βακμόσ διδ.: 
  

  

 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΛΑΚΟ ΣΛΣΛΟ ΣΘΝ ΕΛΔΛΚΘ ΑΓΩΓΘ  Ι ΣΘ ΧΟΛΛΚΘ ΨΤΧΟΛΟΓΛΑ  
  

Προζλευςθ :   ΕΩΣΕΡΛΚΟΤ / ΕΞΩΣΕΡΛΚΟΤ Ακαδθμαϊκι/Επαγγελματικι Αναγνϊριςθ (για προζλ. ΕΞΩΣΕΡΛΚΟΤ):   
  

  

Σίτλοσ μεταπτυχιακοφ: 
 Θμ/νία κτιςθσ μετ.: 

 Βακμόσ μετ.: 
  

  

 

ΠΣΤΧΛΟ ΣΕΦΑΑ ΜΕ ΚΤΡΛΑ ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ ΣΘΝ ΕΛΔΛΚΘ ΑΓΩΓΘ (μόνο για κλάδο ΠΕ11.01) 
  

Κφρια ειδικότθτα πτυχίου ΣΕΦΑΑ :  
  

  

 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ ΕΣΘΛΑ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΟΤΛΑΧΛΣΟΝ 400 ΩΡΩΝ ΣΘΝ ΕΛΔΛΚΘ ΑΓΩΓΘ (υλοποιικθκε μζχρι 31-8-2010)  :       
 

ΝΑΛ :   
 ΟΧΛ :   

  

  

 

ΣΛΣΛΟ ΔΛΕΣΟΤ ΜΕΣΕΚΠΑΛΔΕΤΘ ΣΘΝ ΕΛΔΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΑ ΔΛΔΑΚΑΛΕΛΑ 
  

ΝΑΛ:   
 ΟΧΛ:   

  

  
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χελίδα - 2 - από - 4 - τθσ Αίτθςθσ-διλωςθσ 

ΚΛΑΔΟ  
 

 ΠΣΤΧΛΟ ΕΩΣΕΡΛΚΟΤ   
 

ΠΣΤΧΛΟ ΕΞΩΣΕΡΛΚΟΤ   
 

 α)  ΧΩΡΑ ΜΕΛΟΤ Ε.Ε  
ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΘ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΛΚΘ 

ΑΝΑΓΝΩΡΛΘ 
 

ΠΛΣΟΠΟΛΘΣΛΚΟ 
ΕΛΛΘΝΟΜΑΚΕΛΑ 

   

 

β)  ΧΩΡΑ ΕΚΣΟ Ε.Ε  ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΘ ΑΝΑΓΝΩΡΛΘ  
ΠΛΣΟΠΟΛΘΣΛΚΟ 

ΕΛΛΘΝΟΜΑΚΕΛΑ 
 

ΕΠΑΝΕΚΠΑΛΔΕΤΘ 
(ΠΕ60, ΠΕ70) 

 

 

ΣΛΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ 
(ΧΟΛΘ/ΣΜΘΜΑΣΟ ΑΕΛ/ΣΕΛ) 

 

   

ΘΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΛΑ ΚΣΘΘ 
ΠΣΤΧΛΟΤ  

 ΒΑΚΜΟ ΠΣΤΧΛΟΤ  
 

 ΕΛΜΑΛ ΤΠΟΨΘΦΛΟ ΚΑΛ ΣΟΝ / ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ (τθσ ίδιασ βακμίδασ)               
 

 

ΠΡΟΛΘΨΘ Ω ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΚΑΛ ΠΑΡΑΜΟΝΘ Ε ΛΔΛΩΣΛΚΟ ΧΟΛΕΛΟ ΣΟ ΧΟΛΛΚΟ ΕΣΟ 

2006-07:  2007-08:  2008-09:   2009-10:   2010-11:   2011-12:   2012-13:   2013-14:    2014-15:   
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Υαραρτιματα Εγκυκλίου   ~ 3 ~ 

 

Α. ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΕ ΕΑΕ (ΠΛΘΡΟΤ/ΜΕΛΩΜΕΝΟΤ ΩΡΑΡΛΟΤ) - ΠΕΡΛΟΧΕ ΠΡΟΣΛΜΘΘ 
*30 ςε αρικμό. Πόνο οι υποψιφιοι με δυνατότθτα απαςχόλθςθσ (ςτον ίδιο κλάδο) ΚΑΙ ςτισ δφο βακμίδεσ 

εκπαίδευςθσ ςυμπλθρϊνουν 60 περιοχζσ (30 ανά βακμίδα)+ 

Α/Α ΠΕΡΛΟΧΘ Α/Α ΠΕΡΛΟΧΘ Α/Α ΠΕΡΛΟΧΘ Α/Α ΠΕΡΛΟΧΘ 

1  16  31  46  

2  17  32  47  

3  18  33  48  

4  19  34  49  

5  20  35  50  

6  21  36  51  

7  22  37  52  

8  23  38  53  

9  24  39  54  

10  25  40  55  

11  26  41  56  

12  27  42  57  

13  28  43  58  

14  29  44  59  

15  30  45  60  

 

Β. ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΕ ΕΑΕ (ΚΕΔΔΤ) - ΠΕΡΛΟΧΕ ΠΡΟΣΛΜΘΘ (30 ςε αρικμό) 
(μόνο οι κλάδοι: ΥΕ61, ΥΕ71, ΥΕ60.50, ΥΕ70.50, ΥΕ02.50, ΥΕ03.50, ΥΕ11.01) 

Α/Α ΚΕΔΔΤ Α/Α ΚΕΔΔΤ Α/Α ΚΕΔΔΤ 
1  11  21  
2  12  22  
3  13  23  
4  14  24  
5  15  25  
6  16  26  
7  17  27  
8  18  28  
9  19  29  

10  20  30  

Πζραν των ανωτζρω επιλογϊν προτίμθςθσ, δθλϊνω ανεπιφφλακτα ότι: 
 

1. Αποδζχομαι πρόςλθψθ και ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) (μόνο για δαςκάλουσ).   
  

2. Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι ΕΑΕ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  
  

3. Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι ΕΑΕ με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ τθσ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.                                                                                                                                   

 

  

4. Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι ΕΑΕ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  
  

5. Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι ΕΑΕ με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ τθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  

 

  

6. Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι ΕΑΕ και ςτα λοιπά ΚΕΔΔΤ (μόνο οι κλάδοι: ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ60.50, ΠΕ70.50, 
ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ11.01).                                                                                                                                        

 

  

7. Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι για το πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ 
μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ60.50, ΠΕ70.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50). 

 

  

8. Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι ΕΑΕ με γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ (ΕΝΓ).  
  

9. Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι ΕΑΕ με γνϊςθ τθσ γραφισ Braille.  
  

10. Αποδζχομαι πρόςλθψθ αναπλθρωτι ΕΑΕ ςε κενζσ κζςεισ Δαςκάλων ΕΑΕ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ. ςτϋ 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 56 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Αϋ) - για τισ τάξεισ Αϋ και Βϋ Ειδικοφ Δθμοτικοφ χολείου 
& παράλλθλθ ςτιριξθ μακθτι Αϋ και Βϋ τάξθσ Δθμοτικοφ χολείου (μόνο για Νθπιαγωγοφσ). 

 

 

 

Χελίδα - 3 - από - 4 - τθσ Αίτθςθσ-διλωςθσ 

ΑΔΑ: 6ΛΔΡ465ΦΘ3-ΓΧ6
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Γ. ΩΡΟΜΛΚΛΟΛ ΕΑΕ 

 

ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑΚΘ ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ ΣΘΝ ΟΠΟΛΑ ΕΠΛΚΤΜΩ ΝΑ ΠΡΟΛΘΦΚΩ:    
 

ΔΛΕΤΚΤΝΕΛ/ΠΕΡΛΟΧΕ ΠΡΟΛΘΨΘ (ΣΘ ΑΝΩΣΕΡΩ ΠΕΡ/ΚΘ Δ/ΝΘ) ΣΛ ΟΠΟΛΕ ΕΠΛΚΤΜΩ ΝΑ ΠΡΟΛΘΦΚΩ:   

Α/Α ΠΕΡΛΟΧΘ Α/Α ΠΕΡΛΟΧΘ Α/Α ΠΕΡΛΟΧΘ 

1  5  9  

2  6  10  

3  7  11  

4  8  12  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χελίδα - 4 - από - 4 - τθσ Αίτθςθσ-διλωςθσ 

 
 

Δθλϊνω υπεφκυνα και εν γνϊςει των ςυνεπειϊν του άρκρου 8 του Ν.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 (Υοινικι καταδίκθ, ςτερθτικι ι επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ) του Ρ.3528/2007. 
4. Δεν διϊκομαι  ωσ φυγόδικοσ ι φυγόποινοσ. 
5. Δεν διϊκομαι ποινικά για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ. 
6. Δεν ζχω απολυκεί από κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ λόγω οριςτικισ παφςθσ.  
7. Δεν ζχω αποποιθκεί διοριςμό ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ (μετά τισ 10-06-2003). 
8. Δεν ζχω παραιτθκεί εντόσ του ζτουσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πράξθσ διοριςμοφ μου ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ (μετά τισ 

10-06-2003). 
9. Δεν ζχω ςυνταξιοδοτθκεί ανεξάρτθτα από το φορζα ςυνταξιοδότθςθσ. 
10. α. Δεν είμαι ιδιοκτιτθσ φροντιςτθρίου, οφτε διδάςκω, δεν είμαι μζτοχοσ ςε εταιρεία κατά τισ διατάξεισ του Ωπαλλθλικοφ Ξϊδικα 

(Ρ.3528/2007), οφτε ζχω οποιαδιποτε εμπορικι ιδιότθτα.  
  β. 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.  

