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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
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ΤΜΗΜΑTA Α΄
Ανδρ. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι

ΠΡΟΣ:

2. Γραφεία Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης
΄Εδρες τους

Πληροφορίες

Π/ΘΜΙΑ
210.3442281
Αλεξίου ∆.
210.3442281
Καπετάνου Ε.
Ρούσσου Α.
Αβραντίνης ∆.
Κρόµπα Μ.
Καλτσά Χ.

3. Συντονιστικό Γραφείο
Μειονοτικών Σχολείων

210.3443316
210.3443327
210.3443304
210.3442566

KOIN:

∆/ΘΜΙΑ
Ρεστέµης Γ.
Κανδηλαναύτης Χ.
Ευαγγελίδου Ε.
Παπαπαναγιώτου ∆.
Πιπερίδου Ε.
Αθανασοπούλου Β.
Χουρδάκης Ε.
Θωµοπούλου Ζ.

210.3442387
210.3442267
210.3443417
210.3443345
210.3443268
210.3442260
210.3443426
210.3443373

1. Τις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης
΄Εδρες τους

1. Περιφερειακούς ∆ιευθυντές
Εκπαίδευσης
΄Εδρες τους

2. E.A.I.T.Y.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω που συµπληρώνουν δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον πραγµατική
προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού (άρθρο 39 παρ. 4 του ν.
3794 /2009 ΦΕΚ 156 Α΄).

