
http://users.sch.gr/dimitrako 

http://users.sch.gr/dimitrako 
 

                                                       Βαθµός Ασφαλείας :                                                                                                
Να διατηρηθεί µέχρι :                                                                  

 

 Μαρούσι,  22    Οκτωβρίου 2009 
 
Αρ. Πρωτ.       Βαθµός Προτερ. 
Φ.361.1/727/130933/∆1 
 

 ΠΡΟΣ: Τις ∆ιευθύνσεις Α/θµιας Εκπ/σης 
  ΄Εδρες τους  
 
 
 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  Α΄ 
 

Ανδρέα Παπανδρέου 37 
151 80  ΜΑΡΟΥΣΙ 
 
Πληροφορίες : Ε. Καπετάνου-Ε. Γώρου 
                          ∆. Αβραντίνης-Μ. Κρόµπα 
Τηλέφωνο : 210.344 2281, 344 3316,  
                            344 3327, 344 3304 
FAX : 210.344 25 82 

 KOIN: 1. Τους Περιφερειακούς ∆ιευθυντές 
Εκπαίδευσης 
 
2. Ε.Α.Ι.Τ.Υ. 

                                                                         
ΘΕΜΑ :  Συµπληρωµατική Πρόσκληση υποψηφίων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-
∆ασκάλων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών σχολ. έτους 2009-2010. 
               
Σε συνέχεια της αριθµ. 62703/∆2/29-5-2009 «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες 
αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2009-2010», όπως 
συµπληρώθηκε µε τις αριθµ. 62703/∆2/16-6-2009 και Φ.361.1/521/104621/∆1/01-09-
2009, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-∆ασκάλων οι οποίοι 
δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών σχολ. 
έτους 2009-2010, συµπεριλαµβανοµένων και των υποψηφίων που είχαν υποβάλει 
εκπρόθεσµες αιτήσεις οι οποίες επεστράφησαν, να υποβάλουν αίτηση µε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αυτούς. 
 

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 26-10-2009 έως 05-11-2009. 
 

Η Αίτηση-∆ήλωση, σε έντυπο µηχανογραφικής επεξεργασίας, το οποίο 
χορηγείται από τις ∆ιευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, θα υποβληθεί 
σε µία µόνο ∆ιεύθυνση ή σε ένα µόνο Γραφείο, αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  

Η Αίτηση-∆ήλωση αποτελεί και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986.   
 

Στην Αίτηση-∆ήλωση αναπληρωτή συµπληρώνονται από µια (1) µέχρι και 
τριάντα (30) περιοχές προτίµησης για πρόσληψη σε σχολεία σύµφωνα µε την αριθµ. 
35557/∆2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/17-4-2003 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 55127/∆2/11-6-2004 (ΦΕΚ 937/23-6-2004 τ.Β΄) οµοία. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε υποψήφιος στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών έχει τη 
δυνατότητα να δηλώσει ότι επιθυµεί να προσληφθεί ως αναπληρωτής και σε 
οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Α/θµιας Εκπ/σης (ΝΑΙ σε όλες τις περιοχές).  
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Τροποποίηση της Αίτησης-∆ήλωσης µετά τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ:  Μετά τη κατάρτιση και κύρωση των πινάκων αναπληρωτών, 
τροποποίηση της σειράς κατάταξης των εκπαιδευτικών είναι επιτρεπτή µόνο στις 
περιπτώσεις που οι υποψήφιοι αποκτήσουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του 
τριτέκνου ή προσκοµίσουν πιστοποιητικά ειδικών κατηγοριών (οµόζυγη µεσογειακή 
αναιµία, σκλήρυνση κατά πλάκας) ή πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ή 
πιστοποιητικό χρόνου κτήσης ή βαθµού πτυχίου. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα 
δυσπρόσιτα σχολεία, γίνεται σύµφωνα µε τις δηλούµενες προτιµήσεις των περιοχών 
πρόσληψης κατά τη σειρά κατάταξης στους οικείους πίνακες σύµφωνα µε την αριθµ. 
35557/∆2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/17-4-2003 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 79630/∆2/28-7-2003 (ΦΕΚ 1084/5-8-2003 τ.Β΄) οµοία.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξυπακούεται ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει 
αίτηση και έχουν ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών δεν θα υποβάλλουν εκ νέου 
αίτηση, ούτε αίτηση µεταβολής στοιχείων (πλην των προαναφερθέντων στην 
Επισήµανση ΙΙ) κατά τη διαδικασία αυτή.  