11.α. Δεν είμαι ιδιοκτιτθσ ωδείου . (υπ’ αρικ. 11 μόνο για τουσ κλάδουσ Πουςικισ με αναρίκμθςθ των επομζνων) 
11.β. Είμαι ιδιοκτιτθσ ωδείου και κα αναςτείλω τθ λειτουργία του πριν τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ωσ εκπαιδευτικοφ . (υπ’ αρικ. 11 μόνο για 

τουσ κλάδουσ Πουςικισ με αναρίκμθςθ των επομζνων) 
11. Ξατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ κα υποβάλω βεβαιϊςεισ (α) πακολόγου ι γενικοφ ιατροφ και (β) ψυχιάτρου, είτε του δθμοςίου είτε ιδιωτϊν, 

όπου κα πιςτοποιείται θ υγεία και φυςικι καταλλθλότθτα μου να αςκιςω διδακτικά κακικοντα. 
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 οικείο πίνακα          
αναπλθρωτϊν για το ςχολικό ζτοσ που διανφεται και το επόμενο ςχολικό ζτοσ.  

13. α. Ωπθρετϊ με πλιρθ απαςχόλθςθ ςτο Δθμόςιο Ψομζα ωσ Πόνιμοσ  με Χφμβαςθ Σριςμζνου Χρόνου  με Χφμβαςθ Αορίςτου Χρόνου.   
   β. Δεν υπθρετϊ με πλιρθ απαςχόλθςθ ςτο Δθμόςιο Ψομζα ωσ Πόνιμοσ ι με Χφμβαςθ Σριςμζνου Χρόνου ι με Χφμβαςθ Αορίςτου Χρόνου.  
14. α. Ζχω εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ μου υποχρεϊςεισ / Ζχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτζσ.  
    β. Δεν ζχω εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ μου υποχρεϊςεισ / Δεν ζχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτζσ.  
15. Ζχω διαβάςει τθν αρικ. 128727/Ε1/12.08.2015 (ΑΔΑ: ΩΡ7Φ465ΦΚ3-ΠΔΩ) εγκφκλιο του Ω.ΥΣ.ΥΑΛ.Κ. & ενθμερωκεί για τισ κατά περίπτωςθ 

ιςχφουςεσ νομικζσ διατάξεισ. Ωποβάλλω, δε, ςυνθμμζνα όλα τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται βάςει τθσ εν λόγω εγκυκλίου 
 

ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΘΣΘ Ο ΑΛΣΩΝ / Θ ΑΛΣΟΤΑ 

Τπογραφι Τπογραφι Τπογραφι 

 

ΑΔΑ: 6ΛΔΡ465ΦΘ3-ΓΧ6
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Θ Μ Α  Λ Λ .  Α Π Α Ρ Α Λ Σ Θ Σ Α  Σ Τ Π Λ Κ Α  Π Ρ Ο  Ο Ν Σ Α  

ΚΩΔΛΚΟ ΚΛΑΔΟΤ - 
ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ - 

ΕΝΟΠΟΛΘΜΕΝΘ 
ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ 

ΛΕΚΣΛΚΟ ΚΛΑΔΟΤ - 
ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ - 

ΕΝΟΠΟΛΘΜΕΝΘ 
ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ 

ΚΩΔΛΚΟ 
ΚΛΑΔΟΤ - 

ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ 

ΛΕΚΣΛΚΟ ΚΛΑΔΟΤ -  
ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ 

Π
Α

ΛΔ
Α

ΓΩ
ΓΛ

Κ
Θ

 
ΕΠ

Α
Ρ

Κ
ΕΛ

Α
 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΛΑ ΕΝΣΑΞΘ ΣΟΝ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ 

ΠΕ61 ΡΘΥΛΑΓΩΓΣΛ ΕΑΕ ΠΕ61 ΡΘΥΛΑΓΩΓΣΛ ΕΑΕ ΡΑΛ 

α) Διδακτορικό δίπλωμα ςτθν ΕΑΕ, με βαςικζσ ςπουδζσ ςε παιδαγωγικά τμιματα ειδικισ προςχολικισ αγωγισ ι παιδαγωγικά τμιματα ειδικισ 

αγωγισ με κατεφκυνςθ Ρθπιαγωγϊν των Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι με αναγνωριςμζνο ωσ αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ ι 

β) Πεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτθν ΕΑΕ ι ςτθ ςχολικι ψυχολογία, με βαςικζσ ςπουδζσ ςτα παιδαγωγικά τμιματα ειδικισ προςχολικισ αγωγισ ι 

παιδαγωγικά τμιματα ειδικισ αγωγισ με κατεφκυνςθ Ρθπιαγωγϊν των Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι με αναγνωριςμζνο ωσ αντίςτοιχο και 

ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ ι 

γ) Υτυχίο διετοφσ μετεκπαιδεφςεωσ ςτθν ΕΑΕ των Διδαςκαλείων τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνο ωσ αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ, 

με βαςικζσ ςπουδζσ ςτα παιδαγωγικά τμιματα ειδικισ προςχολικισ αγωγισ ι παιδαγωγικά τμιματα ειδικισ αγωγισ με κατεφκυνςθ Ρθπιαγωγϊν 

τθσ θμεδαπισ ι με αναγνωριςμζνο ωσ αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ ι 

δ) Υτυχίο παιδαγωγικϊν τμθμάτων των Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι με αναγνωριςμζνο ωσ αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ με 

αντικείμενο τθν ειδικι προςχολικι αγωγι ι παιδαγωγικά τμιματα ειδικισ αγωγισ με κατεφκυνςθ Ρθπιαγωγϊν.  

Ειδικότερα, είναι κάτοχοι πτυχίου του Ψμιματοσ Υαιδαγωγικοφ Ειδικισ Αγωγισ τθσ Χχολισ Επιςτθμϊν του Ανκρϊπου του Υανεπιςτθμίου 
Κεςςαλίασ, με κατεφκυνςθ Ρθπιαγωγϊν, ι αναγνωριςμζνου -ιςότιμου και αντίςτοιχου- τίτλου Υανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ. (βλ. παρατιρθςθ 1 
του παρόντοσ Υαραρτιματοσ) 

ΠΕ71 ΔΑΧΞΑΟΣΛ ΕΑΕ ΠΕ71 ΔΑΧΞΑΟΣΛ ΕΑΕ ΡΑΛ 

α) Διδακτορικό δίπλωμα ςτθν ΕΑΕ, με βαςικζσ ςπουδζσ ςε Υαιδαγωγικά Ψμιματα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ειδικισ Αγωγισ ι Ψμιματα 

Εκπαιδευτικισ και Ξοινωνικισ Υολιτικισ με κατεφκυνςθ τθν εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι Υαιδαγωγικά Ψμιματα Ειδικισ Αγωγισ με 

κατεφκυνςθ Δαςκάλων, των Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι με αναγνωριςμζνο ωσ αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ ι 

β) Πεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτθν ΕΑΕ ι ςτθ ςχολικι ψυχολογία, με βαςικζσ ςπουδζσ ςε Υαιδαγωγικά Ψμιματα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ειδικισ 

Αγωγισ ι Ψμιματα Εκπαιδευτικισ και Ξοινωνικισ Υολιτικισ με κατεφκυνςθ τθν εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι Υαιδαγωγικά Ψμιματα Ειδικισ 

Αγωγισ με κατεφκυνςθ Δαςκάλων, των Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι με αναγνωριςμζνο ωσ αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ ι 

γ) Υτυχίο διετοφσ μετεκπαιδεφςεωσ ςτθν ΕΑΕ των Διδαςκαλείων τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνο ωσ αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ, 

με βαςικζσ ςπουδζσ ςε Υαιδαγωγικά Ψμιματα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ειδικισ Αγωγισ ι Ψμιματα Εκπαιδευτικισ και Ξοινωνικισ Υολιτικισ με 

κατεφκυνςθ τθν εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι Υαιδαγωγικά Ψμιματα Ειδικισ Αγωγισ με κατεφκυνςθ Δαςκάλων, των Υανεπιςτθμίων τθσ 

θμεδαπισ ι με αναγνωριςμζνο ωσ αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ ι 

δ) Υτυχίο Υαιδαγωγικϊν Ψμθμάτων Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ειδικισ Αγωγισ ι Ψμθμάτων Εκπαιδευτικισ και Ξοινωνικισ Υολιτικισ με κατεφκυνςθ 

τθν εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι Υαιδαγωγικά Ψμιματα Ειδικισ Αγωγισ με κατεφκυνςθ Δαςκάλων, των Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι με 

αναγνωριςμζνο ωσ αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ. 