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, εν όψει της εφαρµογής
του άρθρου 39 παρ. 4 του ν.3794 /2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς των
κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 (πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης), ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (όλες οι
ειδικότητες), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12 (όλες οι ειδικότητες),
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ΠΕ13, ΠΕ14 (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΤΕ.16, ΠΕ17 (όλες οι
ειδικότητες), ΠΕ18 (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ.01
(όλες οι ειδικότητες) και ΔΕ.01 (όλες οι ειδικότητες) (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) µε ποσοστό
αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που συµπληρώνουν κατά τις κείµενες
διατάξεις δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον πραγµατική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή
ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Προθεσµία υποβολής ορίζεται από 24-11-2009 µέχρι και 11-12-2009.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Από τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 του ν.3794 /2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) ορίζεται ότι «Από
την έναρξη του σχολικού έτους 2009-2010 και εφεξής οι εκπαιδευτικοί µε ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω, εφόσον συµπληρώνουν δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον πραγµατικής προϋπηρεσίας
προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π και πέραν των
οριζόµενων στις σχετικές διατάξεις ποσοστών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται ο αριθµός των διοριζόµενων εκπαιδευτικών
κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου ανά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς
διορισµού των υποψηφίων».
2. Η παρ. 34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/28-6-2002), όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 α΄, β΄ και γ΄ του ν.
3391/2005 και του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄), αντικαθίσταται µε το
άρθρο 2 του Ν.3687/2008 ως εξής:
«34. α. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή
ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στα δηµόσια σχολεία
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, β) στα Μουσικά σχολεία, γ) στα Τµήµατα Αθλητικών
Διευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) στα
Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήµερα Σχολεία Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο Δηµόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελµάτων, ι) σε θέσεις µονίµων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει
προσφερθεί µέχρι 31-8-2005, ια) για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής
Εκπαίδευσης, ιβ) για την εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης
διδακτικής στήριξης ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του Ν.
2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α) και ιδ) στα δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου
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των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , µετά την ηµεροµηνία ένταξης των χωρών αυτών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν.
2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄).
β. Προσµέτρηση των υπηρεσιών της παραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει
από:
i) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
ii) τους αρµόδιους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορείς στα Ολοήµερα Σχολεία
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και για την εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής
διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης.
iii) το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δηµόσια
Ναυτικά Λύκεια πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων για τις
σχολές και τα τµήµατα αυτής,
v) τη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το ΙΔΕΚΕ για τα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωροµισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται
µέχρι το ήµισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου.
vi) φορείς των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η
λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος,
Υπουργείου».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τους κλάδους ΠΕ18.10, ΠΕ18.24 (της οµαδοποιηµένης ειδικότητας
ΠΕ18.25) και ΠΕ18.09 δεν προσµετράται προϋπηρεσία ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού
της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
3. Στις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθµ. 44840/ΣΤ5 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 587/10-5-2006 τ.Β΄)
ορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία µπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις και
τα Γραφεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης.
4. Στις διατάξεις της αριθµ. 9018/Δ2/23-5-1995 (ΦΕΚ 469 τ.Β’) Υπουργικής Απόφασης όπως
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της αριθµ. 38834/Δ2/11-4-2007 (ΦΕΚ 619/25-4-07 τ.Β’)
Υπουργικής Απόφασης και ισχύει, ορίζονται οι ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού της
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως προς τον κλάδο ΠΕ17, καθώς και οι οργανικές θέσεις για
καθεµιά από τις ειδικότητες του κλάδου αυτού.
5. Στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 26 του ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130/8-6-2007 τ.Α΄)
ορίζεται ότι στο τέλος της περιπτ. β’ της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, όπου
αναφέρονται τα προσόντα διορισµού του κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, προστίθεται η φράση «ή
πτυχίο του τµήµατος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του
Πανεπιστηµίου Πατρών». Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 20-7-2006.
6. Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.3475/2006 ορίζεται ότι, η περίπτ. ιε΄ της
παρ.8 του άρθρου 14 του ν.1566/85 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε΄. Κλάδος ΠΕ15-Οικιακής Οικονοµίας: Πτυχίο Οικιακής Οικονοµίας ή Οικιακής
Οικονοµίας και Οικολογίας Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της
