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ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
-----

Αρ. Πρωτ.
Βακμόσ Προτερ.
Φ.361.1/133/40595/Δ1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΣΜΗΜΑ Αϋ

ΠΡΟ: 1.Σισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ
Ζδρεσ τουσ
2.Σα Γραφεία Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ
Ζδρεσ τουσ

Σαχ. Δ/νςθ: Aνδ. Παπανδρζου 37
Σ.Κ. - Πόλθ: 15180-Μαροφςι
Πλθροφορίεσ:
Αβραντίνθσ Δ.
Αραγιϊργθ Αγ.
Μιλιδάκθσ Μ.
Ροφςςου Α.
Φυτουράκθ Ν.

3.Σο υντονιςτικό Γραφείο
Μειονοτικϊν χολείων

210.344 3327
210.344 3316
210.344 2115
210.344 2566
210.344 2279

KOIN: 1.Σουσ Περιφερειακοφσ Διευκυντζσ
Εκπαίδευςθσ
Ζδρεσ τουσ
2.Σο E.A.I.T.Y.

ΘΕΜΑ:

υμπλθρωματικι Πρόςκλθςθ υποψθφίων Εκπαιδευτικϊν κλάδου ΠΕ70-Δαςκάλων για
ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2010-2011.

ε ςυνζχεια τθσ αρικ. 73493/Δ2/23-06-2010 εγκυκλίου με κζμα «Πρόςκληςη υποψήφιων
εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ για ζνταξη ςτουσ πίνακεσ αναπληρωτϊν και ωρομίςθιων εκπαιδευτικϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 9 του
ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ.Αϋ)» (Ανακοινοποίθςθ ςτο ορκό ςτισ 28-06-2010) όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν αρικμ. 79009/Δ2/6-7-2010 εγκφκλιο με κζμα «Συμπληρωματική εγκφκλιοσ
αναπληρωτών-ωρομιςθίων εκπαιδευτικών Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ και καταχώριςησ
προχπηρεςίασ ςχολ. ζτουσ 2010-2011 (ςχετ. 73493/Δ2/23-6-2010, 73441/Δ2/23-6-2010 και
Φ.361.1/162/73512/Δ1/23-6-2010)» και τθσ αρικμ. Φ.361.1/471/129389/Δ1/14-10-2010 εγκυκλίου με κζμα «Συμπληρωματική Πρόςκληςη υποψηφίων Εκπαιδευτικϊν κλάδου ΠΕ70-Δαςκάλων
για ζνταξη ςτουσ πίνακεσ αναπληρωτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2010-2011»,
καλοφνται οι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δαςκάλων, οι οποίοι:
α) δεν ζχουν υποβάλει αίτθςθ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2010-2011, να υποβάλουν αίτθςθ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για ζνταξθ ςτουσ εν λόγω πίνακεσ και
β) ζχουν υποβάλει αίτθςθ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν ςχολικοφ ζτουσ
2010-2011 και δεν ζχουν ακόμθ προςλθφκεί, να υποβάλουν αίτθςθ τροποποίθςθσ των περιοχϊν
προτιμιςεϊσ τουσ.
Η προκεςμία υποβολισ αιτιςεων ορίηεται από 05-04-2011 ζωσ και 11-04-2011.
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Η Αίτθςθ-Διλωςθ (ΕΝΣΤΠΟ Α), ςε ζντυπο μθχανογραφικισ επεξεργαςίασ, κα χορθγθκεί
από τισ Διευκφνςεισ και τα Γραφεία Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και κα υποβλθκεί ςε μία οποιαδιποτε Διεφκυνςθ ι ςε ζνα οποιοδιποτε Γραφείο Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αυτοπροςϊπωσ
ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο και αποτελεί ταυτόχρονα Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου
8 του ν.1599/1986. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των οικείων Δ/νςεων να κακορίςουν τθ
διαδικαςία παραλαβισ και καταχϊριςθσ των αιτιςεων κατά τρόπο που κρίνεται ωσ ο πλζον αποτελεςματικόσ τόςο για τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν όςο και για τθν εξυπθρζτθςθ των υποψθφίων.
τθν Αίτθςθ-Διλωςθ αναπλθρωτι ςυμπλθρϊνονται από μία (1) μζχρι και είκοςι (20) περιοχζσ προτίμθςθσ για πρόςλθψθ ςε ςχολεία *κα περιλθφκεί ςε ρυκμιςτικι Τπουργικι Απόφαςθ
