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                    ΑΠΟΦΑΣΗ  
  
 
 
ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εξετάσεων επιλογής 
               δασκάλων και νηπιαγωγών για φοίτηση  
               στα ∆ιδασκαλεία ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης  
               (Μ.∆.∆.Ε. Αθηνών - ∆.∆.Ε. Θεσσαλονίκης- 
               ∆.∆.Ε. Ιωαννίνων- ∆.∆.Ε. Ρεθύµνου- ∆.∆.Ε 
               Πατρών - ∆.∆.Ε. Ρόδου) και Νηπιαγωγών (∆.Ν. Αθηνών- 
               ∆.Ν. Θεσσαλονίκης - ∆.Ν. Ιωαννίνων- ∆.Ν. Ρεθύµνου - ∆.Ν. Ρόδου)» 
 
 

΄Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9 και 23 του Ν. 2327/1995(ΦΕΚ156/31-7-

1995 τ. Α΄ ) «Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων  έρευνας  και 
µετεκπαίδευσης  εκπαιδευτικών  και άλλες διατάξεις». 

2.  Την αριθµ. Γ3/345/9-11-1995 Y.Α. (ΦΕΚ 945/15-11-1995 τ. Β΄) µε θέµα 
"Οργάνωση και διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων για την επιλογή δασκάλων 
και  νηπιαγωγών για φοίτηση σε όλα τα ∆ιδασκαλεία µετεκπαίδευσης δασκάλων 
και νηπιαγωγών " 

3.  Tην Γ3/587/16-10-97 Υ.Α. (ΦΕΚ 966/29-10-97 Τ.Β΄) «Τροποποίηση της Γ3/345» 

4.  Την Γ3/29/23-1-85 Υ.Α. (ΦΕΚ 43 /25-1-85 Τ.Β΄)άρθρο 1,παρ.5 ,εδ.α (περί 
δικαιώµατος συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής για διετή µετεκπαίδευση στα 
∆ιδασκαλεία) 

5.  Το Ν. 2817/00 (Φ.Ε.Κ. 78/14-3-2000 τ. Α' ) «Εκπ/ση των ατόµων µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».       

6.Tη 24617/Γ3/εσ.191/11-03-03 Υ.Α. (ΦΕΚ 345/26-03-03 τ.Β΄) «Ρύθµιση  Θεµάτων 
εγγραφών, µετεγγραφών και φοίτησης των εκπαιδευτικών που µετεκπαιδεύονται 
στα ∆ιδασκαλεία της χώρας» 

7.Το Ν.2683/9-2-99 (ΦΕΚ 19 Τ.Α΄, 9-2-99) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης 
∆ηµοσίων πολιτικών ∆ιοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.»  

8.Την Γ3/577/4-10-98 Απόφαση του Υπ.Ε.Π.Θ. µε την οποία τροποποιείται η 
Γ3/736/19-12-97  ως προς το µάθηµα της Νεοελληνικής Γραµµατείας  

9.Το Γ3/594/27-11-98 έγγραφο του Υπ.Ε.Π.Θ µε το οποίο καθορίζεται η ύλη των   
µαθηµάτων των Εξετάσεων Επιλογής για µετεκπαίδευση στα ∆ιδασκαλεία της 
χώρας, µετά την τροποποίηση της Γ3/736/19-12-97 Υ.Α. 

10.Τις προτάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) των 
Π.Τ.∆.Ε. και   Π.Τ.Ν. για τον αριθµό των καλουµένων για µετεκπαίδευση στα 
∆ιδασκαλεία της  χώρας . 

11.To άρθρο 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». 

12.Την µε αριθ. 35235/ΣΤ5 Υ.Α. (ΦΕΚ 583/ τ Β΄/19-4-04) του ΥΠ.Ε.Π.Θ 
Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής, «Με εντολή Υπουργού», στο Γενικό 
Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους Προϊσταµένους Γενικών 
∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του Υπ.Ε.Π.Θ.. 

 
Αποφασίζουµε 

 
1.  Προκηρύσσουµε γραπτές εξετάσεις για επιλογή δασκάλων και νηπιαγωγών προς 

φοίτηση κατά τα τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα από 1-9-2005 µέχρι 31-8-2007 
στα ∆ιδασκαλεία ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστηµίων Αθηνών - 
Θεσσαλονίκης - Ιωαννίνων - Κρήτης - Πατρών- Αιγαίου και στα ∆ιδασκαλεία 
Νηπιαγωγών των Πανεπιστηµίων Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ιωαννίνων- Κρήτης- 
Αιγαίου που θα διενεργηθούν στις 18, 19, 20 Μαρτίου 2005. 