αλλοδαπής».
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7. Στις διατάξεις της αριθµ. 23987/Δ2/25-02-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 328, τ.Β΄, 28-02-2008)
ορίζεται ότι η παράγραφος γ΄ του άρθρου 2 της υπ΄ αρίθµ. 13934/Δ2/12-02-2001 (ΦΕΚ 204,
τ.Β΄, 02-03-2001) Κ.Υ.Α. αντικαθίσταται ως εξής: «για την ειδικότητα ΠΕ12.13
Περιβαλλοντολόγων: πτυχίο τµήµατος Περιβάλλοντος, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχεδιασµού
Νησιωτικού Περιβάλλοντος και Χαρτογραφίας (Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας) (Π.Σ.Ε.),
Επιστηµών και Πολιτισµού-Κατεύθυνση Επιστηµών Περιβάλλοντος (Π.Σ.Ε.) ανωτάτου
εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας».
8. α. Με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2008 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄) το Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών
Οικονοµικών & Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και
Κοινωνικών Επιστηµών µετονοµάστηκε σε Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών.
β. Με το Π.Δ. 26/2009 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄) το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µετονοµάστηκε σε Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών.
γ. Με το Π.Δ. 47/2009 (ΦΕΚ 61/τ.Ά) το Τµήµα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών
Πόρων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας µετονοµάστηκε σε Τµήµα Μηχανολόγων
Μηχανικών.
Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω µετονοµασίες έχουν γίνει χωρίς µεταβολή της αποστολής των
Τµηµάτων και των γνωστικών τους αντικειµένων.
9. Σύµφωνα µε την αριθµ. 140340/Δ2/6-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 2400/20-12-2007 τ.Β’) στον
κλάδο ΠΕ18 καταργείται η ειδικότητα ΠΕ18.06 Κοπτικής-Ραπτικής και ιδρύεται η ειδικότητα
«Σχεδιασµός και Παραγωγή Ενδυµάτων» µε τυπικά προσόντα διορισµού το πτυχίο ΤΕΙ του
Τµήµατος Σχεδιασµού και Παραγωγής Ενδυµάτων και Πιστοποιητικό παιδαγωγικής και
διδακτικής επάρκειας. Η νέα ειδικότητα συγχωνεύεται µε την ειδικότητα ΠΕ18.20Κλωστοϋφαντουργίας µε την ονοµασία «Κλωστοϋφαντουργία-Σχεδιασµός και Παραγωγή
Ενδυµάτων ».
Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται ότι στον κλάδο ΤΕ01-Πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ της
ΣΕΛΕΤΕ οι ειδικότητες ΤΕ01.22-Κοπτικής Ραπτικής και ΤΕ01.27-Κλωστοϋφαντουργίας
ενοποιούνται και η νέα ενοποιηµένη ειδικότητα φέρει την ονοµασία «Κοπτικής-ΡαπτικήςΚλωστοϋφαντουργίας» (ΤΕ01.37).
10. Στις διατάξεις του ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/1-08-2008 τ.Α΄), ορίζεται ότι:
α. Ως προσόν διορισµού στον κλάδο ΠΕ03-Μαθηµατικών, πέραν των προβλεποµένων στην
παρ.8, περ. γ’ του άρθρου 14 του ν.1566/1985, ορίζεται το Δίπλωµα της Σχολής Εφαρµοσµένων
Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό
παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηµατικού Εφαρµογών ή
πτυχίο του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
β. Ως προσόν διορισµού στον κλάδο ΠΕ04, πέραν των προβλεποµένων στην παρ. 8 περ. δ΄
του άρθρου 14 του ν.1566/1985, ορίζεται το Δίπλωµα της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών
και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό
παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρµογών ή πτυχίο
του Τµήµατος Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών του Παν/µίου Ιωαννίνων ή πτυχίο των
Τµηµάτων Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου
αντίστοιχα.
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11. Σύµφωνα µε την αριθµ. 62978/Δ2/01-06-2009 (ΦΕΚ 1068, τ. Β΄) κ.υ.α. συστήνεται η
ειδικότητα ΠΕ17.12- Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, τα τυπικά προσόντα της
οποίας αναφέρονται στην παρ. ΙΓ΄ του Κεφαλαίου Δ΄ της παρούσης.
12. Σύµφωνα µε την αριθµ. 76014/Δ2/29-06-2009 (ΦΕΚ 1382/13-07-2009, τ. Β΄) κ.υ.α.
συστήνονται οι ειδικότητες ΠΕ17.13 – Τεχνολόγων Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
και ΠΕ17.14 – Τεχνολόγων Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, τα τυπικά προσόντα
των οποίων αναφέρονται στην παρ. ΙΔ΄ του Κεφαλαίου Δ΄ της παρούσης.
13. Σύµφωνα µε την αριθµ. 43140α /Δ2/17-08-2009 (ΦΕΚ 1802/31-08-2009, τ. Β΄) Κ.Υ.Α.
συστήνεται ο κλάδος ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας, τα τυπικά προσόντα του οποίου αναφέρονται
στην παρ. ΙΔ΄ του Κεφαλαίου Δ΄ της παρούσης.
14. Από τις διατάξεις του άρθρου 39, παρ. 2 του ν. του ν.3794 /2009 (ΦΕΚ 156 Α΄).ορίζονται
τα εξής: α. Στο τέλος της περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄)
προστίθεται η φράση « ή του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης. »
β. Στον κλάδο ΠΕ09 Οικονοµολόγων της περ. θ΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985
(ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται και οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Στατιστικής και Αναλογιστικών –
Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
γ. Στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων της περ. ι΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985
(ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται και οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και του Τµήµατος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας.
δ. H παρ. 8β i) του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως προστέθηκε µε την παρ. 5
του άρθρου 26 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) i Η
περίπτωση α) του άρθρου 1 του πδ 118/1995 (ΦΕΚ 75 Α΄) συµπληρώνεται ως ακολούθως: ή
πτυχίο ή δίπλωµα………..ή Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ή Επιστήµης και
Τεχνολογίας Επικοινωνιών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής µε
Εφαρµογές στη Βιοϊατρική ή ……….Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένος ισότιµος και
αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής.
15. Στις διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. Α’ παρ.9 και περιπτ. Β’ παρ.7 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ
167/30-9-1985 τ. Α΄) ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δηµόσια εκπαίδευση
άλλης χώρας αποτελεί κώλυµα διορισµού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
16. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ.Α΄) δεν διορίζονται υπάλληλοι όσοι δεν έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. Η προϋπόθεση