Ειδικότερα, είναι κάτοχοι πτυχίου των Ψμθμάτων: Υαιδαγωγικοφ Ειδικισ Αγωγισ τθσ Χχολισ Επιςτθμϊν του Ανκρϊπου του Υανεπιςτθμίου 
Κεςςαλίασ, με κατεφκυνςθ Δαςκάλων, ι Εκπαιδευτικισ και Ξοινωνικισ Υολιτικισ του Υανεπιςτθμίου Πακεδονίασ, με κατεφκυνςθ τθν εκπαίδευςθ 
ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, ι αναγνωριςμζνου -ιςότιμου και αντίςτοιχου- τίτλου Υανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ. (βλ. παρατιρθςθ 2 του παρόντοσ 
Υαραρτιματοσ) 

ΠΕ11.01 
ΦΩΧΛΞΘΧ ΑΓΩΓΘΧ με 
ειδικότθτα ςτθν ΕΑΕ 

ΠΕ11.01 
ΦΩΧΛΞΘΧ ΑΓΩΓΘΧ με 

ειδικότθτα ςτθν 
ΕΑΕ 

ΡΑΛ 

α) Διδακτορικό δίπλωμα ςτθν ΕΑΕ ι ςτθν ςχολικι ψυχολογία, με βαςικζσ ςπουδζσ ςτα ΨΕΦΑΑ των Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι με 
αναγνωριςμζνο ωσ αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ ι  
β) Πεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτθν ΕΑΕ ι ςτθν ςχολικι ψυχολογία, με βαςικζσ ςπουδζσ ςτα ΨΕΦΑΑ των Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι με 
αναγνωριςμζνο ωσ αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ ι  
γ) Υτυχίο ΨΕΦΑΑ των Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνο ωσ αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ με κφρια ειδικότθτα τθν 
«ΕΑΕ» ι τθν «Ειδικι Φυςικι Αγωγι» ι τθν «Ειδικι Φυςικι Αγωγι-Κεραπευτικι Γυμναςτικι» ι τθν «Υροςαρμοςμζνθ Φυςικι Αγωγι» ι τθν 
«Υροςαρμοςμζνθ Ξινθτικι Αγωγι» ι τθν «Άςκθςθ ςε χρόνιεσ πακιςεισ και Αναπθρία». 
δ) Χεμινάρια αποδεδειγμζνθσ διάρκειασ τουλάχιςτον τετρακοςίων (400) ωρϊν ςτθν ΕΑΕ που ζχουν υλοποιθκεί μζχρι τισ 30-8-2010, από 
Υανεπιςτιμια ι από αναγνωριςμζνουσ κρατικοφσ φορείσ που εποπτεφονται από το Ωπουργείο Εκνικισ Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων, με βαςικζσ 
ςπουδζσ ςτα ΨΕΦΑΑ των Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι με αναγνωριςμζνο ωσ αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ  

ΑΔΑ: 6ΛΔΡ465ΦΘ3-ΓΧ6
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ΚΩΔΛΚΟ ΚΛΑΔΟΤ - 
ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ - 

ΕΝΟΠΟΛΘΜΕΝΘ 
ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ 

ΛΕΚΣΛΚΟ ΚΛΑΔΟΤ - 
ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ - 

ΕΝΟΠΟΛΘΜΕΝΘ 
ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ 

ΚΩΔΛΚΟ 
ΚΛΑΔΟΤ - 

ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ 

ΛΕΚΣΛΚΟ ΚΛΑΔΟΤ -  
ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ 
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ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΛΑ ΕΝΣΑΞΘ ΣΟΝ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ 

 
Για ζνταξθ ςτουσ λοιποφσ κλάδουσ ΠΕ, ΣΕ και ΔΕ όλων των ειδικοτιτων, με τον ιςχφοντα κωδικό τουσ και προζκταςθ « .50» απαιτοφνται: 

(α) τα κατά περίπτωςθ τυπικά προςόντα ζνταξθσ των εκπαιδευτικϊν του οικείου κλάδου ΥΕ, ΨΕ και ΔΕ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ, όπωσ περιγράφονται ςτο Υαράρτθμα II τθσ με αρικ. 119392/Ε2/24-07-2015 

(ΑΔΑ: 69Ε3465ΦΚ3-Ε9Λ) εγκυκλίου με κζμα «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποψιφιων εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και 

ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςχολ. ζτουσ 2015-2016, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Αϋ)» και ςτο Υαράρτθμα 1 τθσ με αρικ. 125082/Ε2/04-08-2015 

(ΑΔΑ: Ψ18465ΦΚ3-ΩΨ8) εγκυκλίου με κζμα «α) Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποψιφιων εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΣΕ16, για ζνταξθ 

ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςχολ. ζτουσ 2015-2016, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 2, 3 & 4 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Αϋ). β) Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

εμπειροτεχνϊν ιδιωτϊν για τθν ζνταξθ ςε πίνακα μουςικϊν ειδικεφςεων ωρομιςκίων για πρόςλθψθ ςτα Μουςικά χολεία για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016» 

και 

(β) τα κάτωκι τυπικά προςόντα ζνταξθσ των εκπ/κϊν κλάδων ΕΑΕ με τθν προζκταςθ «.50», όπωσ ορίηονται ςτθν αρικμ. 128005/Δ2/08-08-2014 (ΦΕΞ 2217/13.08.2014 τ.Βϋ) Ω.Α. με κζμα «Ρφκμιςθ κεμάτων 

πρόςλθψθσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςτισ δομζσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ» (βλ. Πζροσ Αϋ - παρ.2) : 

i) διδακτορικό δίπλωμα ςτθν ΕΑΕ ι ςτθ ςχολικι ψυχολογία ι/και 

ii) μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτθν ΕΑΕ ι ςτθ ςχολικι ψυχολογία ι/και  

iii) τίτλοσ διετοφσ  μετεκπαίδευςθσ ςτθν ΕΑΕ ςτα Διδαςκαλεία τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ ι/και 

iv) κφρια ειδικότθτα πτυχιοφχων ΨΕΦΑΑ τθσ παρ. 1.3 περ. γ του άρκρου 20 του ν.3699/2008 ι/και  

v) ςεμινάρια αποδεδειγμζνθσ ετιςιασ διάρκειασ τουλάχιςτον τετρακοςίων (400) ωρϊν ςτθν ΕΑΕ, που ζχουν υλοποιθκεί μζχρι τισ 30/08/2010, από Υανεπιςτιμια ι από αναγνωριςμζνουσ κρατικοφσ φορείσ που 

εποπτεφονται από το Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων ι/και 

vi) προχπθρεςία μεγαλφτερθ των δζκα (10) διδακτικϊν μθνϊν, θ οποία αποκτικθκε κατόπιν προςλιψεωσ ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ. 
 

 

 Παρατθριςεισ: 

1. ΜΘ ΕΝΣΑΞΘ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ61 

Σι κάτοχοι πτυχίου Υαιδαγωγικισ Χχολισ του Ψμιματοσ Επιςτθμϊν Υροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ-Ψομζασ Ψυχολογίασ Ειδικισ Αγωγισ του Αριςτοτζλειου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, δεν ζχουν κάποιο 
από τα τυπικά προςόντα όπωσ αυτά περιγράφονται ςτον κλάδο ΥΕ61-Ρθπιαγωγϊν ΕΑΕ. 

2. ΜΘ ΕΝΣΑΞΘ Ε ΚΛΑΔΟΤ ΕΑΕ & ΣΟΤ ΠΛΝΑΚΕ ΕΑΕ 

Σι κάτοχοι πτυχίου Εκπαιδευτικισ και Ξοινωνικισ Υολιτικισ με κατεφκυνςθ «Χυνεχισ Εκπαίδευςθ», ι Ξοινωνικισ και Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ με κατεφκυνςθ «Εκπαιδευτικι Υολιτικι» Υανεπιςτθμιακϊν Ψμθμάτων 
τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου ωσ ιςότιμου και αντίςτοιχου πτυχίου τθσ αλλοδαπισ, εντάςςονται αποκλειςτικά ςτον κλάδο ΥΕ72, ο οποίοσ δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα εγκφκλιο. 

 
  

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/69�3465��3-�9�
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/�1�8465��3-��8
ΑΔΑ: 6ΛΔΡ465ΦΘ3-ΓΧ6
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Α/Α 

ΠΕΡΛΟΧΘ 
ΠΡΟΛΘΨΘ 

ΝΟΜΟ / ΔΘΜΟΛ  
ΠΕΡΛΟΧΘ ΠΡΟΛΘΨΘ 

ΔΛΕΤΚΤΝΘ Π.Ε. 

1 Αϋ ΑΚΘΝΑ 

ΑΚΘΡΑΛΩΡ / ΒΩΦΩΡΣΧ / ΓΑΟΑΨΧΛΣΩ / 
ΔΑΦΡΘΧ-ΩΠΘΨΨΣΩ / ΗΩΓΦΑΦΣΩ / 
ΘΟΛΣΩΥΣΟΕΩΧ / ΞΑΛΧΑΦΛΑΡΘΧ / 
ΦΛΟΑΔΕΟΦΕΛΑΧ-ΧΑΟΞΘΔΣΡΑΧ 

ΑΚΘΡΑΧ Α 

2 Βϋ ΑΚΘΝΑ 

ΑΓΛΑΧ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ / ΑΠΑΦΣΩΧΛΣΩ / 
ΒΦΛΟΘΧΧΛΩΡ / ΞΘΦΛΧΛΑΧ / ΥΕΡΨΕΟΘΧ / 
ΦΛΟΣΚΕΘΧ-ΨΩΧΛΞΣΩ / ΥΑΥΑΓΣΩ-
ΧΣΟΑΦΓΣΩ / ΟΩΞΣΒΦΩΧΘΧ-ΥΕΩΞΘΧ / 
ΧΑΟΑΡΔΦΛΣΩ / ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ / 
ΠΕΨΑΠΣΦΦΩΧΕΩΧ / ΡΕΑΧ ΛΩΡΛΑΧ 

ΑΚΘΡΑΧ Β 

3 Γϋ ΑΚΘΝΑ 
ΑΛΓΑΟΕΩ / ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ / ΧΑΝΔΑΦΛΣΩ / 
ΥΕΦΛΧΨΕΦΛΣΩ / ΑΓΛΩΡ ΑΡΑΦΓΩΦΩΡ-
ΞΑΠΑΨΕΦΣΩ / ΛΟΛΣΩ / ΥΕΨΦΣΩΥΣΟΕΩΧ 