     Το αναλυτικό πρόγραµµα  θα  οριστεί µε άλλη Απόφασή µας που θα κοινοποιηθεί            
έγκαιρα στους υποψήφιους. 

2.  Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν ταυτόχρονα σε Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) 
Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ιωαννίνων - Ρεθύµνου - Πατρών -Ρόδου, µε τα ίδια 
θέµατα. 
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α) Στο (Ε.Κ.) Αθηνών θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ∆ηµόσιας 

και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση το 
διδακτικό έτος 2004-05 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 
∆ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης,  που  έχουν την οργανική τους θέση 
το διδακτικό έτος 2004-05  σε δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των 
νοµών Καρδίτσας, Μαγνησίας, Λάρισας, Πιερίας, Κοζάνης, Καστοριάς, 
Φλώρινας, Ηµαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, ∆ράµας, Καβάλας, 
Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. 

γ) Στο (Ε.Κ.) Ιωαννίνων θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί 
∆ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης,  που έχουν την οργανική τους θέση 
το διδακτικό έτος 2004-05 σε δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των 
νοµών Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, ΄Αρτας, Κέρκυρας, Λευκάδας, 
Τρικάλων, Γρεβενών και Αιτωλοακαρνανίας (πλην των εκπ/κών της 
∆ιεύθυνσης  Αιτωλοακαρνανίας, και των 1ου Γραφείου Μεσολογγίου και  
5ου Γραφείου Ναυπάκτου ).  

δ ) Στο (Ε.Κ.) Πατρών θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ∆ηµόσιας 
και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση  το 
διδακτικό έτος 2004-05 σε δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των νοµών 
Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, 
Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου, στη ∆ιεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας καθώς 
και στα  1ο Γραφείο Π.Ε. Μεσολογγίου και 5ο Γραφείο Π.Ε. Ναυπάκτου.  

 ε) Στο (Ε.Κ.) Ρεθύµνου θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ∆ηµόσιας 
και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης,  που έχουν την οργανική τους θέση το 
διδακτικό έτος 2004-05 σε δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των νοµών 
Ηρακλείου, Ρεθύµνου, Λασιθίου και Χανίων. 

στ)   Στο (Ε.Κ.) Ρόδου θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ∆ηµόσιας  
        και  Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση το διδα-  
       κτικό έτος 2004-05 σε δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του νοµού   
       ∆ωδεκανήσου.  
Αλλαγή εξεταστικού κέντρου επιτρέπεται µόνο για υπηρεσιακούς ή σοβαρούς 
οικογενειακούς λόγους και εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί στη ∆ιεύθυνση 
Εφαρµογής Προγραµµάτων Σ.Ε.∆.Π. του Υ.Π.Ε.Π.Θ., το αργότερο µέχρι 4-03-
2005. 

3. Τα µαθήµατα στα οποία θα εξεταστούν γραπτώς οι υποψήφιοι αναφέρονται στο 
Γ3/594/27-11-98 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ ( που κοινοποιήθηκε στις ∆/νσεις Π.Ε. 
της χώρας) µε το οποίο καθορίζεται η ύλη των µαθηµάτων των Εξετάσεων 

 επιλογής για µετεκπαίδευση στα ∆ιδασκαλεία της χώρας ,µετά την τροποποίηση της 
µε αριθµ. Γ3/736/19-12-97  Υ. Απόφασης (µε τη Γ3/577/16-11-98 Υ.Α.) 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. 
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)  ∆ιδακτική : Χειρισµός συγκεκριµένου προβλήµατος από τη διδακτική 
πράξη, µε βάση τα δεδοµένα της ∆ιδακτικής 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 ∆ιδασκαλείο και ειδικότητα, ως 

ακολούθως : 
• Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών :  
Ι. ∆άσκαλοι για µετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή :  80 
ΙΙ. ∆άσκαλοι για µετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή :  40 
        (Να λάβουν υπόψιν τους οι υποψήφιοι ότι µέρος µαθηµάτων 
          στο Μ∆∆Ε θα γίνονται απόγευµα λόγω ανακαίνισης του κτιρίου) 
 