αυτή θα πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων όσο
και κατά το χρόνο διορισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 (πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης), ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08,
ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12 (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ13, ΠΕ14 (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ15,
ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΤΕ.16, ΠΕ17 (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ18 (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ19,
ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ.01 (όλες οι ειδικότητες) και ΔΕ.01 (όλες οι
ειδικότητες) (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που
συµπληρώνουν δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον πραγµατική προϋπηρεσία προσωρινού
αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για εγγραφή στον ειδικό πίνακα για µόνιµο διορισµό.
Η Αίτηση-Δήλωση, σε έντυπο δεκτικό µηχανογραφικής επεξεργασίας, που χορηγείται από τις
Δ/νσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, θα υποβληθεί σε µία
µόνο Διεύθυνση ή σε ένα µόνο Γραφείο, αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Προσοχή: Η αίτηση-δήλωση αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν µαζί µε το έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης:
1. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ηµεροχρονολογία και ο βαθµός
κτήσης του πτυχίου. Επισηµαίνεται ότι δηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί
στα πλαίσια της Εθνικής έννοµης τάξης, προερχόµενα από ηµεδαπές διοικητικές αρχές ή τις
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά –
βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του
ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει
επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε
διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας ή δικηγόρο ή συµβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος µπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων που ζητούνται µε την
παρούσα, συνοδευόµενα όµως απαραιτήτως µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8, παρ.4, του
ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
Ειδικότερα για τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ιδρυµάτων του εξωτερικού απαιτείται:
• Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο αναγράφεται ο βαθµός και η ηµεροχρονολογία
κτήσης, επικυρωµένο και επίσηµα µεταφρασµένο.
• Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιµο και αντίστοιχο µε τα απονεµόµενα πτυχία από τα
Πανεπιστήµια της ηµεδαπής µε απόφαση του αρµόδιου φορέα, ήτοι του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή του Συµβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
(Σ.Α.Ε.Ι), (άρθρο 10 του Π.Δ.165/2000) ή του Ι.Τ.Ε ή από την Επιτροπή Ισοτιµιών
Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου
πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-52004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.Δ.
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299/1977, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν
χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.
• Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου ή ισότιµου σχολείου. ΄Οσοι δεν
έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό για την άριστη
γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (ι) το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας ή (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν.1566/1985 (Δ/νση
Προσωπικού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης).
• Για τους κλάδους ΠΕ60 και ΠΕ70: Βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης
επί τέσσερα ή δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τµήµατος
Ελληνικού Πανεπιστηµίου (άρθρο 30, παρ.2 του ν.2083/1992) ή Βεβαίωση επιτυχούς
παρακολούθησης Ειδικού Προγράµµατος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τµήµατος
Ελληνικών Πανεπιστηµίων (άρθρο 10, παρ.3 του ν.2327/1995) για τους κατόχους
πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: όσοι από τους υποψήφιους υποβλήθηκαν στη διαδικασία εξετάσεων ή
δοκιµασιών για την αναγνώριση της ισοτιµίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση µόνον για δύο
ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Για όσους από τους υποψηφίους είχαν εγγραφεί στις επετηρίδες µέχρι 317-1995 απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράµµατος επανεκπαίδευσης
συνολικής διάρκειας έξι (6) µηνών σε Παιδαγωγικό Τµήµα Ελληνικού ΑΕΙ. Από τις παραπάνω
ρυθµίσεις εξαιρούνται οι πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Λευκωσίας Κύπρου και του
Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αµερικής και οι κάτοχοι
πτυχίων από τα λοιπά κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Η βεβαίωση αυτή αφορά µόνον
τους κλάδους ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) και ΠΕ70 (Δασκάλων).
Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι δεν προσκοµίσουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η αίτησή
τους δεν θα γίνεται δεκτή.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται
από την παρούσα, πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική
γλώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο
του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν
έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή που τους εξέδωσε,
επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή
δηµόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από
άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/26.12.913/1.2.1914.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν
αναγνωρισθεί ως ισότιµα και αντίστοιχα, ως ηµεροµηνία κτήσης θεωρείται η ηµεροµηνία
αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής, εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση µαθηµάτων
σε ιδρύµατα της ηµεδαπής άλλως η ηµεροµηνία χορήγησης της ισοτιµίας και αντιστοιχίας του
πτυχίου από τα αντίστοιχο αρµόδιο όργανο, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε
ιδρύµατα της ηµεδαπής.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Όσον αφορά το βαθµό του πτυχίου, στην περίπτωση που δεν
προσκοµίσει ο υποψήφιος βεβαίωση µε τον ακριβή βαθµό, θα λαµβάνεται υπόψη η κατώτερη

