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           Παροφςι,   25.07.2014 

           Αρ. Υρωτ.:  118102/Δ1 
  

ΡΟΣ: 
 
1. Ψισ Διευκφνςεισ Υρωτοβάκμιασ      
     και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
           (Ζδρεσ τουσ) 
 
2. Ψο Χυντονιςτικό Γραφείο 
     Πειονοτικϊν Χχολείων     
  

 KOIN: 1. Υεριφερειακζσ Διευκφνςεισ    
     Υρωτοβάκμιασ και   
     Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ 
           (Ζδρεσ τουσ) 

2. Λ.Ψ.Ω.Ε. «ΔΛΣΦΑΡΨΣΧ» 

3. Χιβιτανίδειοσ Δθμόςια Χχολι  
     Ψεχνϊν και Επαγγελμάτων  
 
 

ΘΕΜΑ: Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποψιφιων εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και 
ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςχολ. ζτουσ 2014-2015, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Αϋ). 

 
 
Ψο Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων ςτο πλαίςιο τθσ κατάρτιςθσ των ενιαίων 

πινάκων αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ςχολ. ζτουσ 2014-2015 

 
κ α λ ε ί 

 
τουσ υποψιφιουσ εκπαιδευτικοφσ να υποβάλουν αίτθςθ με τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά από   28–07–2014   ζωσ    08–08–2014.  

 
Σι υποψιφιοι κα πρζπει να είναι: 
1. Ζλλθνεσ πολίτεσ*. 
2. Βορειοθπειρϊτεσ και ομογενείσ που προζρχονται από τθν Ξωνςταντινοφπολθ και από 

τα νθςιά Μμβρο και Ψζνεδο (Ρ.Δ.3832/1958).  
3. Υολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ν.2431/1996). 

 
* Χθμειϊνεται ότι για τουσ υπθκόουσ χωρϊν εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που 

απζκτθςαν τθν ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ, κα πρζπει να ζχει ςυμπλθρωκεί 
τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ από τθν απόκτθςι τθσ, κατά τθν τελευταία θμζρα υποβολισ αιτιςεων 
με τθν παροφςα εγκφκλιο.  
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Μ Ε  Ο Σ  Α ϋ :  Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Ρ Λ Α Ι Σ Ι Ο  
 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α ϋ :  Ρ  Ο Σ Λ Θ Ψ Ε Ι Σ  Ε Κ Ρ Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν  Α Ρ Ο  Ρ Ι Ν Α Κ Ε Σ  

Α Ν Α Ρ Λ Θ  Ω Τ Ω Ν  &  Ω  Ο Μ Ι Σ Θ Ι Ω Ν    
 

Ενότητα 1. Γενικζσ διατάξεισ 

1α. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 1 και τθσ παρ.2 του άρκρου 5 του ν.3848/2010 (ΦΕΞ 
71/19.05.2010 τ.Αϋ) ορίηεται ότι οι λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ καλφπτονται από αξιολογικό πίνακα κατάταξθσ των υποψθφίων 
που ςυγκεντρϊνουν βακμολογία πάνω από τθ βάςθ ςτο γραπτό διαγωνιςμό του Ανϊτατου 
Χυμβουλίου Επιλογισ Υροςωπικοφ (Α.Χ.Ε.Υ.). 

β. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 5 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με τθν 
παρ.27 του άρκρου 36 του ν.4186/2013 (ΦΕΞ 193/17.09.2013 τ.Αϋ), ορίηεται ότι, αν για 
οποιαδιποτε αιτία απουςιάηουν από ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικοί ι δθμιουργθκοφν ζκτακτα λειτουργικά κενά κατά τθ διάρκεια του 
διδακτικοφ ζτουσ, προςλαμβάνονται, με αίτθςι τουσ, προςωρινοί αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί 
με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου. Αν οι προβλεπόμενεσ από το πρόγραμμα ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και αςκιςεων ςτο ίδιο ςχολείο τθσ ίδιασ πόλθσ ι περιοχισ μετάκεςθσ είναι 
περιςςότερεσ από οχτϊ και λιγότερεσ από δεκαζξι και δεν δικαιολογοφν το διοριςμό μόνιμου 
εκπαιδευτικοφ, προςλαμβάνονται προςωρινοί αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί με μειωμζνο 
ωράριο διδαςκαλίασ.  

γ. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ.4 του άρκρου 5 του ίδιου νόμου ορίηεται ότι ςε εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρζπουν τθν πρόςλθψθ προςωρινοφ 
αναπλθρωτι ςε ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 
προςλαμβάνονται, με αίτθςι τουσ, ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου.  

δ1. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ.2 και 3 του άρκρου 9 του ίδιου νόμου ορίηεται ότι κατά τθ 
μεταβατικι περίοδο μζχρι τθν κατάρτιςθ των πινάκων που προβλζπονται ςτο άρκρο 3 (ιτοι των 
τελικϊν πινάκων κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν του ΑΧΕΥ, οι οποίοι κα καταρτιςτοφν μετά τθ 
διενζργεια του γραπτοφ διαγωνιςμοφ) οι προςλιψεισ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και 
ωρομιςκίων γίνεται από τουσ υφιςτάμενουσ, κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του 
ν.3848/2010 ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ, ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν. 
Ψο ίδιο ιςχφει και για τισ προςλιψεισ ςτθ Σιβιτανίδειο Δθμόςια Σχολι Τεχνϊν και 
Επαγγελμάτων, ςτα εκκλθςιαςτικά γυμνάςια και ςτα γενικά εκκλθςιαςτικά λφκεια. 