που κα εκδοκεί ςφμφωνα με τθν εξουςιοδοτικι διάταξθ τθσ παρ.9 του άρκρου 5 του
ν.3848/2010]. Επειδι δίνεται θ δυνατότθτα εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για πρόςλθψθ και ςε
κζςθ αναπλθρωτι με μειωμζνο ωράριο, οι υποψιφιοι μποροφν να δθλϊνουν, πζρα από αυτζσ,
επιπλζον μζχρι είκοςι (20) περιοχζσ προτίμθςθσ για πρόςλθψθ με μειωμζνο ωράριο. Οι δθλοφμενεσ περιοχζσ προτίμθςθσ για όλεσ τισ κατθγορίεσ πρόςλθψθσ δεν μπορεί ςε ςφνολο να υπερβαίνουν τισ ςαράντα (40).
Κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ κα δθλϊνεται θ περιοχι πρόςλθψθσ (με πλιρεσ ι/και με
μειωμζνο ωράριο) κατά ςειρά προτεραιότθτασ (π.χ. 1θ προτίμθςθ: Α-Βϋ Πειραιά, 2θ προτίμθςθ: ΑΓϋ Πειραιά, 3θ προτίμθςθ: Α-Αϋ Ακινασ-μειωμζνο, 4θ προτίμθςθ: Α-Βοιωτίασ κ.ο.κ.).
Εκτόσ των ανωτζρω επιλογϊν, κάκε υποψιφιοσ ζχει τθ δυνατότθτα να δθλϊςει ςτθν αίτθςι του, επιλζγοντασ το ςχετικό πεδίο, ότι επικυμεί να προςλθφκεί από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν:
1) ωσ αναπλθρωτισ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ,
2) ωσ αναπλθρωτισ με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ Α/κμιασ
Εκπ/ςθσ,
3) ωσ αναπλθρωτισ ςε χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε.)
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία εξαντλθκοφν οι πίνακεσ υποψθφίων αναπλθρωτϊν
Ειδικισ Αγωγισ (τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρο 22 του ν.3699/2008),
4) ωσ αναπλθρωτισ για το «πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ». Σο εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται ςτο πλαίςιο του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ”, το
οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο. Η πρόςλθψθ των εκπαιδευτικϊν
κα γίνει με ςχζςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου πλιρουσ απαςχόλθςθσ και θ προχπθρεςία που κα
αποκτθκεί από όςουσ προςλθφκοφν κα αναγνωρίηεται, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Σροποποίθςθ των περιοχϊν προτίμθςθσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων δεν επιτρζπεται.
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Μετά τθ κατάρτιςθ και κφρωςθ των πινάκων αναπλθρωτϊν, τροποποίθςθ τθσ ςειράσ κατάταξθσ των εκπαιδευτικϊν είναι επιτρεπτι μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι υποψιφιοι αποκτιςουν τθν ιδιότθτα του πολυτζκνου ι του τριτζκνου ι προςκομίςουν πιςτοποιθτικά ειδικϊν κατθγοριϊν (ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ) ι πιςτοποιθτικό ςτρατολογίασ
τφπου Αϋ ι πιςτοποιθτικό χρόνου κτιςθσ ι βακμοφ πτυχίου.
ΠΡΟΟΧΗ:
Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι είχαν υποβάλει ςτισ Τπθρεςίεσ του Τπουργείου εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν ςχολ. ζτουσ 2010-2011, υποχρεοφνται να
υποβάλουν εκ νζου αίτθςθ κατά τθν παροφςα διαδικαςία.
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ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΟΤΝ ΑΙΣΗΗ:
1. Οι κάτοχοι πτυχίων των Εκκλθςιαςτικϊν χολϊν (Ανωτζρασ Εκκλθςιαςτικισ χολισ Θεςςαλονίκθσ ι του Ιεροδιδαςκαλείου Βελλάσ Ιωαννίνων) μετά το ζτοσ 1991, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 62 παρ.2 του ν.1946/1991 (ΦΕΚ 69/14-5-1991 τ. Αϋ)
Επιςθμαίνεται ότι θ Ανωτζρα Εκκλθςιαςτικι χολι Ακθνϊν, θ οποία λειτουργοφςε ωσ Ανωτζρα Ιερατικι χολι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Β.Δ.643/19-10-1972 (ΦΕΚ 183 Αϋ) και μετονομάςκθκε με το άρκρο 1 του π.δ.1025/10-11-1977 (ΦΕΚ 344 Αϋ) ςε Ανωτζρα Εκκλθςιαςτικι χολι,