ΑΚΘΡΑΧ Γ 

4 Δϋ ΑΚΘΝΑ 

ΑΓΛΣΩ ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ / ΑΟΛΠΣΩ / 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ-ΑΦΓΩΦΣΩΥΣΟΘΧ / ΓΟΩΦΑΔΑΧ 
/ ΞΑΟΟΛΚΕΑΧ / ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ / ΡΕΑΧ 
ΧΠΩΦΡΘΧ / ΠΣΧΧΑΨΣΩ-ΨΑΩΦΣΩ 

ΑΚΘΡΑΧ Δ 

5 ΑΛΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΛΑ ΡΣΠΣΧ ΑΛΨΩΟ/ΡΛΑΧ ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ 

6 
Αϋ ΑΝΑΣΟΛΛΚΘ 
ΑΣΣΛΚΘ 

ΞΦΩΥΛΑΧ / ΠΑΦΞΣΥΣΩΟΣΩ ΠΕΧΣΓΑΛΑΧ / 
ΥΑΛΑΡΛΑΧ / ΟΑΩΦΕΩΨΛΞΘΧ / ΧΥΑΨΩΡ-
ΑΦΨΕΠΛΔΣΧ / ΧΑΦΩΡΛΞΣΩ / ΥΑΟΟΘΡΘΧ / 
ΦΑΦΘΡΑΧ-ΥΛΞΕΦΠΛΣΩ / ΠΑΦΑΚΩΡΣΧ / 
ΒΑΦΘΧ-ΒΣΩΟΑΧ-ΒΣΩΟΛΑΓΠΕΡΘΧ 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 

7 
Βϋ ΑΝΑΣΟΛΛΚΘ 
ΑΣΣΛΚΘ 

ΩΦΩΥΣΩ / ΔΛΣΡΩΧΣΩ / ΑΧΑΦΡΩΡ 

8 ΑΡΓΟΛΛΔΑ ΡΣΠΣΧ ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ 

9 ΑΡΚΑΔΛΑ  ΡΣΠΣΧ ΑΦΞΑΔΛΑΧ ΑΦΞΑΔΛΑΧ 

10 ΑΡΣΑ ΡΣΠΣΧ ΑΦΨΑΧ ΑΦΨΑΧ 

11 ΑΧΑΪΑ ΡΣΠΣΧ ΑΧΑΝΑΧ ΑΧΑΝΑΧ 

12 ΒΟΛΩΣΛΑ ΡΣΠΣΧ ΒΣΛΩΨΛΑΧ ΒΣΛΩΨΛΑΧ 

13 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΡΣΠΣΧ ΓΦΕΒΕΡΩΡ ΓΦΕΒΕΡΩΡ 

14 ΔΡΑΜΑ ΡΣΠΣΧ ΔΦΑΠΑΧ ΔΦΑΠΑΧ 

15 ΔΤΣΛΚΘ ΑΣΣΛΚΘ 
ΑΧΥΦΣΥΩΦΓΣΩ / ΕΟΕΩΧΛΡΑΧ / ΠΑΡΔΦΑΧ-
ΕΛΔΩΟΟΛΑΧ / ΠΕΓΑΦΕΩΡ / ΦΩΟΘΧ 

ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 

16 ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ ΡΣΠΣΧ ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ 

17 ΕΒΡΟΤ ΡΣΠΣΧ ΕΒΦΣΩ ΕΒΦΣΩ 

18 ΕΤΒΟΛΑ ΡΣΠΣΧ ΕΩΒΣΛΑΧ ΕΩΒΣΛΑΧ 

19 ΕΤΡΤΣΑΝΛΑ ΡΣΠΣΧ ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ 

20 ΗΑΚΤΝΚΟΤ ΡΣΠΣΧ ΗΑΞΩΡΚΣΩ ΗΑΞΩΡΚΣΩ 

21 ΘΛΕΛΑ ΡΣΠΣΧ ΘΟΕΛΑΧ ΘΟΕΛΑΧ 

ΑΔΑ: 6ΛΔΡ465ΦΘ3-ΓΧ6
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Α/Α 
ΠΕΡΛΟΧΘ 

ΠΡΟΛΘΨΘ 
ΝΟΜΟ / ΔΘΜΟΛ  

ΠΕΡΛΟΧΘ ΠΡΟΛΘΨΘ 
ΔΛΕΤΚΤΝΘ Π.Ε. 

22 ΘΜΑΚΛΑ ΡΣΠΣΧ ΘΠΑΚΛΑΧ ΘΠΑΚΛΑΧ 

23 ΘΡΑΚΛΕΛΟΤ ΡΣΠΣΧ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ  ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ 

24 Αϋ ΚΕ/ΝΛΚΘ 
ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ / ΞΑΟΑΠΑΦΛΑΧ  / ΥΩΟΑΛΑΧ 
– ΧΣΦΨΛΑΨΘ / ΚΕΦΠΑΝΞΣΩ / ΚΕΦΠΘΧ 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ 
ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 

25 Βϋ ΚΕ/ΝΛΚΘ 

ΞΣΦΔΕΟΛΣΩ /  ΕΩΣΧΠΣΩ / ΡΕΑΥΣΟΘΧ / 
ΧΩΞΕΩΡ / ΥΑΩΟΣΩ ΠΕΟΑ / 
ΑΠΥΕΟΣΞΘΥΩΡ / ΠΕΡΕΠΕΡΘΧ / 
ΩΦΑΛΣΞΑΧΨΦΣΩ  / ΧΑΟΞΘΔΣΡΣΧ / ΔΕΟΨΑ  
/ ΒΣΟΒΘΧ / ΟΑΓΞΑΔΑ 

ΔΩΨΛΞΘΧ 
ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 

26 ΚΕΠΡΩΣΛΑ ΡΣΠΣΧ ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ 

27 ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΡΣΠΣΧ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ 

28 ΚΑΒΑΛΑ ΡΣΠΣΧ ΞΑΒΑΟΑΧ ΞΑΒΑΟΑΧ 

29 ΚΑΡΔΛΣΑ ΡΣΠΣΧ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ 

30 ΚΑΣΟΡΛΑ ΡΣΠΣΧ ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ 

31 ΚΕΡΚΤΡΑ ΡΣΠΣΧ ΞΕΦΞΩΦΑΧ ΞΕΦΞΩΦΑΧ 

32 Αϋ ΚΕΦΑΛΛΘΝΛΑ ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ 
ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ 

33 Βϋ ΚΕΦΑΛΛΘΝΛΑ ΛΚΑΞΘΧ 

34 ΚΛΛΚΛ ΡΣΠΣΧ ΞΛΟΞΛΧ ΞΛΟΞΛΧ 

35 ΚΟΗΑΝΘ ΡΣΠΣΧ ΞΣΗΑΡΘΧ ΞΣΗΑΡΘΧ 

36 ΚΟΡΛΝΚΛΑ ΡΣΠΣΧ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ 

37 ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΡΣΠΣΧ ΞΩΞΟΑΔΩΡ ΞΩΞΟΑΔΩΡ 

38 ΛΑΚΩΝΛΑ ΡΣΠΣΧ ΟΑΞΩΡΛΑΧ ΟΑΞΩΡΛΑΧ 

39 ΛΑΡΛΑ  ΡΣΠΣΧ ΟΑΦΛΧΑΧ ΟΑΦΛΧΑΧ 

40 ΛΑΛΚΛΟΤ ΡΣΠΣΧ ΟΑΧΛΚΛΣΩ ΟΑΧΛΚΛΣΩ 

41 Αϋ ΛΕΒΟΤ ΟΕΧΒΣΩ 
ΟΕΧΒΣΩ  

42 Βϋ ΛΕΒΟΤ ΟΘΠΡΣΩ / ΑΓΛΣΩ ΕΩΧΨΦΑΨΛΣΩ 

43 ΛΕΤΚΑΔΑ ΡΣΠΣΧ ΟΕΩΞΑΔΑΧ ΟΕΩΞΑΔΑΧ 

44 Αϋ ΜΑΓΝΘΛΑ 
ΒΣΟΣΩ  / ΦΘΓΑ ΦΕΦΑΛΣΩ  / ΗΑΓΣΦΑΧ – 
ΠΣΩΦΕΧΛΣΩ / ΡΣΨΛΣΩ ΥΘΟΛΣΩ  / 
ΑΟΠΩΦΣΩ ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ 

45 Βϋ ΜΑΓΝΘΛΑ ΧΞΛΑΚΣΩ / ΧΞΣΥΕΟΣΩ / ΑΟΣΡΡΘΧΣΩ 

46 ΜΕΘΝΛΑ ΡΣΠΣΧ ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ 

47 ΞΑΝΚΘ ΡΣΠΣΧ ΑΡΚΘΧ ΑΡΚΘΧ 

48 Αϋ ΠΕΛΡΑΛΑ 

ΥΕΛΦΑΛΩΧ / ΥΕΦΑΠΑΨΣΧ / ΞΣΦΩΔΑΟΟΣΩ / 
ΡΛΞΑΛΑΧ-ΑΓ.ΛΩΑΡΡΘ ΦΕΡΨΘ / 
ΞΕΦΑΨΧΛΡΛΣΩ-ΔΦΑΥΕΨΧΩΡΑΧ / 
ΧΑΟΑΠΛΡΑΧ 

ΥΕΛΦΑΛΑ 

49 Βϋ ΠΕΛΡΑΛΑ 
ΑΛΓΛΡΑΧ / ΧΥΕΨΧΩΡ / ΥΣΦΣΩ / ΩΔΦΑΧ / 
ΨΦΣΛΗΘΡΛΑΧ / ΞΩΚΘΦΩΡ / ΑΓΞΛΧΨΦΛΣΩ 
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Α/Α 
ΠΕΡΛΟΧΘ 

ΠΡΟΛΘΨΘ 
ΝΟΜΟ / ΔΘΜΟΛ  

ΠΕΡΛΟΧΘ ΠΡΟΛΘΨΘ 
ΔΛΕΤΚΤΝΘ Π.Ε. 