• ∆ιδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών : 
Ι. Νηπιαγωγοί για µετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή :  40 
ΙΙ.  Νηπιαγωγοί για µετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή : 15  

    
• ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης: 
Ι. ∆άσκαλοι για µετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:  70 
ΙΙ. ∆άσκαλοι για µετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή:  30 
 
• ∆ιδασκαλείο Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης:  
Ι. Νηπιαγωγοί για µετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:  45 
ΙΙ. Νηπιαγωγοί για µετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή: 25 
 
• ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων : 
Ι. ∆άσκαλοι για µετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:  40 
ΙΙ. ∆άσκαλοι για µετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή:  20 
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• ∆ιδασκαλείο Νηπιαγωγών Ιωαννίνων : 
Ι. Νηπιαγωγοί για µετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:  30 
ΙΙ.     Νηπιαγωγοί για µετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή: 15 
 
• ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύµνου 
 Ι. ∆άσκαλοι για µετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:  40 
ΙΙ. ∆άσκαλοι για µετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή:  30 
 
• ∆ιδασκαλείο Νηπιαγωγών : Ρεθύµνου 
Ι. Νηπιαγωγοί για µετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:  30 
   ∆ε  λειτουργεί Τµήµα Ειδικής Αγωγής 
                                                                                                            
• ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Πατρών 
Ι. ∆άσκαλοι για µετεκπαίδευση στη Γενική αγωγή:                40 
 ∆ε  λειτουργεί Τµήµα Ειδικής Αγωγής:   
  
• ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Αιγαίου 
Ι. ∆άσκαλοι για µετεκπαίδευση στη Γενική αγωγή:              30 
ΙΙ. ∆άσκαλοι για µετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή:                25 
    
• ∆ιδασκαλείο Νηπιαγωγών Αιγαίου 
Ι. Νηπιαγωγοί για µετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή:  20 
ΙΙ.    Νηπιαγωγοί για µετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή:  10 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΜΕΤΕΚΠ/ΣΗ             675     
                                
 
       Ο  αριθµός των εισακτέων είναι αυστηρά  καθορισµένος  και δε θα 

προσκληθούν επιλαχόντες  για εγγραφή και  φοίτηση στα ∆ιδασκαλεία  
 

Οι ανωτέρω  αριθµοί αυξάνονται κατά 6% µε εισακτέους από την Ιδιωτική 
Εκπαίδευση και κατά τρεις το περισσότερο εισακτέους από τη Φιλεκπαιδευτική 
Εταιρεία, εφόσον 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. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)  (ΦΕΚ .945/τ. Β΄/15.11.95 ) 

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

∆ιδασκαλεία για τα οποία προκηρύσσονται οι εξετάσεις, συµπληρώνουν και 
υποβάλλουν δια του ∆/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 ΥΠΕΠΘ, στο οποίο 
δηλώνουν κατά σειρά προτίµησης  τα ∆ιδασκαλεία (ένα ή περισσότερα ) στα 
οποία επιθυµούν να φοιτήσουν και µόνο µία Κατηγορία Μετεκπαίδευσης, (Γενική 
ή Ειδική Αγωγή). 

 
     ΠΡΟΣΟΧΗ!  Στo ∆ιδασκαλείο ∆.Ε. Πατρών καθώς και στο ∆ιδασκαλείο 

Νηπ/γών Ρεθύµνου  δε  λειτουργεί Τµήµα Ειδικής Αγωγής και εποµένως δεν 
µπορεί να δηλωθεί αυτή η κατηγορία..  

     Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ορίζεται η 14.12.2004, 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’//25.01.1985) Υ.Α. - 
δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής για διετή µετεκπαίδευση στα 
∆ιδασκαλεία έχουν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, (πτυχιούχοι Παιδαγωγικών 
Ακαδηµιών και Σχολών Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικών Τµηµάτων ∆ηµ. Εκπ/σης 
και Νηπ/γών των Παν/µίων), ∆ηµόσιας 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 ∆ηµόσια Εκπαίδευση ή σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς 
σταθµούς Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή Νοµικών Προσώπων 
Ιδιωτικού ∆ικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο 
Βορείου Ελλάδος  ή στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, κατά τις διατάξεις 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». 

