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      Μαρούσι, 17 Νοεμβρίου 2009 

      Αρ.Πρωτ. 142484 / Γ3  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εξετάσεων επιλογής δασκάλων και νηπιαγωγών για 

φοίτηση στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε. Αθηνών 

- Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης - Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων - Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου - Δ.Δ.Ε 

Πατρών – Δ.Δ.Ε. Ρόδου - Δ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης) και Νηπιαγωγών 

(Δ.Ν. Αθηνών - Δ.Ν. Θεσσαλονίκης - Δ.Ν. Ιωαννίνων - Δ.Ν. Ρεθύμνου - 

Δ.Ν. Ρόδου)» 

 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις  

α)των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9 και 23 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄) «Εθνικό 

Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας και μετεκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

β)του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) και του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄) «Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες». 

γ)του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης 

Δημοσίων πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 

δ)του άρθρου 35 παρ.14 του Ν. 1566/85 με το οποίο καθορίζεται ότι οι 

δημόσιοι εκπαιδευτικοί που μετεκπαιδεύονται στην ειδική αγωγή με 

δαπάνες του κράτους είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν σε δημόσια 

ειδικά σχολεία για μια πενταετία τουλάχιστον. 

2. Την αριθμ. Γ3/345/9-11-1995 Y.Α. (ΦΕΚ 945/τ.Β΄) με θέμα «Οργάνωση και 

διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων για την επιλογή δασκάλων και 

νηπιαγωγών για φοίτηση σε όλα τα Διδασκαλεία μετεκπαίδευσης 

δασκάλων και νηπιαγωγών». 

3. Tις αριθμ. Γ3/587/16-10-97 (ΦΕΚ 966/τ.Β΄), 39265/Γ3/11-4-2007 και 

39264/Γ3/11-4-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 642/τ.Β΄) «Τροποποίηση της Γ3/345/9-11-

1995 Y.Α.». 

4. Το εδ.α΄ της παρ.5 του άρθρου 1 της αριθμ. Γ3/29/23-1-85 Υ.Α. (ΦΕΚ 43/τ.Β΄) 

«περί δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για διετή 

μετεκπαίδευση στα Διδασκαλεία». 

5. Tην αριθμ. 24617/Γ3/εσ.191/11-03-03 Υ.Α. (ΦΕΚ 345/τ.Β΄) και την 

141870/Γ3/16-11-09 τροποποίηση της για «Ρύθμιση Θεμάτων εγγραφών, 

μετεγγραφών και φοίτησης των εκπαιδευτικών που μετεκπαιδεύονται στα 

Διδασκαλεία της χώρας». 

6. Την Γ3/144697/10-11-08 Απόφαση με την οποία καθορίζεται η ύλη των 

μαθημάτων των Εξετάσεων Επιλογής για μετεκπαίδευση στα Διδασκαλεία 

της χώρας, μετά την τροποποίηση της Γ3/594/27-11-98. 

7. Τις προτάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) των 

Π.Τ.Δ.Ε. και Π.Τ.Ν. για τον αριθμό των καλουμένων για μετεκπαίδευση στα 

Διδασκαλεία της χώρας. 

 

Αποφασίζουμε 

 

1. Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις για επιλογή δασκάλων και νηπιαγωγών 

προς φοίτηση κατά τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα από 1-9-2010 μέχρι 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Σ.Ε.Δ.Π. (ΣΧΟΛΩΝ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 

 ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 

----- 

Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 - Μαρούσι 

Ιστοσελίδα: http://www.ypepth.gr 

Πληροφορίες: Σ.Μάγκα 

Τηλέφωνο: 210 – 344 2052 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
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31-8-2012 στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων 

Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ιωαννίνων - Κρήτης – Πατρών – Αιγαίου - 

Αλεξανδρούπολης και στα Διδασκαλεία Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων 

Αθηνών - Θεσσαλονίκης – Ιωαννίνων – Κρήτης - Αιγαίου που θα 

διενεργηθούν στις 26, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2010. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα οριστεί με άλλη Απόφασή μας που θα 

κοινοποιηθεί έγκαιρα στους υποψήφιους. 

 

2. Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) 

Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ιωαννίνων - Ρεθύμνου - Πατρών – Ρόδου - 

Αλεξανδρούπολης με τα ίδια θέματα και ειδικότερα: 

α) Στο (Ε.Κ.) Αθηνών θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί Δημόσιας και 

Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση το διδακτικό 

έτος 2009-2010 σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των νομών 

Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Αττικής, Πειραιά και 

νησιών, Κυκλάδων, Σάμου, Χίου και Λέσβου. 