50 ΠΕΛΛΑ ΡΣΠΣΧ ΥΕΟΟΑΧ ΥΕΟΟΑΧ 

51 ΠΛΕΡΛΑ ΡΣΠΣΧ ΥΛΕΦΛΑΧ ΥΛΕΦΛΑΧ 

52 ΠΡΕΒΕΗΑ ΡΣΠΣΧ ΥΦΕΒΕΗΑΧ ΥΦΕΒΕΗΑΧ 

53 ΡΕΚΤΜΝΟΤ ΡΣΠΣΧ ΦΕΚΩΠΡΣΩ ΦΕΚΩΠΡΣΩ 

54 ΡΟΔΟΠΘ ΡΣΠΣΧ ΦΣΔΣΥΘΧ ΦΣΔΣΥΘΧ 

55 Αϋ ΑΜΟΤ ΧΑΠΣΩ 
ΧΑΠΣΩ  

56 Βϋ ΑΜΟΤ ΛΞΑΦΛΑΧ / ΦΣΩΦΡΩΡ ΞΣΦΧΕΩΡ 

57 ΕΡΡΩΝ  ΡΣΠΣΧ ΧΕΦΦΩΡ  ΧΕΦΦΩΡ  

58 ΣΡΛΚΑΛΩΝ ΡΣΠΣΧ ΨΦΛΞΑΟΩΡ ΨΦΛΞΑΟΩΡ 

59 ΦΚΛΩΣΛΔΑ ΡΣΠΣΧ ΦΚΛΩΨΛΔΑΧ ΦΚΛΩΨΛΔΑΧ 

60 ΦΛΩΡΛΝΑ ΡΣΠΣΧ ΦΟΩΦΛΡΑΧ ΦΟΩΦΛΡΑΧ 

61 ΦΩΚΛΔΑ ΡΣΠΣΧ ΦΩΞΛΔΑΧ ΦΩΞΛΔΑΧ 

62 ΧΑΛΚΛΔΛΚΘ ΡΣΠΣΧ ΧΑΟΞΛΔΛΞΘΧ ΧΑΟΞΛΔΛΞΘΧ 

63 ΧΑΝΛΩΝ ΡΣΠΣΧ ΧΑΡΛΩΡ   ΧΑΡΛΩΡ 

64 Αϋ ΧΛΟΤ ΧΛΣΩ 
ΧΛΣΩ  

65 Βϋ ΧΛΟΤ ΣΛΡΣΩΧΧΩΡ / ΨΑΦΩΡ 
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Υαραρτιματα Εγκυκλίου   ~ - 10 - ~ 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Θ Μ Α  Λ V .  Π Ε Ρ Λ Ο Χ Ε   Π Ρ Ο  Λ Θ Ψ Θ   Β / Κ Μ Λ Α   Ε Κ Π Α Λ Δ Ε Τ  Θ   
 

Α/Α 
ΠΕΡΛΟΧΘ 

ΠΡΟΛΘΨΘ 
ΝΟΜΟ / ΔΘΜΟΛ  

ΠΕΡΛΟΧΘ ΠΡΟΛΘΨΘ 
ΔΛΕΤΚΤΝΘ Δ.Ε. 

1 Αϋ ΑΚΘΝΑ 

ΑΚΘΡΑΛΩΡ / ΒΩΦΩΡΣΧ / ΓΑΟΑΨΧΛΣΩ / 
ΔΑΦΡΘΧ - ΩΠΘΨΨΣΩ / ΗΩΓΦΑΦΣΩ  / 
ΘΟΛΣΩΥΣΟΘΧ / ΞΑΛΧΑΦΛΑΡΘΧ / 
ΦΛΟΑΔΕΟΦΕΛΑΧ - ΧΑΟΞΘΔΣΡΣΧ  

Α' ΑΚΘΡΑΧ 

2 Βϋ ΑΚΘΝΑ 

ΑΓΛΑΧ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ  / ΑΠΑΦΣΩΧΛΣΩ  / 
ΒΦΛΟΘΧΧΛΩΡ  / ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ  / ΞΘΦΛΧΛΑΧ / 
ΟΩΞΣΒΦΩΧΘΧ - ΥΕΩΞΘΧ / 
ΠΕΨΑΠΣΦΦΩΧΘΧ / ΡΕΑΧ ΛΩΡΛΑΧ  / 
ΥΑΥΑΓΣΩ - ΧΣΟΑΦΓΣΩ / ΥΕΡΨΕΟΘΧ / 
ΦΛΟΣΚΕΘΧ - ΨΩΧΛΞΣΩ / ΧΑΟΑΡΔΦΛΣΩ  

Βϋ ΑΚΘΡΑΧ 

3 Γϋ ΑΚΘΝΑ 

ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ / ΑΓΛΩΡ ΑΡΑΦΓΩΦΩΡ - 
ΞΑΠΑΨΕΦΣΩ / ΑΛΓΑΟΕΩ / ΛΟΛΣΩ / 
ΥΕΦΛΧΨΕΦΛΣΩ / ΥΕΨΦΣΩΥΣΟΘΧ / 
ΧΑΝΔΑΦΛΣΩ 

Γϋ ΑΚΘΡΑΧ 

4 Δϋ ΑΚΘΝΑ 

ΑΓ. ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ  / ΑΟΛΠΣΩ  / ΓΟΩΦΑΔΑΧ 
/ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ - ΑΦΓΩΦΣΩΥΣΟΘΧ / 
ΞΑΟΟΛΚΕΑΧ / ΠΣΧΧΑΨΣΩ - ΨΑΩΦΣΩ / 
ΡΕΑΧ ΧΠΩΦΡΘΧ / ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ  

Δϋ ΑΚΘΡΑΧ 

5 Αϋ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΛΚΘ 

ΒΑΦΘΧ - ΒΣΩΟΑΧ - ΒΣΩΟΛΑΓΠΕΡΘΧ / 
ΞΦΩΥΛΑΧ / ΟΑΩΦΕΩΨΛΞΘΧ / ΠΑΦΑΚΩΡΣΧ 
/ ΠΑΦΞΣΥΣΩΟΣΩ - ΠΕΧΣΓΑΛΑΧ / 
ΥΑΛΑΡΛΑΧ / ΥΑΟΟΘΡΘΧ / ΦΑΦΘΡΑΧ - 
ΥΛΞΕΦΠΛΣΩ / ΧΑΦΩΡΛΞΣΩ / ΧΥΑΨΩΡ - 
ΑΦΨΕΠΛΔΣΧ 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ  ΑΨΨΛΞΘΧ 

6 Βϋ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΛΚΘ ΑΧΑΦΡΩΡ  / ΔΛΣΡΩΧΣΩ / ΩΦΩΥΣΩ 

7 ΔΤΣ. ΑΣΣΛΚΘ 
ΑΧΥΦΣΥΩΦΓΣΩ  / ΕΟΕΩΧΛΡΑΧ / ΠΑΡΔΦΑΧ 
- ΕΛΔΩΟΟΛΑΧ / ΠΕΓΑΦΕΩΡ  / ΦΩΟΘΧ 

ΔΩΨΛΞΘΧ  ΑΨΨΛΞΘΧ 

8 Αϋ ΠΕΛΡΑΛΑ 

ΞΕΦΑΨΧΛΡΛΣΩ - ΔΦΑΥΕΨΧΩΡΑΧ  / 
ΞΣΦΩΔΑΟΟΣΩ  / ΡΛΞΑΛΑΧ - ΑΓΛΣΩ ΛΩΑΡΡΘ 
ΦΕΡΨΘ / ΥΕΛΦΑΛΩΧ / ΥΕΦΑΠΑΨΣΧ / 
ΧΑΟΑΠΛΡΑΧ ΥΕΛΦΑΛΑ 

9 Βϋ ΠΕΛΡΑΛΑ 
ΑΓΞΛΧΨΦΛΣΩ  / ΑΛΓΛΡΑΧ / ΞΩΚΘΦΩΡ / 
ΥΣΦΣΩ  / ΧΥΕΨΧΩΡ / ΨΦΣΛΗΘΡΛΑΧ / ΩΔΦΑΧ 

10 Αϋ ΚΕ/ΝΛΚΘ 
ΚΕΦΠΑΝΞΣΩ / ΚΕΦΠΘΧ / ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 
/ ΞΑΟΑΠΑΦΛΑΧ / ΥΩΟΑΛΑΧ - ΧΣΦΨΛΑΨΘ 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ 
ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 

11  Βϋ ΚΕ/ΝΛΚΘ 

ΑΠΥΕΟΣΞΘΥΩΡ - ΠΕΡΕΠΕΡΘΧ / 
ΒΣΟΒΘΧ / ΔΕΟΨΑ / ΞΣΦΔΕΟΛΣΩ - 
ΕΩΣΧΠΣΩ / ΟΑΓΞΑΔΑ / ΡΕΑΥΣΟΘΧ - 
ΧΩΞΕΩΡ  / ΥΑΩΟΣΩ ΠΕΟΑ / 
ΧΑΟΞΘΔΣΡΣΧ / ΩΦΑΛΣΞΑΧΨΦΣΩ 

ΔΩΨΛΞΘΧ 
ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 

12 ΑΛΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΛΑ ΡΣΠΣΩ ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ 

13 ΑΡΓΟΛΛΔΑ ΡΣΠΣΩ ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ 

14 ΑΡΚΑΔΛΑ ΡΣΠΣΩ ΑΦΞΑΔΛΑΧ ΑΦΞΑΔΛΑΧ 

15 ΑΡΣΑ ΡΣΠΣΩ ΑΦΨΑΧ ΑΦΨΑΧ 

16 ΑΧΑΪΑ ΡΣΠΣΩ ΑΧΑΝΑΧ ΑΧΑΝΑΧ 

17 ΒΟΛΩΣΛΑ ΡΣΠΣΩ ΒΣΛΩΨΛΑΧ ΒΣΛΩΨΛΑΧ 

ΑΔΑ: 6ΛΔΡ465ΦΘ3-ΓΧ6
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Α/Α 
ΠΕΡΛΟΧΘ 

ΠΡΟΛΘΨΘ 
ΝΟΜΟ / ΔΘΜΟΛ  

ΠΕΡΛΟΧΘ ΠΡΟΛΘΨΘ 
ΔΛΕΤΚΤΝΘ Δ.Ε. 