7.  Για τον υπολογισµό της ανωτέρω εκπαιδευτικής υπηρεσίας, λαµβάνεται τελικά 
υπόψη οποιαδήποτε εκπαιδευτική υπηρεσία έχει προσφερθεί στη ∆ηµόσια 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 
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προβλεπόµενες αποφάσεις διορισµού και απόλυσης σε θέση αναπληρωτή ή σε 
θέση εκπαιδευτικού Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.  (Στην προϋπηρεσία υπολογίζεται 
και η εκπαιδευτική υπηρεσία του άρθρου 8 παρ.8 του Ν. 2817/00 (Φ.Ε.Κ. 78/14-
3-2000 τ. Α' ) «Εκπ/ση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες 
διατάξεις».        

8.  Οι εκπ/κοί που έχουν κατά το παρελθόν µετεκπαιδευτεί στο Μ.∆.∆.Ε. ή σε 
άλλο ∆ιδασκαλείο στη Γενική ή στην Ειδική Αγωγή  ή έχουν αναγνωρισµένο 
τίτλο ισότιµο µε αυτόν των ∆ιδασκαλείων (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. Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. 
που παρακολουθούν το Πρόγραµµα Ακαδηµαϊκής και Επαγγελµατικής 
Αναβάθµισης («εξοµοίωση»), σύµφωνα µε το Π.∆.130/90, έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής στις εξετάσεις επιλογής για φοίτηση στα ∆ιδασκαλεία.   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 ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης 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 υπόδειγµα του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 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 ∆ιευθυντή της 
∆ιεύθυνσης Π.Ε. µέχρι τις 28.12.2004. 

11.Ο ∆ιευθυντής της ∆/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 
∆ιεύθυνσής του πίνακες προκρινοµένων για συµµετοχή στον προκηρυχθέντα 
διαγωνισµό,  κατά αύξοντα αριθµό και κατ' αλφαβητική σειρά, συµπληρώνοντας 

όλα τα στοιχεία του σχετικού πίνακα - υποδείγµατος του ΥΠ.Ε.Π.Θ., χωριστά για 
τους δασκάλους και χωριστά για τους νηπιαγωγούς. 

 Ο ενιαίος αλφαβητικός πίνακας των προκρινοµένων, αφού σφραγιστεί, 
µονογραφηθεί κατά σελίδα και υπογραφεί από το ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης 
Π.Ε., υποβάλλεται µαζί µε τις αιτήσεις στη ∆ιεύθυνση Εφαρµογής 
Προγραµµάτων Σ.Ε.∆.Π. του Υπ.Ε.Π.Θ. µέχρι τις 18.1.2005.  Η ∆ιεύθυνση 
Εφαρµογής Προγραµµάτων Σ.Ε.∆.Π. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αφού διενεργήσει τον 
τελικό έλεγχο, αποστέλλει τις αιτήσεις στη ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

 Η ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κάνει τη µηχανογραφική 
επεξεργασία κατά εξεταστικό κέντρο και κατά κλάδο, καθώς και κάθε άλλη 
απαιτούµενη επεξεργασία. 
12.  Μετά την υποβολή των αιτήσεων - δηλώσεων, αλλαγή σειράς προτίµησης 

∆ιδασκαλείων ή ειδικότητας µετεκπαίδευσης δεν επιτρέπεται. Οι ∆ιευθυντές 
∆ιευθύνσεων 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 
∆ιδασκαλεία της χώρας θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω: 

       α. Η φοίτηση στα ∆ιδασκαλεία είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια της 
φοίτησής τους οι µετεκπαιδευόµενοι απαλλάσσονται από τα διδακτικά και 
διοικητικά τους καθήκοντα και αποσπώνται στα ∆ιδασκαλεία στα οποία 
καλούνται να φοιτήσουν . 

        β. Άδειες:  Για τη χορήγηση αδειών, κανονικών-αναρρωτικών στους 
µετεκπαιδευόµενους, ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη 
24617/Γ3/εσ.191/11-03-03 Υ.Α. (ΦΕΚ 345/26-03-03 τ.Β΄) «Ρύθµιση  Θεµάτων 
εγγραφών, µετεγγραφών και φοίτησης των εκπαιδευτικών που µετεκπαιδεύονται 
στα ∆ιδασκαλεία της χώρας» και από τη σχετική νοµοθεσία ( Ν.2683/99, Ν. 
2327/95 και  Ν.2085/92). 