β) Στο (Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί 

Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση το 

διδακτικό έτος 2009-2010 σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των νομών 

Καρδίτσας, Μαγνησίας, Λάρισας, Πιερίας, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, 

Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. 

γ) Στο (Ε.Κ.) Ιωαννίνων θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί Δημόσιας 

και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση το διδακτικό 

έτος 2009-2010 σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των νομών 

Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Τρικάλων, 

Γρεβενών και Αιτωλοακαρνανίας (πλην των εκπ/κών της Διεύθυνσης 

Αιτωλοακαρνανίας, και των εκπαιδευτικών του 1
ου

 Γραφείου Μεσολογγίου 

και 5
ου

 Γραφείου Ναυπάκτου ). 

δ) Στο (Ε.Κ.) Πατρών θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί Δημόσιας και 

Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση το διδακτικό 

έτος 2009-2010 σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των νομών Αχαΐας, 

Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, 

Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου, στη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας καθώς και 

στο 1
ο
 Γραφείο Π.Ε. Μεσολογγίου και 5

ο
 Γραφείο Π.Ε. Ναυπάκτου. 

ε) Στο (Ε.Κ.) Ρεθύμνου θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί Δημόσιας 

και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση το διδακτικό 

έτος 2009-2010 σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των νομών 

Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου και Χανίων. 

στ) Στο (Ε.Κ.) Ρόδου θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί Δημόσιας και 

Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση το διδακτικό 

έτος 2009-2010 σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του νομού 

Δωδεκανήσου. 

ζ) Στο (Ε.Κ.) Αλεξανδρούπολης θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί 

Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση το 

διδακτικό έτος 2009-2010 σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των νομών 

Δράμας , Καβάλας , Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. 

Αλλαγή εξεταστικού κέντρου επιτρέπεται μόνο για υπηρεσιακούς ή 

σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί 

στη Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων Σ.Ε.Δ.Π. του Υπουργείου 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το αργότερο μέχρι 5 – 2 - 

2010. 

 

3. Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν γραπτώς οι υποψήφιοι αναφέρονται 

στην αριθμ. Γ3/144697/10-11-08 Υ.Α. με την οποία καθορίζεται η ύλη των 

μαθημάτων των Εξετάσεων επιλογής για μετεκπαίδευση στα Διδασκαλεία της 

χώρας και είναι τα εξής: 

α) Νεοελληνική Γραμματεία: Ανάλυση λογοτεχνικού κειμένου (με βάση το 

εξεταζόμενο κείμενο θα διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με τη 

Νεοελληνική Λογοτεχνία ή την Παιδική Λογοτεχνία της εποχής στην οποία 

ανήκει το κείμενο, χαρακτηριστικά λογοτεχνικών σχολών - αισθητικών 

ρευμάτων, εκπρόσωποι). Το θέμα θα είναι το ίδιο για όλους τους 

υποψήφιους. 
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β) Παιδαγωγική - Ψυχολογία: Χειρισμός συγκεκριμένου προβλήματος από τη 

σχολική ζωή, με βάση τα δεδομένα της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, 

σε συνδυασμό με τις εμπειρίες του εξεταζόμενου. Το θέμα θα είναι 

διαφορετικό για τους δασκάλους και διαφορετικό για τις/τους 

νηπιαγωγούς. 

γ) Διδακτική: Χειρισμός συγκεκριμένου προβλήματος από τη διδακτική 

πράξη, με βάση τα δεδομένα της Διδακτικής Μεθοδολογίας, σε συνδυασμό 

με τις εμπειρίες του εξεταζόμενου. Το θέμα θα είναι διαφορετικό για τους 

δασκάλους και διαφορετικό για τις/τους νηπιαγωγούς. 