18 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΡΣΠΣΩ ΓΦΕΒΕΡΩΡ ΓΦΕΒΕΡΩΡ  

19 ΔΡΑΜΑ ΡΣΠΣΩ ΔΦΑΠΑΧ ΔΦΑΠΑΧ 

20 Αϋ ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ ΦΣΔΣΩ 

ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ 

21 Βϋ ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ ΞΩ 

22 Γϋ ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ ΞΑΟΩΠΡΛΩΡ 

23 Δϋ ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ 

ΑΓΑΚΣΡΘΧΛΣΩ / ΑΧΨΩΥΑΟΑΛΑΧ  / 
ΞΑΦΥΑΚΣΩ / ΞΑΧΣΩ  / ΟΕΛΨΩΡ  / ΟΕΦΣΩ  
/ ΠΕΓΛΧΨΘΧ / ΡΛΧΩΦΣΩ / ΥΑΨΠΣΩ / 
ΧΩΠΘΧ / ΨΘΟΣΩ  / ΧΑΟΞΘΧ 

24 ΕΒΡΟΤ ΡΣΠΣΩ ΕΒΦΣΩ ΕΒΦΣΩ 

25 Αϋ ΕΤΒΟΛΑ 
ΔΛΦΦΩΩΡ - ΠΕΧΧΑΥΛΩΡ / ΕΦΕΨΦΛΑΧ / 
ΛΧΨΛΑΛΑΧ - ΑΛΔΘΨΣΩ / ΠΑΡΨΣΩΔΛΣΩ - 
ΟΛΠΡΘΧ - ΑΓ. ΑΡΡΑΧ / ΧΑΟΞΛΔΕΩΡ 

ΕΩΒΣΛΑΧ 

26 Βϋ ΕΤΒΟΛΑ ΞΑΦΩΧΨΣΩ / ΞΩΠΘΧ - ΑΟΛΒΕΦΛΣΩ / ΧΞΩΦΣΩ 

27 ΕΤΡΤΣΑΝΛΑ ΡΣΠΣΩ ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ 

28 ΗΑΚΤΝΚΟΤ ΡΣΠΣΩ ΗΑΞΩΡΚΣΩ ΗΑΞΩΡΚΣΩ 

29 ΘΛΕΛΑ ΡΣΠΣΩ ΘΟΕΛΑΧ ΘΟΕΛΑΧ 

30 ΘΜΑΚΛΑ ΡΣΠΣΩ ΘΠΑΚΛΑΧ ΘΠΑΚΛΑΧ 

31 ΘΡΑΚΛΕΛΟΤ ΡΣΠΣΩ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ 

32 ΚΕΠΡΩΣΛΑ ΡΣΠΣΩ ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ 

33 ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΡΣΠΣΩ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ  

34 ΚΑΒΑΛΑ ΡΣΠΣΩ ΞΑΒΑΟΑΧ ΞΑΒΑΟΑΧ 

35 ΚΑΡΔΛΣΑ ΡΣΠΣΩ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ 

36 ΚΑΣΟΡΛΑ ΡΣΠΣΩ ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ 

37 ΚΕΡΚΤΡΑ ΡΣΠΣΩ ΞΕΦΞΩΦΑΧ ΞΕΦΞΩΦΑΧ 

38 Αϋ ΚΕΦΑΛΛΘΝΛΑ ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ 
ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ 

39 Βϋ ΚΕΦΑΛΛΘΝΛΑ ΛΚΑΞΘΧ 

40 ΚΛΛΚΛ ΡΣΠΣΩ ΞΛΟΞΛΧ ΞΛΟΞΛΧ 

41 ΚΟΗΑΝΘ ΡΣΠΣΩ ΞΣΗΑΡΘΧ ΞΣΗΑΡΘΧ 

42 ΚΟΡΛΝΚΛΑ ΡΣΠΣΩ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ 

43 Αϋ ΚΤΚΛΑΔΩΝ  ΞΛΠΩΟΣΩ / ΠΘΟΣΩ / ΧΕΦΛΦΣΩ / ΧΛΦΡΣΩ 

ΞΩΞΟΑΔΩΡ 

44 Βϋ ΚΤΚΛΑΔΩΝ  
ΑΡΑΦΘΧ / ΚΘΦΑΧ / ΛΘΨΩΡ / ΧΛΞΛΡΣΩ / 
ΦΣΟΕΓΑΡΔΦΣΩ 

45 Γϋ ΚΤΚΛΑΔΩΝ  
ΑΠΣΦΓΣΩ / ΡΑΣΩ ΞΑΛ ΠΛΞΦΩΡ 
ΞΩΞΟΑΔΩΡ 

46 Δϋ ΚΤΚΛΑΔΩΝ  
ΑΡΔΦΣΩ  / ΑΡΨΛΥΑΦΣΩ / ΞΕΑΧ / ΞΩΚΡΣΩ 
/ ΠΩΞΣΡΣΩ / ΥΑΦΣΩ / ΧΩΦΣΩ - 
ΕΦΠΣΩΥΣΟΘΧ / ΨΘΡΣΩ 

47 ΛΑΚΩΝΛΑ ΡΣΠΣΩ ΟΑΞΩΡΛΑΧ ΟΑΞΩΡΛΑΧ 

48 ΛΑΡΛΑ ΡΣΠΣΩ ΟΑΦΛΧΑΧ ΟΑΦΛΧΑΧ 

ΑΔΑ: 6ΛΔΡ465ΦΘ3-ΓΧ6



 

 

Υαραρτιματα Εγκυκλίου   ~ - 12 - ~ 

 

Α/Α 
ΠΕΡΛΟΧΘ 

ΠΡΟΛΘΨΘ 
ΝΟΜΟ / ΔΘΜΟΛ  

ΠΕΡΛΟΧΘ ΠΡΟΛΘΨΘ 
ΔΛΕΤΚΤΝΘ Δ.Ε. 

49 ΛΑΛΚΛΟΤ ΡΣΠΣΩ ΟΑΧΛΚΛΣΩ ΟΑΧΛΚΛΣΩ 

50 Αϋ ΛΕΒΟΤ ΟΕΧΒΣΩ 
ΟΕΧΒΣΩ 

51 Βϋ ΛΕΒΟΤ ΑΓ. ΕΩΧΨΦΑΨΛΣΩ  / ΟΘΠΡΣΩ 

52 ΛΕΤΚΑΔΑ ΡΣΠΣΩ ΟΕΩΞΑΔΑΧ ΟΕΩΞΑΔΑΧ 

53 Αϋ ΜΑΓΝΘΛΑ 
ΒΣΟΣΩ  / ΑΟΠΩΦΣΩ / ΦΘΓΑ ΦΕΦΑΛΣΩ / 
ΗΑΓΣΦΑΧ - ΠΣΩΦΕΧΛΣΩ / ΡΣΨΛΣΩ ΥΘΟΛΣΩ ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ 

54 Βϋ ΜΑΓΝΘΛΑ ΑΟΣΡΡΘΧΣΩ / ΧΞΛΑΚΣΩ / ΧΞΣΥΕΟΣΩ 

55 ΜΕΘΝΛΑ ΡΣΠΣΩ ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ 

56 ΞΑΝΚΘ ΡΣΠΣΩ ΑΡΚΘΧ ΑΡΚΘΧ 

57 ΠΕΛΛΑ ΡΣΠΣΩ ΥΕΟΟΑΧ ΥΕΟΟΑΧ 

58 ΠΛΕΡΛΑ ΡΣΠΣΩ ΥΛΕΦΛΑΧ ΥΛΕΦΛΑΧ 

59 ΠΡΕΒΕΗΑ ΡΣΠΣΩ ΥΦΕΒΕΗΑΧ ΥΦΕΒΕΗΑΧ 

60 ΡΕΚΤΜΝΟΤ ΡΣΠΣΩ ΦΕΚΩΠΡΣΩ ΦΕΚΩΠΡΣΩ 

61 ΡΟΔΟΠΘ ΡΣΠΣΩ ΦΣΔΣΥΘΧ ΦΣΔΣΥΘΧ 

62 Αϋ ΑΜΟΤ ΧΑΠΣΩ 
ΧΑΠΣΩ 

63 Βϋ ΑΜΟΤ ΛΞΑΦΛΑΧ / ΦΣΩΦΡΩΡ ΞΣΦΧΕΩΡ 

64 ΕΡΡΩΝ ΡΣΠΣΩ ΧΕΦΦΩΡ ΧΕΦΦΩΡ 

65 ΣΡΛΚΑΛΩΝ  ΡΣΠΣΩ ΨΦΛΞΑΟΩΡ  ΨΦΛΞΑΟΩΡ  

66 ΦΚΛΩΣΛΔΑ ΡΣΠΣΩ ΦΚΛΩΨΛΔΑΧ ΦΚΛΩΨΛΔΑΧ 

67 ΦΛΩΡΛΝΑ ΡΣΠΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ ΦΟΩΦΛΡΑΧ 

68 ΦΩΚΛΔΑ ΡΣΠΣΩ ΦΩΞΛΔΑΧ ΦΩΞΛΔΑΧ 

69 ΧΑΛΚΛΔΛΚΘ ΡΣΠΣΩ ΧΑΟΞΛΔΛΞΘΧ ΧΑΟΞΛΔΛΞΘΧ 

70 ΧΑΝΛΩΝ  ΡΣΠΣΩ ΧΑΡΛΩΡ  ΧΑΡΛΩΡ  

71 Αϋ ΧΛΟΤ ΧΛΣΩ 
ΧΛΣΩ 

72 Βϋ ΧΛΟΤ ΣΛΡΣΩΧΧΩΡ / ΨΑΦΩΡ 

  