  γ. Αναστολή φοίτησης: Αναστολή φοίτησης µπορεί να γίνει µόνο στην 
περίπτωση χορήγησης αναρρωτικών αδειών και µε απόφαση  A/θµιας ή Β/θµιας 
Υ.Ε. (Υγειονοµικής Επιτροπής).  Η αναστολή µπορεί να γίνει από ένα µέχρι δύο 
εξάµηνα σπουδών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. µακροχρόνιας ασθένειας) 
µπορεί να υπερβεί τα 2 εξάµηνα και οι απουσίες να υπερβαίνουν το 20% των 
προβλεποµένων παρουσιών.  Η αναστολή γίνεται µε πράξη του ∆.Σ. του ∆/λείου 
και κοινοποιείται στο ΥΠΕΠΘ. Σε περίπτωση αναστολής φοίτησης µετεκπ/νου, 
που δεν µπορεί να παρακολουθήσει τη ροή των εξαµήνων και υποχρεώνεται να 
διακόψει για κάποιο εξάµηνο και να συνεχίσει το άλλο, ο µετεκπ/νος επανέρχεται 
στο σχολείο του.  Η αναστολή φοίτησης γνωστοποιείται στο γραφείο εκπ/σης, 
πριν από τη λήξη του χρόνου αναστολής, για µια ορθολογιστικότερη κατανοµή 
του προσωπικού της περιοχής ευθύνης του Γραφείου. 
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δ. ∆ιακοπή φοίτησης .   Σε κάθε περίπτωση, εκτός αναρρωτικών αδειών όταν 
υπερβαίνουν οι απουσίες το 20% κατά µάθηµα αλλά και στο σύνολό τους, 
διακόπτεται η φοίτησή των µετεκπ/νων, µε πράξη του ∆.Σ. και επικυρώνεται µε 
έκδοση Υ.Α. από το ΥΠΕΠΘ. 

ε. Εγγραφές: Κατά την α΄ εγγραφή των εκπαιδευτικών, που καλούνται να 
µετεκπαιδευτούν στα ∆/λεία, µεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που ζητούνται 
από το ∆/λείο προσκοµίζουν και βεβαίωση του γραφείου Π.Ε. στο οποίο ανήκουν, 
ότι δεν έχουν µετεκπαιδευτεί στο παρελθόν σε οποιοδήποτε ∆ιδασκαλείο της 
χώρας στη Γενική ή Ειδική Αγωγή και ότι δεν έχουν άλλον αναγνωρισµένο τίτλο 
ισότιµο µε αυτόν που χορηγούν τα ∆ιδασκαλεία.  Οι βεβαιώσεις αυτές θα 
κρατούνται στο αρχείο των ∆/λείων,  για µια τριετία. 

στ. Μετεγγραφές : ∆εν επιτρέπονται οι µετεγγραφές από ∆ιδασκαλείο σε    
   ∆ιδασκαλείο εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων σύµφωνα µε τη         
   24617/Γ3/εσ.191/11-03-03 Υ.Α. (ΦΕΚ 345/26-03-03 τ.Β΄) «Ρύθµιση  Θεµάτων    
   εγγραφών, µετεγγραφών και φοίτησης των εκπαιδευτικών που µετεκπαι-   
   δεύονται  στα ∆ιδασκαλεία της χώρας» 

 
     Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µετεγγραφή για την αντιµετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως 
βαριές και δυσίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων, σοβαροί οικογενειακοί 
λόγοι και µόνο σε ποσοστό 5% των εκπ/κων οι οποίοι µετεκπαιδεύονται στο ίδιο 
έτος σπουδών στο αντίστοιχο τµήµα και κατεύθυνση  στο ∆ιδ/λείο υποδοχής. 

     Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ικανοποίηση της µετεγγραφής είναι: 
     1.-«Ο εκπ/κος ο οποίος ζητά τη µετεγγραφή θα πρέπει να διαθέτει εισαγωγική από 

το διαγωνισµό για τα ∆ιδ/λεία βαθµολογία, ίση ή µεγαλύτερη από τη βαθµολογία 
µε την οποία εισήχθη και ο τελευταίος εισακτέος στον ίδιο διαγωνισµό στο 
Τµήµα και την Κατεύθυνση του ∆ιδ/λείου υποδοχής». 