7

βαθµολογία κάθε µιας από τις κλίµακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία
αντίστοιχα είναι 08,50, 06,50 και 05,00. Ο βαθµός θα αναγραφεί µε τέσσερα ψηφία, εκ των
οποίων στα δύο πρώτα θα αντιστοιχεί ο ακέραιος και στα επόµενα ο δεκαδικός. Για τα πτυχία
εξωτερικού θα πρέπει ο υποψήφιος να προσκοµίσει βεβαίωση βαθµολογίας του πτυχίου του µε
αναγωγή στην Ελληνική αξιολογική κλίµακα 5-10 και σε αξιολογικό χαρακτηρισµό («ΑΡΙΣΤΑ»,
«ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ») από τον αρµόδιο φορέα, σε διαφορετική περίπτωση θα λαµβάνεται
υπόψη η κατώτερη βαθµολογία (05).
2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986. Επειδή τα στοιχεία είναι ενσωµατωµένα στο έντυπο της
Αίτησης-Δήλωσης προτίµησης, δεν συµπληρώνεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του
ν.1599/1986 αλλά εφιστάται η προσοχή στην ανάγνωση και συµπλήρωση των στοιχείων στην
ίδια την Αίτηση-Δήλωση.
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού (συγκεντρωτική), όπως αυτή είναι καταχωρισµένη
στο ΟΛΠΣ, θεωρηµένη από τον προϊστάµενο του Γραφείου ή της Δ/νσης υποβολής της αίτησης
των υποψηφίων.
4. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας, που έχουν µεταβληθεί, δηλώνονται υποχρεωτικά µε
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
5. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός αριθµός
φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.).
6.α) Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α΄ µε υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 για τη γνησιότητα αυτού (σε περίπτωση που το διαθέτουν, άλλως θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα) ή
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις
ή ότι έχει νόµιµα απαλλαγεί και θα προσκοµίσει το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ κατά
την πρόσληψή του (Αριθµ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (ΦΕΚ 1755/τ.Β΄/31-12-2001) Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άµυνας).
Ειδικότερα :
•

•

•

Υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης, εφόσον προσκοµίσουν
αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν ελληνική εθνική καταγωγή και υπηκοότητα
αλβανική δεν υποχρεούνται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό στρατού.
Υποψήφιοι πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στην περίπτωση που η
εκπλήρωση ή µη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυµα διορισµού
στο Δηµόσιο Τοµέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας
χώρας.
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπηρετούν σε σώµατα ασφαλείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους, στην οποία
φαίνεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας τους αντιστοιχεί µε την εκπλήρωση των στρατιωτικών
τους υποχρεώσεων.

7. Βεβαίωση υπηκοότητας-ιθαγένειας από την οποία να προκύπτει η υπηκοότητα ή ιθαγένεια
και ο τρόπος κτήσης αυτής, σε περίπτωση ξένου υπηκόου.
Ειδικότερα :
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Οι οµογενείς από Αίγυπτο, Τουρκία και Βόρεια ΄Ηπειρο, που έχουν την υπηκοότητα των
κρατών αυτών, υποβάλλουν αντίγραφο δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης.
• Οι υποψήφιοι που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να προσκοµίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο
Εσωτερικών και Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ότι έχουν αποκτήσει την
ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή
της, προκειµένου για διορισµό στο Δηµόσιο.
• Υποψήφιοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 1566/85, για την
απόδειξη της ιδιότητάς τους υποβάλλουν επικυρωµένο αντίγραφο του προσωρινού
ελληνικού προξενικού διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε την κοινή απόφαση
106841/1982 των υπουργών Εσωτερικών και Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Δηµόσιας Τάξης, εφόσον φέρει την ένδειξη για «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ».
8. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθµιας (και όπου απαιτείται, Δευτεροβάθµιας) Υγειονοµικής
Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2643/98 (ΦΕΚ 220 Α΄). από το οποίο να
προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω).
•