 

4.  Ορίζουμε τον αριθμό των εισακτέων, κατά Διδασκαλείο και ειδικότητα, ως 

ακολούθως : 

 

• Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών :  

 

Ι. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή :  80 

ΙΙ. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή :  40 

 

• Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών : 

 

Ι. Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή :  40 

ΙΙ. Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή :   - 

 

• Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης: 

 

Ι. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:  70 

ΙΙ. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή:  30 

 

• Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης:  

 

Ι. Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:  45 

ΙΙ. Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή:  25 

 

• Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων : 

 

Ι. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:  45 

ΙΙ. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή:  25 

 

• Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Ιωαννίνων : 

 

Ι. Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:   30 

ΙΙ. Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή:   15 

 

• Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου : 

 

Ι. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:   40 

ΙΙ. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή:   30 

 

• Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Ρεθύμνου : 

Ι. Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:   30 

ΙΙ. Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή:   20 

 

• Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Πατρών 

 

Ι. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:    40 

ΙΙ. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή:    15 

 

• Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Αιγαίου 

 

Ι. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:       30 

ΙΙ. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή:     25 
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• Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αιγαίου 

 

Ι. Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:  25 

ΙΙ. Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή:  15 

 

• Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης: 

 

Ι. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:  25 

 Δε λειτουργεί Τμήμα Ειδικής Αγωγής 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   740 

 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εισακτέων είναι αυστηρά καθορισμένος 

και δε θα προσκληθούν επιλαχόντες για εγγραφή και φοίτηση στα 

Διδασκαλεία. 

 

Οι ανωτέρω αριθμοί αυξάνονται κατά 6% με εισακτέους από την Ιδιωτική 

Εκπαίδευση και κατά τρεις το περισσότερο εισακτέους από τη 

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, εφόσον αυτοί συμπληρώνουν αριθμό μονάδων 

μεγαλύτερο ή ίσο προς αυτόν που συμπλήρωσε ο τελευταίος εισακτέος 

στους πίνακες των επιτυχόντων δασκάλων - νηπιαγωγών. Τα προηγούμενα 

ισχύουν τόσο για τους προερχόμενους από τα Σχολεία Ιδιωτικής 

Εκπαίδευσης, όσο και για τους προερχόμενους από τη Φιλεκπαιδευτική 

Εταιρεία (Άρθρο 8 παρ. 4 της Γ3/345/9-11-1995 Υ.Α. ΦΕΚ 945/τ.Β΄). 

 

5.  Οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που επιθυμούν να εισαχθούν σε ένα από τα 

Διδασκαλεία για τα οποία προκηρύσσονται οι εξετάσεις, συμπληρώνουν και 

υποβάλλουν, μέσω του Δ/ντή του Σχολείου τους, στον Προϊστάμενο του 

οικείου Γραφείου Π.Ε. στην περιφέρεια του οποίου κατέχουν οργανική  

θέση, αίτηση - δήλωση σε ειδικό έντυπο που αποστέλλεται από το 

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο οποίο 

δηλώνουν κατά σειρά προτίμησης τα Διδασκαλεία (ένα ή περισσότερα) στα 

οποία επιθυμούν να φοιτήσουν και μόνο μία Κατηγορία Μετεκπαίδευσης, 

(Γενική ή Ειδική Αγωγή). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης δε 

λειτουργεί Τμήμα Ειδικής Αγωγής και επομένως δεν μπορεί να 

δηλωθεί αυτή η κατηγορία.  

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ορίζεται η 18 – 12 – 

2009 η οποία πιστοποιείται με τη σφραγίδα και την υπογραφή του 

Προϊσταμένου του Γραφείου, ο οποίος φέρει την ευθύνη και κάνει δεκτές 

αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (ακόμη και 

στην περίπτωση που η αίτηση έχει σταλεί ταχυδρομικά και υπάρχει 

αποδεικτικό ταχυδρομείου). 

 

6.  Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Π.Ε., με βάση τα στοιχεία του Προσωπικού 

Μητρώου του υποψηφίου, ελέγχει την ακρίβεια των αναγραφομένων στην 

αίτηση - δήλωση που υποβλήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη ότι - σύμφωνα με το 

Ν.2327/1995 (άρθρο 5, παρ.5) και τη Γ3/29/85 (ΦΕΚ 43/τ.Β΄/1985) Υ.Α. - 

δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για διετή μετεκπαίδευση στα 

Διδασκαλεία έχουν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, (πτυχιούχοι Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημ. 