δεν λειτοφργθςε ποτζ ωσ Παιδαγωγικι Ακαδθμία. Ωσ εκ τοφτου οφτε και οι κάτοχοι πτυχίων τθσ
χολισ αυτισ δικαιοφνται να υποβάλουν αίτθςθ πρόςλθψθσ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ.
2. Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικισ αγωγισ των Πανεπιςτθμίων: α) Θεςςαλίασ, χολισ Επιςτθμϊν του Ανκρϊπου του Σμιματοσ Παιδαγωγικοφ Ειδικισ Αγωγισ, β) Μακεδονίασ, χολισ Οικονομικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, του Σμιματοσ Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ (Κατευκφνςεων υνεχοφσ Εκπαίδευςθσ και Εκπαίδευςθσ Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ).
3. Οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίων χωρϊν εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εφόςον δεν προςκομίςουν βεβαίωςθ επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ του ειδικοφ προγράμματοσ επανεκπαίδευςθσ
παιδαγωγικοφ τμιματοσ Ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων (άρκρο 30, παρ. 2 του ν .2083/1992, άρκρο 10
παρ.3 του ν.2327/1995 και άρκρο 9, παρ.8 του ν.3391/2005).
4. Πτυχιοφχοι 2/ετοφσ φοιτιςεωσ (κάτοχοι πτυχίων μζχρι το 1991) οι οποίοι δεν κατζχουν
πτυχίο του π.δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06-04-1990 τ.Αϋ). Κατϋ εξαίρεςθ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ εφόςον ζχουν προχπθρεςία ι/και μόρια επιτυχίασ από διαγωνιςμό του ΑΕΠ.
5. Οι ςυνταξιοφχοι, από οποιονδιποτε φορζα και αν ζχουν ςυνταξιοδοτθκεί κακϊσ και οι
μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ζχουν απολυκεί λόγω οριςτικισ παφςθσ.
6. Όςοι δεν αποδζχτθκαν το διοριςμό τουσ ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ. Σο ίδιο ιςχφει
και για όςουσ ανζλαβαν υπθρεςία και παραιτικθκαν εντόσ του ζτουσ από τθ κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ
7. Όςοι προςλιφκθκαν ωσ προςωρινοί αναπλθρωτζσ από το ςχολικό ζτοσ 2005-06 και δεν
ανζλαβαν υπθρεςία δφο φορζσ για οποιονδιποτε λόγο, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψισ τουσ.
Δε κεωρείται ωσ άρνθςθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ θ περίπτωςθ κατά τθν οποία ο προςλθφκείσ εκπ/κόσ απαςχολείται ιδθ και ςυνεχίηει να εργάηεται ςε ιδιωτικό ςχολείο και-ςε εφαρμογι
των διατάξεων του άρκρου 27 του ν.3475/2006, όπωσ ςυμπλθρϊκθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του ν.3577/2007-επικυμεί να προςμετριςει τθν εν λόγω υπθρεςία (από τθν θμερομθνία
πρόςλθψθσ του ςτθ δθμόςια εκπ/ςθ) ωσ δθμόςια προχπθρεςία.
8. Οι μετζχοντεσ ςε εταιρείεσ και οι ζχοντεσ τθν εμπορικι ιδιότθτα, κατά τισ διατάξεισ του
Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (άρκρα 32, 31 παρ.3 του ν.3528/2007, αντίςτοιχα) μποροφν να υποβάλουν
Αίτθςθ-Διλωςθ για πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτζσ, αλλά δεν μποροφν να αναλάβουν υπθρεςία, εάν
προθγουμζνωσ δεν παραιτθκοφν με οποιονδιποτε τρόπο ι δεν αναςτείλουν τθ λειτουργία των
επιχειριςεϊν τουσ.
9. Όςοι είναι ιδιοκτιτεσ φροντιςτθρίων ι διδάςκουν ςε αυτά μποροφν να υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ για πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτζσ αλλά δεν μποροφν να αναλάβουν υπθρεςία εάν
προθγουμζνωσ δεν παραιτθκοφν ι δεν αναςτείλουν τθ λειτουργία των φροντιςτθρίων.
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
73493/Δ2/23.06.2010 εγκυκλίου.