     2.-«Ο ενδιαφερόµενος εκπ/κος για µετεγγραφή είχε περιλάβει στις προτιµήσεις 
του το ∆ιδ/λείο στο οποίο ζητά να µετεγγραφεί». 

     3.-«Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω προϋποθέσεων δύνανται να µετεγγράφονται από 
∆ιδ/λείο σε ∆ιδ/λείο, εκπ/κοι που έχουν τέσσερα (4) παιδιά, τα οποία είναι 
ανήλικα ή σπουδάζοντα ή δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις και εκπ/κοι σύζυγοι στρατιωτικών που έλαβαν υψηλότερη 
βαθµολογία του τελευταίου εισαχθέντος στο ∆ιδ/λείο που ζητούν να 
µετεγγραφούν, ανεξάρτητα απ’ την αρχική δήλωση προτιµήσεών τους  

 
14.Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων και των Γραφείων 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 (∆ηµόσια και Ιδιωτικά) της αρµοδιότητας  
τους και να καλέσουν 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 14.12.2004. 

 
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. 

  
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 
∆ηµοσίου µε   άσκοπες δαπάνες που προέρχονται από το µεγάλο ποσοστό αποχής 
των υποψηφίων από τις εξετάσεις ( τα προηγούµενα χρόνια άγγιξε το  60%) 
πρέπει οι υποψήφιοι που για οποιονδήποτε λόγο αδυνατούν να προσέλθουν στις 
εξετάσεις να το δηλώσουν µέχρι τις 18.02.2005 στην υπηρεσία µας, µέσω των 
Γραφείων  Π.Ε. που έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους. Επειδή κατά το παρελθόν 
έχει παρατηρηθεί µεγάλο ποσοστό αποχής, όπως αναφέρουµε και παραπάνω, 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 ∆ιευθύνσεων να υπενθυµίσουν µε εγκύκλιό τους στους 
υποψήφιους την υποχρέωση που έχουν να δηλώσουν µέχρι 18.02.2005  αν θα 
συµµετάσχουν τελικά στις εξετάσεις και αφού καταρτίσουν  ονοµαστικούς 
πίνακες των εκπαιδευτικών που θα απέχουν τελικά από τις εξετάσεις να τους 
στείλουν άµεσα στο fax :9231472, στη ∆/νση Εφ. Προγρ. ΣΕ∆Π του Υπ.Ε..Π.Θ.  

 Για κάθε πληροφορία να απευθύνεστε στη Γραµµατεία του κάθε ∆ιδασκαλείου ή 
στη ∆/νση Εφαρµ. Προγρ. Σ.Ε.∆.Π. του Υπ.Ε.Π.Θ. (τηλ. 9233126 και 9231472)    

 
                                             
                                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  
 
   
                                                              ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
 
 ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ  
1.  Υπόδειγµα Αίτησης-∆ήλωσης 
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2.  Οδηγίες συµπλήρωσης της αίτησης 
3.  Υπόδειγµα  Πίνακα προκρινοµένων     