Εκπ/σης και Νηπ/γών των Παν/μίων), Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, 

που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) πλήρη χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας 

και όχι περισσότερα από εικοσιπέντε (25) χρόνια. Στα παραπάνω χρόνια 

υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που έχει υπηρετήσει ο 

εκπαιδευτικός ως αναπληρωτής στη Δημόσια Εκπαίδευση ή σε παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή 

Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο 

Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος ή στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 23 παρ.5. του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) και του 

άρθρου 8, παρ.8 του Ν.2817/00 (ΦΕΚ 78/14-03-2001/τ.Α΄) «Εκπ/ση των 

ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις». 
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7.  Για τον υπολογισμό της ανωτέρω εκπαιδευτικής υπηρεσίας, λαμβάνεται 

τελικά υπόψη οποιαδήποτε εκπαιδευτική υπηρεσία έχει προσφερθεί στη 

Δημόσια και στην Ιδιωτική Εκπαίδευση μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 

προκήρυξης των εξετάσεων. H υπηρεσία αυτή προσδιορίζεται με αφετηρία 

την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού στο Φ.Ε.Κ. και στις εκάστοτε 

νομίμως προβλεπόμενες αποφάσεις διορισμού και απόλυσης σε θέση 

αναπληρωτή ή σε θέση εκπαιδευτικού Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Στην 

προϋπηρεσία υπολογίζεται και η εκπαιδευτική υπηρεσία του άρθρου 23 

παρ.5. του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) και του άρθρου 8 παρ.8 του Ν. 

2817/00 (Φ.Ε.Κ. 78/14-3-2000/τ. Α' ) «Εκπ/ση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες 

ανάγκες και άλλες διατάξεις». 

 

8.  α. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν κατά το παρελθόν μετεκπαιδευτεί στο 

Μ.Δ.Δ.Ε. ή σε άλλο Διδασκαλείο στη Γενική ή στην Ειδική Αγωγή ή έχουν 

αναγνωρισμένο τίτλο ισότιμο με αυτόν των Διδασκαλείων (όπως π.χ. είναι 

οι τίτλοι των Παιδαγωγικών Σχολών ESSLINGEN-LUDWIGSBURG-DILLINGEN 

Γερμανίας), δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για 

διετή μετεκπαίδευση και δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση - δήλωση 

σύμφωνα με τη Γ3/29/23-1-85 (ΦΕΚ 43/25-1-85) Υ.Α. Επίσης δεν έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για διετή μετεκπαίδευση 

και δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση - δήλωση οι εκπαιδευτικοί που 

φοιτούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα (άρθρο 3 της αριθμ. 

24617/Γ3/εσ191/11-3-03 (ΦΕΚ 345/τ.Β΄/26-3-2003) Κ.Υ.Α. 

 

β. Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής 

και Επαγγελματικής Αναβάθμισης («εξομοίωση»), σύμφωνα με το 

Π.Δ.130/90, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επιλογής για φοίτηση 

στα Διδασκαλεία. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι κάτοχοι 

οποιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου. 

 

9.  Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Π.Ε., μετά από ενδελεχή έλεγχο της 

ακρίβειας των στοιχείων της αίτησης - δήλωσης του υποψηφίου, θεωρεί την 

εν λόγω αίτηση - δήλωση και εγκρίνει τη συμμετοχή στις εξετάσεις όσων 

υποψηφίων συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Συντάσσει πρακτικό 

πρόκρισης υποψηφίων εκπαιδευτικών Π.Ε. για συμμετοχή στις εξετάσεις. 

Κοινοποιεί σε κάθε υποψήφιο αντίγραφο του ανωτέρω πρακτικού. Οι 

υποψήφιοι που δεν προκρίνονται έχουν δικαίωμα ένστασης, την οποία 

υποβάλλουν δια του Προϊσταμένου τους στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Π.Ε. 

μέσα σε δύο (2) ημέρες από την ημέρα της κοινοποίησης της σχετικής για την 

πρόκριση Πράξης. 

 

10. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Π.Ε., στη συνέχεια, καταρτίζει ονομαστικές 

καταστάσεις (πίνακες) προκρινόμενων δασκάλων και νηπιαγωγών (μία κατά 

κλάδο) κατά αύξοντα αριθμό και αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων. Τους πίνακες των προκρινομένων, μαζί με τις αιτήσεις - 

δηλώσεις των υποψηφίων που αναγράφονται σε αυτούς, το αντίγραφο του 

πρακτικού πρόκρισης, τις τυχόν ενστάσεις μαζί με τις αντίστοιχες αιτήσεις 

και τα αντίγραφα των ατομικών δελτίων των ενισταμένων, υποβάλλει στον 

Διευθυντή της Διεύθυνσης Π.Ε. μέχρι τις 24 – 12 – 2009. 