αναφζρονται

ςτο

Κεφάλαιο

Γϋ

τθσ

αρικ.

Μετά τθν καταχϊριςθ ο υποψιφιοσ κα παραλαμβάνει επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ μθχανογραφθμζνθσ αίτθςισ του, υπογεγραμμζνο από τον ίδιο ι το εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο και τον
αρμόδιο υπάλλθλο θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ τθσ αίτθςθσ και κεωρθμζνο από το Διευκυντι τθσ
οικείασ Διεφκυνςθσ ι από τον Προϊςτάμενο του Γραφείου ι από τον αρμόδιο υπάλλθλο, ςτον οποίο ζχει παραχωρθκεί το δικαίωμα αυτό.
Εφιςτάται θ προςοχι των υποψθφίων ςτθν ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ και ςτον ζλεγχο τθσ κατά τθν παραλαβι του αντιγράφου αυτισ. Μετά τθν παραλαβι του αντιγράφου τθσ αίτθςθσ, ο ενδιαφερόμενοσ εκπαιδευτικόσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του περιεχομζνου τθσ. ε
περίπτωςθ που διαπιςτϊςει οποιοδιποτε λάκοσ ι παράλειψθ ι επικυμεί τθν τροποποίθςθ αυτισ
οφείλει να υποβάλει ςχετικι αίτθςθ, εντόσ των οριηόμενων, με τθν παροφςα εγκφκλιο, προκεςμιϊν.
Παρακαλοφμε θ εγκφκλιοσ αυτι και τα ςυνοδευτικά τθσ να αναρτθκεί ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων των Διευκφνςεων και Γραφείων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν ενθμζρωςθ των
ενδιαφερομζνων υποψθφίων εκπαιδευτικϊν.
Οι Διευκυντζσ των Διευκφνςεων και οι Προϊςτάμενοι των Γραφείων καλοφνται να επιλθφκοφν του αυςτθροφ και ενδελεχοφσ ελζγχου τθσ διαδικαςίασ καταχϊριςθσ των αιτιςεων, ιτοι του
ελζγχου των δικαιολογθτικϊν, από τουσ αρμοδίουσ υπαλλιλουσ και τθσ καταχϊριςθσ των αιτιςεων αποκλειςτικά από τουσ οριςκζντεσ χειριςτζσ προσ αποφυγι τυχόν λακϊν.
Κατά τα λοιπά ιςχφει θ αρικ. 73493/Δ2/23.06.2010 εγκφκλιοσ, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε.
H ΤΠΟΤΡΓΟ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο κασ Τπουργοφ
2. Γραφείο Τφυπουργοφ κ. Ε. Χριςτοφιλοποφλου
3. Γραφείο Τφυπουργοφ κ. Γ. Πανάρετο
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζα
5. Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα κ. Μ. Κοντογιάννθ
6. Γενικι Δ/νςθ Δ/ςθσ Προς/κοφ Π.Ε. & Δ.Ε
7. Δ/νςθ Προςωπικοφ Π.Ε. - Σμιμα Αϋ
8. Δ/νςθ Λειτουργικισ Ανάπτυξθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων
9. Δ/νςθ πουδϊν Π.Ε.
10. Δ/νςθ ΠΟΔΕ
11. ΓΕΠΟ
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