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γίνονται δεκτοί τίτλοι σπουδών, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
κατατάσσουν τους κατόχους τους σε κλάδους Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα επισηµαίνονται τα εξής:
1. Για τον κλάδο ΠΕ02-Φιλολόγων γίνεται επίσης δεκτό και το πτυχίο του Τµήµατος Φιλοσοφίας
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών.
2. Για τον κλάδο ΠΕ03-Μαθηµατικών γίνεται επίσης δεκτό και το Δίπλωµα της Σχολής
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και
πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηµατικού
Εφαρµογών ή το πτυχίο του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
3. Για τον κλάδο ΠΕ04 γίνεται επίσης δεκτό και το Δίπλωµα της Σχολής Εφαρµοσµένων
Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου µε πιστοποιητικό
παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρµογών (ΠΕ04.01)
ή το πτυχίο του Τµήµατος Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών του Παν/µίου Ιωαννίνων
(ΠΕ04.04) ή το πτυχίο των Τµηµάτων Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του
Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου αντίστοιχα (ΠΕ04.05). Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ04 θα
δηλώνουν και την ειδικότητα στην οποία ανήκουν: ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ04.02 Χηµικών,
ΠΕ04.04 Βιολόγων και ΠΕ04.05 Γεωλόγων.
4. Για τον κλάδο ΠΕ09 Οικονοµολόγων γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι τµήµατος Βιοµηχανικής
Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής). Επίσης, γίνονται
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δεκτοί και πτυχιούχοι του τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών) του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε
κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές.
5. Για τον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι τµήµατος Κοινωνικής
Πολιτικής.
6. Για τον κλάδο ΠΕ12.10 Ραδιοηλεκτρολόγων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι φυσικού τµήµατος
πανεπιστηµίων µε ενδεικτικό µεταπτυχιακών σπουδών ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας ή
ηλεκτρονικού αυτοµατισµού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος ισότιµου µε τα παραπάνω µόνο
ενδεικτικά.
7. Για τον κλάδο ΠΕ12.04 Μηχανολόγων Μηχανικών γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι του
τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας) του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι του τµήµατος Μηχανολόγων
Μηχανικών (πρώην Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων) του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Μακεδονίας.
8. Οι ειδικότητες ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών
Μηχανικών – ΠΕ12.10 Φυσικών- Ραδιοηλεκτρολόγων του κλάδου ΠΕ12 εφεξής διορίζονται σε
χωριστές θέσεις ως εξής:
α. ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
β. ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών –ΠΕ12.10 Φυσικών-Ραδιοηλεκτρολόγων (ενοποιηµένος).
9. Για τους υποψήφιους της ειδικότητας ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγων γίνονται δεκτά: πτυχίο
τµήµατος Περιβάλλοντος, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχεδιασµού Νησιωτικού Περιβάλλοντος
και Χαρτογραφίας (Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας) (Π.Σ.Ε.), Επιστηµών και ΠολιτισµούΚατεύθυνση Επιστηµών Περιβάλλοντος (Π.Σ.Ε.) ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της
ηµεδαπής».
10. Για τον κλάδο ΠΕ13 Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι
του τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών) του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε κατεύθυνση Πολιτικές
Σπουδές και Διπλωµατία. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ13, που απέκτησαν
πτυχίο του Τµήµατος Δηµόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου µετά τις 30/6/1984,
δεν έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση.
11. Για τον κλάδο ΠΕ14.04 Γεωπόνων- Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος γίνονται
δεκτοί και πτυχιούχοι του τµήµατος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
(πρώην Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος) του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας. Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι του τµήµατος Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής
(πρώην Τµήµα Φυτικής Παραγωγής), καθώς και του τµήµατος Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και
Υδατοκαλλιεργειών (πρώην Τµήµα Ζωικής Παραγωγής) του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
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12. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ15-Οικιακής Οικονοµίας γίνεται δεκτό µόνον Πτυχίο
Οικιακής Οικονοµίας ή Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή
ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
13. Για τον κλάδο ΠΕ16.01 Μουσικής απαιτείται: πτυχίο τµήµατος Μουσικών Σπουδών ή
Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο
και αντίστοιχο πτυχίο οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι
προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ελληνοµάθεια).
14. Για τον κλάδο ΠΕ16.02 Μουσικής απαιτείται: πτυχίο του τµήµατος λαϊκής και
παραδοσιακής µουσικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Ηπείρου ή ισότιµο και
αντίστοιχο πτυχίο οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις
της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ελληνοµάθεια).
15. Για τον κλάδο ΤΕ.16 Μουσικής απαιτείται: πτυχίο µουσικής ειδίκευσης αναγνωρισµένου µη
Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή πτυχίο µουσικής ειδικότητας του άρθρου 8
παρ. 5 του Ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 τ. Α’) ή πτυχίο ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και
απολυτήριο εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. Αν οι
υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυµνασίου ή λυκείου εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985.
16. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 38834/Δ2/11-4-2007 Υ. Α. (ΦΕΚ 619 Β΄) οι πτυχιούχοι του
Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνικής κατά την κατεύθυνση σπουδών τους (κατεύθυνση Ενεργειακού
Ηλεκτρολόγου και κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου) εντάσσονται αντίστοιχα στις
ειδικότητες Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων του κλάδου ΠΕ17 Τεχνολόγων. Η προσφερθείσα
προϋπηρεσία αναπληρωτών-ωροµισθίων µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2006-2007 στην
ειδικότητα Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής υπολογίζεται εφεξής στην ειδικότητα στην οποία