 

11. Ο Διευθυντής της Δ/νσης Π.Ε., αφού ελέγξει την ακρίβεια των 

υποβληθέντων εγγράφων και αποφασίσει για την έγκριση ή την απόρριψη 

των τυχόν ενστάσεων κατά των Πράξεων των Προϊσταμένων Γραφείων Π.Ε., 

καταρτίζει, με βάση τα στοιχεία που του υποβλήθηκαν, ενιαίους για τους 

προκριθέντες υποψήφιους της Διεύθυνσής του πίνακες προκρινομένων για 

συμμετοχή στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό, κατά αύξοντα αριθμό και κατ' 

αλφαβητική σειρά, συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία του σχετικού πίνακα - 

υποδείγματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, χωριστά για τους δασκάλους και χωριστά για τους 

νηπιαγωγούς. 

 Ο ενιαίος αλφαβητικός πίνακας των προκρινομένων, αφού σφραγιστεί, 

μονογραφηθεί κατά σελίδα και υπογραφεί από το Διευθυντή της 

Διεύθυνσης Π.Ε., υποβάλλεται μαζί με τις αιτήσεις στη Διεύθυνση 

Εφαρμογής Προγραμμάτων Σ.Ε.Δ.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων μέχρι τις 12 – 1 - 2010.   
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Η Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων Σ.Ε.Δ.Π. του Υπουργείου Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αφού διενεργήσει τον τελικό 

έλεγχο, αποστέλλει τις αιτήσεις στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του 

Υπουργείου. 

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης προβαίνει στη μηχανογραφική 

επεξεργασία κατά εξεταστικό κέντρο και κατά κλάδο, καθώς και σε κάθε 

άλλη απαιτούμενη επεξεργασία. 

 

12. Μετά την υποβολή των αιτήσεων - δηλώσεων, αλλαγή σειράς προτίμησης 

Διδασκαλείων ή ειδικότητας μετεκπαίδευσης δεν επιτρέπεται. Οι 

Διευθυντές Διευθύνσεων Π.Ε., που δεν έχουν λάβει αιτήσεις συμμετοχής 

στις εξετάσεις πρέπει να αναφέρουν αρνητικά. 

 

13.  Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. που θα κληθούν για εγγραφή και φοίτηση στα 

Διδασκαλεία της χώρας θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα : 

 

   α.Η φοίτηση στα Διδασκαλεία είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια της 

φοίτησής τους οι μετεκπαιδευόμενοι απαλλάσσονται από τα διδακτικά και 

διοικητικά τους καθήκοντα και αποσπώνται στα Διδασκαλεία στα οποία 

καλούνται να φοιτήσουν. 

 

  β.Άδειες: Για τη χορήγηση αδειών, κανονικών - αναρρωτικών στους 

μετεκπαιδευόμενους, ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην 

24617/Γ3/εσ.191/11-03-03 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 345/26-03-03 τ.Β΄) «Ρύθμιση 

Θεμάτων εγγραφών, μετεγγραφών και φοίτησης των εκπαιδευτικών που 

μετεκπαιδεύονται στα Διδασκαλεία της χώρας» και από τη σχετική 

νομοθεσία ( Ν.3528/2007, Ν. 2327/95 και Ν.2085/92). 

 

  γ.Αναστολή φοίτησης: Η αναστολή φοίτησης χορηγείται σύμφωνα με όσα  

 προβλέπονται στο άρθρο 4 της αριθμ. 24617/Γ3/εσ.191/11-03-03 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 

345/τ.Β΄). 

δ.Διακοπή φοίτησης: Η διακοπή φοίτησης πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 5 της αριθμ. 24617/Γ3/εσ.191/11-03-03 Κ.Υ.Α. 

(ΦΕΚ345/τ.Β΄). 

 

ε.Εγγραφές: Κατά την εγγραφή των εκπαιδευτικών, που καλούνται να 

μετεκπαιδευτούν στα Δ/λεία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που 

ζητούνται από το Δ/λείο προσκομίζουν και βεβαίωση του Γραφείου Π.Ε. στο 

οποίο ανήκουν, ότι δεν έχουν μετεκπαιδευτεί στο παρελθόν σε οποιοδήποτε 

Διδασκαλείο της χώρας στη Γενική ή Ειδική Αγωγή και ότι δεν έχουν άλλον 

αναγνωρισμένο τίτλο ισότιμο με αυτόν που χορηγούν τα Διδασκαλεία. Οι 

βεβαιώσεις αυτές κρατούνται στο αρχείο των Δ/λείων, για μια τριετία. Επίσης 

υποβάλλουν στο Διδασκαλείο υπεύθυνη δήλωση ότι δε φοιτούν σε 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 

 

στ.Μετεγγραφές: Δεν επιτρέπονται οι μετεγγραφές από Διδασκαλείο σε 

Διδασκαλείο. 