           
  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Περιφερειακή ∆/νση Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης Αττικής 
2. ∆ιευθυντές ∆/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. 
3. ∆ιδασκαλείο  ∆.Ε. Θεσ/νίκης  
     Παιδαγ. Τµήµα ∆ηµ. Εκπ/σης  
     Αριστοτέλειου  Παν/µίου  Θεσ/νίκης  
     540 06 (Α.Π.Θ.)       
4..∆ιδασκαλείο  Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης  
     Παιδαγ. Τµήµα Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης  
     Αριστοτέλειου  Παν/µίου  Θεσ/νίκης  
     540 06 (Α.Π.Θ.)  
5. Μ.∆.∆.Ε.  
    Παιδαγωγικού Τµήµατος Παν/µίου Αθηνών 
    Μαρασλή  4, 106 76 Αθήνα     
6. ∆ιδασκαλείο  Νηπιαγωγών  Αθηνών 
     Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών Παν/µίου Αθήνας  
     Ιπποκράτους 31 106 80   Αθήνα      
7.  ∆ιδασκαλείο  ∆.Ε. Ιωαννίνων 
     Παιδαγ.Τµήµα ∆ηµ. Εκπ/σης Παν/µίου Ιωαννίνων 
     Παν/πολη ∆ουρούτης  45110 Ιωάννινα      
8.  ∆ιδασκαλείο  Νηπιαγωγών Ιωαννίνων 
     Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών Παν/µίου Ιωαννίνων 
     Παν/πολη ∆ουρούτης  45110 Ιωάννινα   
 9. ∆ιδασκαλείο  ∆.Ε. Ρεθύµνου 
     Παιδαγ. Τµήµα ∆ηµ. Εκπ/σης Παν/µίου Κρήτης 
     Ρέθυµνο 74100 
10. ∆ιδασκαλείο Νηπ/γών Ρεθύµνου 
     Παιδαγ. Τµήµα Νηπ/γών Παν/µίου Κρήτης 
     Ρέθυµνο 74100 
11. ∆ιδασκαλείο  ∆.Ε. Πάτρας  
     Παιδαγ. Τµήµα ∆ηµ. Εκπ/σης Παν/µίου Πάτρας 
     Παν/πολη Πατρών, 26110 Πάτρα   
12..∆ιδασκαλείο ∆.Ε. Αιγαίου 
     Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµ. Εκπ. Παν/µίου Αιγαίου  

     Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 1, 85100 Ρόδος 
13. ∆ιδασκαλείο Νηπ/γων Αιγαίου 
      ΤΕΠΑΕ Παν/µίου Αιγαίου 
      Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 1, 85100 Ρόδος 
14. ∆.Ο.Ε. 
      Ξενοφώντος 15Α   
      105 57, Αθήνα 
15. ΟΙΕΛΕ 
  Χαλκοκονδύλη 13 
 104 32, Αθήνα 
16.Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία - Αρσάκειο Ψυχικού  
      Αρσάκη 1 
      154 52 , Ψυχικό 
17. Συντονιστές των Σχολείων Εξωτερικού 
     (όπως ο πίνακας αποδεκτών) 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 
1.  Γραφείο  Υπουργού κ. Γιαννάκου 
2.  Γραφείο  Υφυπουργού κ. Ταλιαδούρου 
3.  Γραφείο  Υφυπουργού κ. Καλού 
4.  Γραφείο   Γεν. Γραµµατέα κ. Καραµάνου 
5.  ∆/νση  Σπουδών  Π.Ε. 
6.  ∆/νση  Εφαρµ. Προγρ. ΣΕ∆Π  (60) 
7.  ∆/νση  Προσωπικού Π.Ε. 
8.  ∆/νση  Ειδικής Αγωγής 
9.  ∆/νση  Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπ/σης 
10. ∆/νση  Οικονοµικών  Υποθέσεων  
11. ∆/νση  Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
12. ∆/νση  Ανωτάτης Εκπαίδευσης  
13. Γραφείο  Τύπου  
14. Γραφείο  Ενηµέρωσης  Κοινού  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
.∆/ΝΣΗ  Π.Ε.  .............................................                                           Αθ= Αθήνα, Αι= Αιγαίο, Θε=Θεσ/νίκη, Ιω=Ιωάννινα, Πα=Πάτρα, Ρε= Ρέθυµνο 
                 ΓΡΑΦΕΙΟ  ............................................                                Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται µέχρι την ηµεροµηνία της προκήρυξης 
.............................................. 
 
. 
 
 
                Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

          ΠΡΟΚΡΙΝΟΜΕΝΩΝ   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 
        ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΑ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10* 11 12** 
α/α Αριθµός 

Μητρώου 
Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατέρα Όνοµα Μητέρας Κατηγορία 

Εκπαίδ. 
∆ηµ. - 
Ιδιωτ. 
Φιλεκπ. 

Κατηγ
ορία 
Μετεκ
παίδ. 
Γενική-
Ειδική 

Κλάδος 
∆ασκ. 
Νηπιαγ. 

∆ιδασκαλεία 
Προτίµησης(Αθ, Αι Θε, Ιω, Πα, Ρε) 
 
 
 
1η       2η        3η        4η         5η           6η 

Οργανική Θέση 
Σχολείο-Γραφείο 

Συνολικός 
Χρόνος. 
Υπηρεσίας 
(Ετη,Μην,Μέ
ρ) 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 