εντάσσονται κατά την κατεύθυνση σπουδών που έχουν παρακολουθήσει.
17. Για τους υποψήφιους της ειδικότητας ΠΕ17.12- Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου απαιτείται πτυχίο τµήµατος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή τµήµατος
Τεχνολογίας Πετρελαίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
18. α) Για τους υποψήφιους της ειδικότητας ΠΕ17.13 – Τεχνολόγων Μουσικής Τεχνολογίας
και Ακουστικής απαιτείται πτυχίο τµήµατος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχολής
Μουσικής Τεχνολογίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµων
σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Για τους υποψήφιους της ειδικότητας ΠΕ17.14 Τεχνολόγων Τεχνολογίας Ήχου και
Μουσικών Οργάνων απαιτείται πτυχίο τµήµατος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων της
Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή
ισότιµων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ17.13 και ΠΕ17.14
διδάσκουν µαθήµατα της ειδικότητάς τους αποκλειστικά σε µουσικά σχολεία.
19 . Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστηµίου απαιτείται πτυχίο ή
δίπλωµα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης Υπολογιστών ή
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Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή
Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/νιών και Δικτύων ή
του Προγράµµατος Σπουδών Επιλογής «Επιστήµες και Πολιτισµός» µε κατεύθυνση
«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρµογές τους» ή Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας,
ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Επικοινωνιών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένος
ισότιµος ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής.
20. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα
Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και
Πολυµέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή
Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονοµία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοµατισµού ΤΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένος ισότιµος ή
αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
21. Για τους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ40 – Ισπανικής Γλώσσας απαιτείται πτυχίο τµήµατος
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή πτυχίο τµήµατος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας µε κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή
ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής ή πτυχίο προγράµµατος
σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισµός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
22. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΤΕ01 απαιτείται αναγνωρισµένο από το ΥΠΕΠΘ πτυχίο
Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. ή πτυχίο και βεβαίωση
ισοτιµίας του συγκεκριµένου πτυχίου µε πτυχίο Μέσης Σχολής, από τον Ο.Ε.Ε.Κ, εάν δεν είναι
σαφής η βαθµίδα εκπαίδευσης. Για τα πτυχία εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιµίας από τον
Ο.Ε.Ε.Κ., από την οποία να προκύπτει η αντίστοιχη ειδικότητα.
23. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΔΕ01 απαιτείται αναγνωρισµένο από το ΥΠΕΠΘ πτυχίο
Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε. ή Τεχνικής και Επαγγελµατικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής
Επαγγελµατικής Σχολής ή πτυχίο και βεβαίωση από τον Ο.Ε.Ε.Κ, από την οποία να προκύπτει ότι
είναι ισότιµο και αντίστοιχο µε πτυχίο Κατώτερης Επαγγελµατικής Σχολής, και τριετής (3ετής)
επαγγελµατική πείρα στην ειδικότητα µετά την κτήση του πτυχίου. Για τα πτυχία εξωτερικού
απαιτείται ισοτιµία από τον Ο.Ε.Ε.Κ. από την οποία να προκύπτει η αντίστοιχη ειδικότητα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επαγγελµατική πείρα αποδεικνύεται: α. Για τους ασφαλισµένους στον
Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην ΤΕΒΕ), από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα
αναφέρονται η ιδιότητα και τα χρονικά διαστήµατα απασχόλησής τους και β. Για τους
ασφαλισµένους στο ΙΚΑ, από βεβαίωση του εργοδότη και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του
βιβλιαρίου ενσήµων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι στερούνται επαγγελµατικής εµπειρίας,
συµψηφίζεται ίσης χρονικής διάρκειας διδακτική προϋπηρεσία, η οποία δε µοριοδοτείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
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ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ:
1. Οι κάτοχοι πτυχίων των Εκκλησιαστικών Σχολών (Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής
Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων) µετά το έτος 1991, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 2 του ν.1946/1991 (ΦΕΚ 69/14-5-1991 τ.Α΄)
Επισηµαίνεται ότι η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, η οποία λειτουργούσε ως
Ανωτέρα Ιερατική Σχολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β.Δ.643/19-10-1972 (ΦΕΚ 183/Α΄) και
µετονοµάσθηκε µε το άρθρο 1 του Π.Δ.1025/10-11-1977 (ΦΕΚ 344 Α΄) σε Ανωτέρα
Εκκλησιαστική Σχολή, δεν λειτούργησε ποτέ ως Παιδαγωγική Ακαδηµία. Ως εκ τούτου ούτε και
οι κάτοχοι πτυχίων της Σχολής αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στην
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση.
2. Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικής αγωγής των Πανεπιστηµίων: α) Θεσσαλίας, Σχολής Επιστηµών
του Ανθρώπου του Τµήµατος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής (Κατευθύνσεων Δασκάλων ή
Νηπιαγωγών), β) Μακεδονίας, Σχολής Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, του Τµήµατος
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Κατευθύνσεων Συνεχούς Εκπαίδευσης και
Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες), καθώς και των αντιστοίχων τίτλων της αλλοδαπής.
3. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων κατόχων πτυχίων
χωρών εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εφόσον δεν προσκοµίσουν βεβαίωση επιτυχούς
παρακολούθησης του ειδικού προγράµµατος επανεκπαίδευσης παιδαγωγικού τµήµατος Ελληνικών
Πανεπιστηµίων (άρθρο 30, παρ.2 του ν.2083/1992, άρθρο 10 παρ.3 του ν.2327/1995 και άρθρο
9, παρ.8 του ν.3391/2005). Σε περίπτωση έναρξης παρακολούθησης του προγράµµατος µπορούν
να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους οικείους πίνακες µε Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα
προσκοµίσουν τη βεβαίωση παρακολούθησης κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.
4. Όσοι κατέστησαν πτυχιούχοι του
Πανεπιστηµίου µετά τις 30/6/1984.