Κατ’εξαίρεση δύνανται να  μετεγγράφονται από Διδασκαλείο σε Διδασκαλείο 

εκπαιδευτικοι-σύζυγοι στρατιωτικών για τους οποίους επήλθε υπηρεσιακή 

μεταβολή του συζύγου μετά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, 

εφόσον υπάρχουν παιδιά σε σχολική ηλικία και οι οποίοι συγκέντρωσαν 

υψηλότερη βαθμολογία του τελευταίου εισαχθέντος στο Διδασκαλείο που 

ζητούν να μετεγγραφούν, ανεξάρτητα από το αν έχουν περιλάβει το 

Διδασκαλείο αυτό στην αρχική δήλωση προτιμήσεών τους. 

Οι μετεγγραφές εγκρίνονται με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετική αίτηση των 

ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται στη Δ/νση Εφαρμ. Προγραμμάτων 

Σ.Ε.Δ.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

μέχρι και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους και σε καμιά περίπτωση πέραν της 

ημερομηνίας αυτής. 

Μετεγγραφές στο δεύτερο έτος σπουδών δεν επιτρέπονται. 

 



http://users.sch.gr/dimitrako 

http://users.sch.gr/dimitrako 
 

14.  Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προς τους 

οποίους αποστέλλεται η απόφασή μας αυτή, παρακαλούνται να την 

κοινοποιήσουν άμεσα στα Γραφεία Π.Ε. της δικαιοδοσίας τους και μέσω 

αυτών στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία (Δημόσια και Ιδιωτικά) της 

αρμοδιότητας τους καλώντας τους δασκάλους και νηπιαγωγούς της 

περιφέρειάς τους, που καλύπτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν 

να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, να υποβάλουν σχετική αίτηση - δήλωση 

μέχρι τις 18–12–2009. 

 

15.  Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, οι διευθυντές των 

δημοτικών σχολείων και οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων, προς τους 

οποίους θα κοινοποιηθεί μέσω των προϊσταμένων τους η παρούσα 

Απόφαση, οφείλουν να καλέσουν σε ειδική συνεδρία τους δασκάλους ή 

νηπιαγωγούς του σχολείου τους, ώστε αυτοί ενυπογράφως να λάβουν 

γνώση του περιεχομένου της Απόφασης, σημειώνοντας ταυτόχρονα και 

την ημερομηνία, κατά την οποία ο καθένας έλαβε γνώση και να τους 

χορηγήσουν φωτοαντίγραφο της παρούσας Υ.Α. (Προκήρυξη). 

 

16.  Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή 

των εξετάσεων (εξεύρεση χώρων, υλικών, ορισμός βοηθητικού προσωπικού, 

ορισμός βαθμολογητών, ορισμός επιτηρητών κτλ.) και να αποφευχθεί η 

επιβάρυνση του Δημοσίου με άσκοπες δαπάνες που προέρχονται από το 

μεγάλο ποσοστό αποχής των υποψηφίων από τις εξετάσεις πρέπει οι 

υποψήφιοι που για οποιονδήποτε λόγο αδυνατούν να προσέλθουν στις 

εξετάσεις να το δηλώσουν μέχρι τις 5 – 2 - 2010 στην υπηρεσία μας, μέσω 

των Γραφείων Π.Ε. που έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους. Επειδή κατά το 

παρελθόν έχει παρατηρηθεί μεγάλο ποσοστό αποχής με αποτέλεσμα πέραν 

των άλλων την άσκοπη απασχόληση των υπηρεσιών, εφιστούμε επί τούτου 

την προσοχή των υποψηφίων για το υποχρεωτικό της σχετικής δήλωσης και 

συμμετοχής. 