ΑΔΑ: 6ΛΔΡ465ΦΘ3-ΓΧ6
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Θ Μ Α  V .  Π Ε Ρ Λ Ο Χ Ε   Κ Ε Δ Δ Τ  
 
 
 
 

Α/Α 
ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑΚΘ 

ΔΛΕΤΚΤΝΘ 
ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ α/α ΠΕΡΛΟΧΘ ΔΛΕΤΚΤΝΘ-ΕΔΡΑ 

1 

ΑΣΣΛΚΘ 

1 Αϋ ΑΚΘΡΑΧ 
Ξανδάνου 18  

115 26 Αμπελόκθποι 

2 2 Βϋ ΑΚΘΡΑΧ 
Οεωφ. Θρακλείου 269 

142 31 Ρ. Λωνία 
3 3 Γϋ ΑΚΘΡΑΧ Κθβϊν 250, 122 41 Αιγάλεω 
4 4 Δϋ ΑΚΘΡΑΧ Ο. Ξαλαμακίου 46, 174 55  Άλιμοσ 
5 5 ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ Αδριανοφ 26, 194 00 Ξορωπί 
6 6 ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ Υερςεφόνθσ 19, 192 00 Ελευςίνα 

7 7 ΥΕΛΦΑΛΑ 
Αιγάλεω 30 & Πιλου 21                 

185 45  Υειραιάσ 

8 

ΑΝΑΣ. ΜΑΚΕΔ.& 
ΚΡΑΚΘ 

1 ΔΦΑΠΑΧ 
Αμπελάκια, Ψ.Κ. 1076  

661 00 Δράμα 

9 2 ΕΒΦΣΩ 
Υαλαγία Αλεξανδροφπολθσ 

681 00 Αλεξανδροφπολθ 

10 3 ΞΑΒΑΟΑΧ 
Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 20                

651 10  Ξαβάλα 

11 4 ΑΡΚΘΧ 
11ο Δθμ. Χχολείο άνκθσ   

671 00 άνκθ 

12 5 ΦΣΔΣΥΘΧ 
Πάρκου Ππότςαρθ 1  

691 00 Ξομοτθνι 
13 

ΒΟΡΕΛΟΤ ΑΛΓΑΛΟΤ 

1 ΟΕΧΒΣΩ Ξαραντϊνθ 17, 811 00 Πυτιλινθ 

14 2 ΟΘΠΡΣΩ 
Υλατεία ΣΨΕ-Πφριμνα                                   

814 00 Οιμνοσ 
15 3 ΧΑΠΣΩ Διοικθτιριο, 831 00 Χάμοσ 
16 4 ΧΛΣΩ Φιηαρίου & Υαςπάτθ 1, 821 00 Χίοσ 
17 

ΔΤΣΛΚΘ ΕΛΛΑΔΑ 

1 ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ Ραυπάκτου 168, 302 00 Πεςολόγγι 
18 2 ΑΧΑΝΑΧ Πακεδονίασ 59-61, 262 23 Υάτρα 

19 3 ΘΟΕΛΑΧ 
Αγ. Χπυρίδωνοσ & Χ. Ψρικοφπθ 

271 00 Υφργοσ 
20 

ΔΤΣΛΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 

1 ΓΦΕΒΕΡΩΡ Γ. Πποφςιου 50, 511 00 Γρεβενά 

21 2 ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ 
Αγίου Ακαναςίου 36 

521 00 Ξαςτοριά 
22 3 ΞΣΗΑΡΘΧ Πακρυγιάννθ 22, 501 00 Ξοηάνθ 

23 4 ΦΟΩΦΛΡΑΧ 
Π. Αλεξάνδρου 111    

531 00 Φλϊρινα 

24 

ΘΠΕΛΡΟΤ 

1 ΑΦΨΑΧ 
Ξατςιμίτρου & Οουριϊτθ                 

471 00 Άρτα 
25 2 ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ Ξφπρου 60, 461 00 Θγουμενίτςα 
26 3 ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ Αμαλκείασ 12, 455 00 Λωάννινα 

27 4 ΥΦΕΒΕΗΑΧ 
Φόροσ (ζναντι ΑΨΕ) 

481 00 Υρζβεηα 
28 

ΚΕΑΛΛΑ 

1 ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ Υλαςτιρα 21, 431 00 Ξαρδίτςα 
29 2 ΟΑΦΛΧΑΧ Ξαςτοριάσ 2A, 413 35 Οάριςα 

30 3 ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ 
Ρεαπόλεωσ & Ξοδριγκτϊνοσ  

383 34 Βόλοσ 
31 4 ΨΦΛΞΑΟΩΡ Ππότςαρθ 2, 421 00 Ψρίκαλα 
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Α/Α 
ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑΚΘ 

ΔΛΕΤΚΤΝΘ 
ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ α/α ΠΕΡΛΟΧΘ ΔΛΕΤΚΤΝΘ-ΕΔΡΑ 

32 

ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΩΝ 

1 ΗΑΞΩΡΚΣΩ Ξολυβά 85, 291 00 Ηάκυνκοσ 
33 2 ΞΕΦΞΩΦΑΧ Βελιςςαρίου 30, 491 00 Ξζρκυρα 

34 3 ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ 
Λ. Πομφεράτου 30 & Χαροκόπου                              

281 00 Αργοςτόλι 
35 4 ΟΕΩΞΑΔΑΧ Ξαλκάνθ 15, 311 00 Οευκάδα 

36 

ΚΕΝΣΡΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 

1 Αϋ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 
Ψ.Κ. Δ 5021 

570 01 Κζρμθ Κεςςαλονίκθσ 

37 2 Βϋ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 
Ξολοκοτρϊνθ 22, Χταυροφπολθ  

564 30 Κεςςαλονίκθ 
38 3 ΘΠΑΚΛΑΧ Ποφμογλου 1, 591 00 Βζροια 
39 4 ΞΛΟΞΛΧ 21θσ Λουνίου 141, 611 00 Ξιλκίσ 
40 5 ΥΕΟΟΑΧ Φλωρίνθσ 73, 582 00 Ζδεςςα 
41 6 ΥΛΕΦΛΑΧ θρομερίτου 15, 601 00 Ξατερίνθ 

42 7 ΧΕΦΦΩΡ 
3ο χιλ. Χερρϊν-Δράμασ                        

621 00 Χζρρεσ 

43 8 ΧΑΟΞΛΔΛΞΘΧ 
22ασ Απριλίου 1 

631 00 Υολφγυροσ 
44 

ΚΡΘΣΘ 

1 ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ Χταυρινίδθ 1, 714 09 Θράκλειο 

45 2 ΟΑΧΛΚΛΣΩ 
Ωγείασ 7 & Φϊτθ Ξόντογλου                                                 

721 00  Άγιοσ Ρικόλαοσ 
46 3 ΦΕΚΩΠΡΣΩ Ρικ. Ψαρροφ 50, 741 00  Φζκυμνο 
47 4 ΧΑΡΛΩΡ 8θσ Δεκεμβρίου 61, 731 32 Χανιά 

48 

ΝΟΣΛΟΤ ΑΛΓΑΛΟΤ 

1 ΞΑΟΩΠΡΣΩ 
Ενορία Αγίου Ακαναςίου 

852 00 Ξάλυμνοσ 
49 2 ΞΩ Ηθπάρι, 853 00 Ξωσ 
50 3 ΡΑΣΩ Εγγαρζσ, 843 00 Ράξοσ 
51 4 ΦΣΔΣΩ Άμςτερνταμ 6, 851 00 Φόδοσ 

52 5 ΧΩΦΣΩ 
Γ. Υαπανδρζου 1   

(ζναντι Ροςοκομείου Χφρου) 
841 00 Χφροσ 

53 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ 

1 ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ 
Αδριανουπόλεωσ 14 

& Κερμογιάννθ 
211 00 Ραφπλιο 

54 2 ΑΦΞΑΔΛΑΧ Ξφπρου  40-44, 221 00  Ψρίπολθ 
55 3 ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ Ξολιάτςου 20, 201 00 Ξόρινκοσ 

56 4 ΟΑΞΩΡΛΑΧ 
2ο χλμ. Ε.Σ. Χπάρτθσ-Γυκείου 

231 00 Χπάρτθ 

57 5 ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ 
Διοικθτιριο Πεςςθνίασ  
(Γραφεία 225, 228-30)          