 
∆εν µπορούν να υποβάλουν αίτηση: 

 
     Α. 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.∆.643/19-10-
1972 (ΦΕΚ 183/Α΄) και µετονοµάσθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆.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.  
 
     Β. Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικής αγωγής των Πανεπιστηµίων: α) Θεσσαλίας, Σχολής 
Επιστηµών του Ανθρώπου του Τµήµατος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής 
(Κατευθύνσεων ∆ασκάλων 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. 
 
     Γ. Οι πτυχιούχοι παιδαγωγικών ακαδηµιών και σχολών νηπιαγωγών των χωρών 
εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εφόσον δεν προσκοµίσουν βεβαίωση επιτυχούς 
παρακολούθησης του ειδικού προγράµµατος επανεκπαίδευσης παιδαγωγικού τµήµατος 
Ελληνικών Πανεπιστηµίων (άρθρου 30, παρ.2 του Ν.2083/1992 ή άρθρου 10 παρ.3 του 
Ν.2327/1995). Σε περίπτωση έναρξης παρακολούθησης του προγράµµατος µπορούν 
να υποβάλουν Αίτηση-∆ήλωση ένταξης στους οικείους πίνακες µε Υπεύθυνη ∆ήλωση 
ότι θα προσκοµίσουν τη βεβαίωση παρακολούθησης κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.  
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     ∆. Όσοι κατέχουν θέση εκπαιδευτικού στη δηµόσια εκπαίδευση της ηµεδαπής ή 
της αλλοδαπής.  
 
     Ε. Οι κάτοχοι περισσοτέρων του ενός πτυχίων, οι οποίοι έχουν διοριστεί σε θέση 
µόνιµου εκπαιδευτικού της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.  
 
     ΣΤ. Οι συνταξιούχοι, από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί, 
καθώς και οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί λόγω οριστικής παύσης. 
 
     Ζ. ΄Οσοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισµό τους σε θέση µονίµου εκπαιδευτικού. Το 
ίδιο ισχύει και για όσους ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους 
από τη θέση µόνιµου εκπαιδευτικού. 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων, οι µετέχοντες σε εταιρείες και οι 
έχοντες την εµπορική ιδιότητα, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, (άρθρα 
32, 31 παρ.3 του Ν.2683/1999 αντίστοιχα) µπορούν να υποβάλουν Αίτηση-∆ήλωση για 
πρόσληψη ως αναπληρωτές, αλλά δεν µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν 
προηγουµένως δεν παραιτηθούν µε οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη 
λειτουργία των επιχειρήσεών τους.  
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ΄ της αριθµ. 
62703/∆2/29-5-2009 εγκυκλίου «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και 
ωροµισθίων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2009-2010». 
 

Μετά την καταχώριση ο υποψήφιος θα 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 το ∆ιευθυντή της οικείας ∆ιεύθυνσης ή από τον 
Προϊστάµενο του Γραφείου ή από τον αρµόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει παραχωρηθεί 
το δικαίωµα αυτό. 
 

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στη σωστή συµπλήρωση της αίτησης 
πριν την παραλαβή του αντιγράφου αυτής. 
 

Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων και οι Προϊστάµενοι των Γραφείων καλούνται να 
επιληφθούν του αυστηρού και ενδελεχούς ελέγχου της διαδικασίας καταχώρισης των 
αιτήσεων, ήτοι του ελέγχου των δικαιολογητικών, από τους αρµοδίους υπαλλήλους και 
της καταχώρισης των αιτήσεων αποκλειστικά από τους ορισθέντες χειριστές προς 
αποφυγή τυχόν λαθών. 
  
 Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 62703/∆2/29-5-2009 εγκύκλιος. 
 
 
 
                                                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ     

 
 
 
 
                                                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ 
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Εσωτ. ∆ιανοµή: 

1.   Γραφείο κου Υπουργού 
2.   Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Πανάρετου                             
3.   Γραφείο Υφυπουργού κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου 
4.   Γενική ∆/νση ∆/σης Προσ/κού Π.Ε. & ∆.Ε 
5.   ∆/νση Προσωπικού Π.Ε. - Τµήµα Α΄ 
6.   ∆/νση Προσωπικού ∆.Ε. - Τµήµα Α΄ 
7.   ∆/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης  
      Πληροφοριακών Συστηµάτων   
8.   ∆/νση Σπουδών Π.Ε. 
9.   ∆/νση Σπουδών ∆.Ε 
10. ∆/νση Ειδικής Αγωγής  
11. ∆/νση Φυσικής Αγωγής  
12. ∆/νση ΠΟ∆Ε  
13. ΓΕΠΟ 
 