 

17.  Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων να υπενθυμίσουν με εγκύκλιό τους 

στους υποψήφιους που δε θα συμμετάσχουν τελικά στις εξετάσεις την 

υποχρέωση που έχουν να δηλώσουν τη μη συμμετοχή τους μέχρι 5 – 2 – 

2010 και αφού καταρτίσουν ονομαστικούς πίνακες των εκπαιδευτικών που 

θα απέχουν τελικά από τις εξετάσεις να τους στείλουν άμεσα στο fax :210-

344 20 51, της Δ/νσης Εφαρμ. Προγρ. ΣΕΔΠ του Υπουργείου Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι 

να απευθύνονται στη Γραμματεία του κάθε Διδασκαλείου ή στη Δ/νση 

Εφαρμ. Προγρ. Σ.Ε.Δ.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων (τηλ. 210 344 20 52 και 210 344 20 50). 

 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ  

1.  Υπόδειγμα Αίτησης-Δήλωσης 

2.  Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης 

3.  Υπόδειγμα Πίνακα προκρινομένων 

4.  Εξεταστέα ύλη 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Περιφερειακή Δ/νση Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης Αττικής 

2. Διευθυντές Δ/νσεων και Γραφείων Α΄/θμιας Εκπ/σης 

Έδρες τους (όπως πίνακας αποδεκτών) με την εντολή να κοινοποιήσουν 

άμεσα την απόφαση αυτή στα Γραφεία της αρμοδιότητάς τους και μέσω 

αυτών σ’ όλες τις σχολικές μονάδες. 
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3. Διδασκαλείο Δ.Ε. Θεσ/νίκης  

Παιδαγ. Τμήμα Δημ. Εκπ/σης  

Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης  

540 06 (Α.Π.Θ.) 

4. Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης  

Παιδαγ. Τμήμα Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης  

Αριστοτέλειου  Παν/μίου  Θεσ/νίκης  

540 06 (Α.Π.Θ.)  

5. Μ.Δ.Δ.Ε. 

Παιδαγωγικό Τμήμα Παν/μίου Αθηνών 

Μαρασλή 4, 106 76 Αθήνα 

6. Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Παν/μίου Αθήνας  

Ιπποκράτους 31, 106 80 Αθήνα 

7. Διδασκαλείο Δ.Ε. Ιωαννίνων 

Παιδαγ.Τμήμα Δημ. Εκπ/σης Παν/μίου Ιωαννίνων 

Παν/πολη Δουρούτης, 45110 Ιωάννινα 

8. Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Ιωαννίνων 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Παν/μίου Ιωαννίνων 

Παν/πολη Δουρούτης, 45110 Ιωάννινα 

9. Διδασκαλείο Δ.Ε. Ρεθύμνου 

Παιδαγ. Τμήμα Δημ. Εκπ/σης Παν/μίου Κρήτης 

Ρέθυμνο, 74100 

10. Διδασκαλείο Νηπ/γών Ρεθύμνου 

Παιδαγ. Τμήμα Νηπ/γών Παν/μίου Κρήτης 

Ρέθυμνο, 74100 

11. Διδασκαλείο Δ.Ε. Πάτρας  

Παιδαγ. Τμήμα Δημ. Εκπ/σης Παν/μίου Πάτρας 

Παν/πολη Πατρών, 26110 Πάτρα 

12. Διδασκαλείο Δ.Ε. Αιγαίου 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημ. Εκπ. Παν/μίου Αιγαίου 

Λεωφ. Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος 

13. Διδασκαλείο Νηπ/γων Αιγαίου 

ΤΕΠΑΕ Παν/μίου Αιγαίου 

Λεωφ. Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος 

14.Διδασκαλείο Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης 

Π.Τ.Δ.Ε. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Νέα Χιλή, 68100 Αλεξανδρούπολη 

15. Δ.Ο.Ε. 

Ξενοφώντος 15
Α
   

105 57, Αθήνα 

16. ΟΙΕΛΕ 

 Χαλκοκονδύλη 13 

 104 32, Αθήνα 

17.Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία - Αρσάκειο Ψυχικού  

Αρσάκη 1 

154 52 , Ψυχικό 

18. Συντονιστές των Σχολείων Εξωτερικού 

(όπως ο πίνακας αποδεκτών) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υπουργού κ. Διαμαντοπούλου 

2. Γραφείο Υφυπουργού κ.Χριστοφιλοπούλου 

3. Γραφείο Υφυπουργού κ. Πανάρετου 

4. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. 

5. Δ/νση Εφαρμ. Προγρ. ΣΕΔΠ (60) 

6. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. 

7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής 

8. Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπ/σης 

9. Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων 

10. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης  

11. Γραφείο Τύπου  

12.  Γραφείο Ενημέρωσης Κοινου 