241 00 Ξαλαμάτα 
58 

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

1 ΒΣΛΩΨΛΑΧ Αριςτοφάνουσ, 321 00 Οιβαδειά 

59 2 ΕΩΒΣΛΑΧ 
9ο χλμ  Χαλκίδασ-Ψαχνϊν         

346 00 Ρ. Αρτάκθ 

60 3 ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ 
Ξτίρια ΣΑΕΔ, περιοχι θριά 

361 00 Ξαρπενιςι 
61 4 ΦΚΛΩΨΛΔΑΧ Υ. Ππακογιάννθ 2, 351 00 Οαμία 

62 5 ΦΩΞΛΔΑΧ 
Χταλλοφ & Παρκίδου 

331 00 Άμφιςςα 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Θ Μ Α  V I .  Σ Θ Λ Ε Φ Ω Ν Α  Π Λ Θ Ρ Ο Φ Ο Ρ Λ Ω Ν  Α Ν Α  Κ Λ Α Δ Ο  

 
Α / κ μ ι α  Ε κ π / ς θ  

 

ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΔΛΟΛΚΘΘ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΚΜΛΑ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ  
/  Σμιμα Αϋ  

ΣΘΛΕΦΩΝΟ 

ΠΕ71 - ΔΑΧΞΑΟΣΛ ΕΑΕ 

ΠΕ61 – ΡΘΥΛΑΓΩΓΣΛ ΕΑΕ 

ΠΕ70.50 - ΔΑΧΞΑΟΣΛ με τθν προζκταςθ .50 

ΠΕ60.50 – ΡΘΥΛΑΓΩΓΣΛ με τθν προζκταςθ .50 

ΑΒΦΑΡΨΛΡΘΧ Δ. 210 344 3327 

ΓΩΦΣΩ Ε.   210 344 3316 

ΞΦΣΠΥΑ Π. 210 344 3327 

ΠΑΩΦΣΥΣΩΟΣΩ Α. 210 344 3304 

ΠΩΧΨΑΞΛΔΣΩ Π. 210 344 2279 

ΦΩΨΣΩΦΑΞΘ Ρ. 210 344 2566 

                                                                                                                                   Fax: 210 344 2582 
                                                                                                  Email: t09ppe1@minedu.gov.gr 

                                                                                                              
 

 

 
Β / κ μ ι α  Ε κ π / ς θ  

 

ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΔΛΟΛΚΘΘ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΚΜΛΑ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ  /  
Σμιμα Αϋ  

ΣΘΛΕΦΩΝΟ 

ΔΛΟΡΛΜΟΛ - ΠΡΟΛΘΨΕΛ ΑΝΑΠΛ/ΣΩΝ 
- ΩΡ/ΚΛΩΝ - ΟΠΤΔ - MySchool - 

ΑΡΧΕΛΟ ΔΛΟΡΛΜΩΝ 

ΔΣΩΞΑ Ε. 
ΦΕΨΧΣΧ Ξ. 

210 344 2789 
210 344 2387 

ΛΔΛΩΣ. ΕΚΠ. - ΕΛΛΘΝΟΜΑΚΕΛΑ ΞΩΦΛΑΗΘ Γ. - ΥΑΥΑΡΑΧΨΑΧΛΣΩ Π. 210 344 2395 

ΠΕ01.50  ΚΕΣΟΣΓΣΛ ΕΑΕ ΨΦΛΞΑΟΛΨΘ Αν. - ΞΑΦΑΓΛΑΡΡΑΞΘΧ Χ. 210 344 3373 

ΠΕ02.50  ΦΛΟΣΟΣΓΣΛ ΕΑΕ                                           ΥΑΥΑΥΑΡΑΓΛΩΨΣΩ Δ. 210 344 3426 

ΠΕ03.50  ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΣΛ ΕΑΕ   ΑΡΨΩΡΑΦΣΥΣΩΟΣΧ Υ. 210 344 3345 

ΠΕ04.xx.50  ΦΩΧΛΞΣΛ ΧΘΠΛΞΣΛ ΒΛΣΟΣΓΣΛ 
ΓΕΩΟΣΓΣΛ ΕΑΕ   

ΧΑΞΕΟΟΑΦΛΣΩ Ε. 210 344 3072 

ΠΕ05.50  ΓΑΟΟΛΞΘΧ ΕΑΕ   

ΑΚΑΡΑΧΣΥΣΩΟΣΩ Βεν.  
ΓΛΑΡΡΑΞΣΩ Αν. 

210 344 3117 
210 344 3084 

ΠΕ06.50  ΑΓΓΟΛΞΘΧ ΕΑΕ   

ΠΕ07.50  ΓΕΦΠΑΡΛΞΘΧ ΕΑΕ   

ΠΕ08.50  ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΑΕ   

ΠΕ09.50  ΣΛΞΣΡΣΠΣΟΣΓΣΛ ΕΑΕ   
ΨΦΛΞΑΟΛΨΘ Αν. - ΞΑΦΑΓΛΑΡΡΑΞΘΧ Χ. 210 344 3373 

ΠΕ10.50  ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΣΛ ΕΑΕ   

ΠΕ11.01 ΦΩΧΛΞΘΧ ΑΓΩΓΘΧ ΕΑΕ   
ΧΩΨΘΦΧΣΩ Αικ.   

ΞΑΦΑΓΦΘΓΣΦΛΣΩ Γ. 
ΟΛΑΡΣΩ Λ. 

210 344 3164 
210 344 2267 
210 344 2261 

ΠΕ12.xx.50  ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΣΛ 
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΣΛ ΥΣΟΛΨΛΞΣΛ ΠΘΧΑΡΛΞΣΛ 

ΕΠΥ ΕΑΕ   

ΔΦΑΞΣΡΨΑΕΛΔΘ Δ.   
ΦΟΩΨΧΛΣΩ Αικ.  

210 344 2265 

ΠΕ13.50  ΡΣΠΛΞΘΧ - ΥΣΟΛΨ. ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 
ΕΑΕ   

ΑΚΑΡΑΧΣΥΣΩΟΣΩ Βεν. - 
ΓΛΑΡΡΑΞΣΩ Αν. 

210 344 3117 
210 344 3084 

mailto:t09ppe1@minedu.gov.gr
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ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΔΛΟΛΚΘΘ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΚΜΛΑ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ  /  
Σμιμα Αϋ  

ΣΘΛΕΦΩΝΟ 

ΠΕ14.0x.50  ΛΑΨΦΣΛ-ΣΔΣΡΨΛΑΨΦΣΛ-
ΦΑΦΠΑΞΣΥΣΛΣΛ-ΡΣΧΘΟΕΩΨΕΧ- 

ΓΕΩΥΣΡΣΛ-ΔΑΧΣΟ. ΕΑΕ   

ΑΚΑΡΑΧΣΥΣΩΟΣΩ Βεν. - 
ΓΛΑΡΡΑΞΣΩ Αν. 

210 344 3117 
210 344 3084 

ΠΕ15.50  ΣΛΞΛΑΞΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΕΑΕ   ΞΑΦΑΓΛΑΡΡΑΞΘΧ Χ. - ΨΦΛΞΑΟΛΨΘ Αν. 210 344 3373 

ΠΕ16.0x.50  ΠΣΩΧΛΞΘΧ ΕΑΕ   
ΧΩΨΘΦΧΣΩ Αικ.   

ΞΑΦΑΓΦΘΓΣΦΛΣΩ Γ. 
ΟΛΑΡΣΩ Λ. 

210 344 3164 
210 344 2267 
210 344 2261 

ΠΕ17.xx.50  ΨΕΧΡΣΟΣΓΩΡ ΑΧΥΑΛΨΕ/ΨΕΛ 
ΕΑΕ   ΔΦΑΞΣΡΨΑΕΛΔΘ Δ.   

ΦΟΩΨΧΛΣΩ Αικ.   
210 344 2265 

 ΠΕ18.xx.50  ΟΣΛΥΩΡ ΨΠΘΠΑΨΩΡ ΨΕΛ 
ΕΑΕ   

ΠΕ19.50 - ΠΕ20.50  ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΕΑΕ   
ΕΩΑΓΓΕΟΛΔΣΩ Ελ. 

ΥΑΥΑΡΑΧΨΑΧΛΣΩ Π. 
210 344 3417 
210 344 2395 

ΠΕ32.50  ΚΕΑΨΦΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ ΕΑΕ   
ΔΦΑΞΣΡΨΑΕΛΔΘ Δ.   

ΦΟΩΨΧΛΣΩ Αικ.   
210 344 2265 ΠΕ33.50   ΠΕΚ. ΛΧΨΣΦΛΑΧ & ΚΕΩΦ. 

ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΕΑΕ   

ΠΕ34.50  ΛΨΑΟΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ ΕΑΕ    ΧΩΨΘΦΧΣΩ Αικ.  
ΞΑΦΑΓΦΘΓΣΦΛΣΩ Γ. 

ΟΛΑΡΣΩ Λ. 

210 344 3164 
210 344 2267 
210 344 2261 ΠΕ40.50  ΛΧΥΑΡΛΞΘΧ ΕΑΕ   

ΣΕ.xx.50  - ΔΕ.xx.50  ΕΑΕ   ΠΥΛΦΟΘ Π. 210 344 3268 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 
ΚΕΣΔΩΦΣΥΣΩΟΣΧ Π. 

ΞΣΡΔΩΟΘΧ Β. 
210 344 2910 

   

FAX  210 344 2867  

EMAIL t09pde1@minedu.gov.gr   
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