Τµήµατος

Δηµόσιας

Διοίκησης

του

Παντείου

5. Οι εµπειροτέχνες ιδιώτες του άρθρου 20, παρ. 6, περ. β του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 α΄).
6. Οι συνταξιούχοι, από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί, καθώς και οι
µόνιµοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί λόγω οριστικής παύσης.
7. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν διοριστεί σε (κατέχουν) θέση µόνιµου εκπαιδευτικού της
ηµεδαπής και της αλλοδαπής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Ο υποψήφιος εκπαιδευτικός παραλαµβάνει επικυρωµένο αντίγραφο της µηχανογραφηµένης
αίτησής του, υπογεγραµµένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο και τον αρµόδιο
υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρηµένο από τον Διευθυντή της οικείας
Διεύθυνσης ή τον Προϊστάµενο του Γραφείου της οικείας Διεύθυνσης ή αρµόδιο υπάλληλο στον
οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα αυτό.

13

2. Με τη φροντίδα των Διευθύνσεων οι αιτήσεις θα καταχωριστούν ηλεκτρονικά και στη συνέχεια
µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Διευθύνσεις Προσωπικού, Τµήµατα Διορισµών
(Τµήµατα Α΄) µε παράδοση υπαλλήλου ή µε ταχύ-ταχυδροµείο µέχρι 18-12-2009 για την
κατάρτιση του ειδικού πίνακα.
Παρακαλούµε η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Διευθύνσεων
και Γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για την ενηµέρωση των
ενδιαφερόµενων υποψήφιων εκπαιδευτικών.
Επισυνάπτεται έντυπο Αίτησης-Δήλωσης
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Εσωτερική Διανοµή:
1. Γραφείο κας Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Πανάρετου
3. Γραφείο Υφυπουργού κ. Χριστοφιλοπούλου
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
5. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
6. Γενική Δ/νση Δ/σης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε
7. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. - Τµήµα Α΄
8. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. - Τµήµα Α΄
9. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης
Πληροφοριακών Συστηµάτων
10. Δ/νση Σπουδών Π.Ε.
11. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε
12. Δ/νση Ειδικής Αγωγής
13. Δ/νση Φυσικής Αγωγής
14. Δ/νση ΠΟΔΕ,
15. ΓΕΠΟ
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