 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ:  
Πε τθν αρικ. 80110/Δ1/22.05.2014 (ΑΔΑ: 65ΦΗ9-ΞΦΚ) (ΦΕΞ 1435/04.06.2014 τ.Βϋ) Ω.Α., που 
εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ.1 του άρκρου 9 του 
ν.3848/2010, παρατάκθκε θ μεταβατικι περίοδοσ (τθσ παρ.1 του άρκρου 9 του ν.3848/2010)  
ζωσ και το ςχολικό ζτοσ 2014-2015. 
 

 

δ2. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ.4 του ωσ άνω άρκρου του ίδιου νόμου ορίηεται ότι ςτθν 
εξαιρετικι περίπτωςθ εξάντλθςθσ των ενιαίων πινάκων  ςυντάςςονται αντιςτοίχωσ πίνακεσ με 
ςειρά κατάταξθσ βάςει του χρόνου κτιςθσ του πτυχίου και, εφόςον ο χρόνοσ αυτόσ ςυμπίπτει 
για περιςςότερουσ υποψθφίουσ, λαμβάνεται υπόψθ ο βακμόσ του πτυχίου. 

 δ3. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 9 του ίδιου νόμου ορίηεται ότι οι ενιαίοι 
πίνακεσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν κατά τθ μεταβατικι περίοδο παφουν να τροφοδοτοφνται 
με νζα ςτοιχεία προχπθρεςίασ από τθν 1θ Ιουλίου 2010. 

 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ:  
Θ καταλθκτικι θμερομθνία προςμζτρθςθσ προχπθρεςιϊν, ιτοι θ 30θ Λουνίου 2010, αφορά ςτο 
ςφνολο των περιπτϊςεων προχπθρεςιϊν που προςμετρϊνται ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν 
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(βλ. Ξεφ. Βϋ), ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που ζχουν προςφερκεί ςε ιδιωτικά ςχολεία 
(βλ. Εν.3 του παρόντοσ Ξεφ. Αϋ). 

 

ε. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ.7 του ίδιου ωσ άνω άρκρου του ίδιου νόμου ορίηεται ότι 
προχπθρεςία προςφερκείςα μετά τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2010 λαμβάνεται υπόψθ για τουσ 
τελικοφσ πίνακεσ του διαγωνιςμοφ του άρκρου 3 (μετά τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου) μόνον 
εφόςον θ πρόςλθψθ ζγινε από τουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν τθσ παρ.2 ι από τουσ 
τελικοφσ πίνακεσ του άρκρου 3. Από τθν προχπόκεςθ του προθγοφμενου εδαφίου εξαιρείται θ 
προχπθρεςία των εκπαιδευτικϊν των ιδιωτικϊν ςχολείων πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ και τθσ περίπτ. ιδϋ τθσ υποπαραγράφου αϋ τθσ παρ.34 του άρκρου 6 του 
ν.3027/2002 (ΦΕΞ 152/28.06.2002 τ.Αϋ), όπωσ ιςχφει (χωρϊν-μελϊν τθσ Ε.Ε.).  
 

2α. Από το ςυνδυαςμό των διατάξεων του ν.3255/2004 (ΦΕΞ 138/22.07.2004 τ.Αϋ) και 
του ν.3848/2010 προβλζπεται ότι από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2005-2006 και μζχρι τθ 
λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου τθσ παρ.1 του άρκρου 9 του ν.3848/2010 θ πρόςλθψθ 
προςωρινϊν αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ γίνεται από ενιαίο πίνακα ςτον οποίο κατατάςςονται, με αίτθςι τουσ, οι 
υποψιφιοι εκπαιδευτικοί κατά ςειρά που εξαρτάται από … αα) … προχπθρεςία προςωρινοφ 
αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ, ζνα μόριο για κάκε μινα τθσ προχπθρεςίασ τουσ, ββ) 
ςε όςουσ ζλαβαν τθ βακμολογικι βάςθ κατά τον τελευταίο προ τθσ ςυντάξεωσ του ωσ άνω 
πίνακα διαγωνιςμό του ΑΧΕΥ, ζνα μόριο για κάκε βακμολογικι μονάδα πάνω από τθ 
βακμολογικι βάςθ, γγ) ςε όςουσ ζλαβαν τθ βακμολογικι βάςθ κατά τον αντίςτοιχο 
προτελευταίο διαγωνιςμό, μιςό μόριο για κάκε βακμολογικι μονάδα πάνω από τθ βακμολογικι 
βάςθ. Τςοι υπάγονται ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ από τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ λαμβάνουν 
ακροιςτικά τα μόρια αυτϊν.  

β. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ.5β του άρκρου 6 του ν.3255/2004, οι οποίεσ διατθροφνται ςε 
ιςχφ κατά τθ μεταβατικι περίοδο ςε εφαρμογι των παρ.2 και 3 του άρκρου 9 του ν.3848/2010, 
ορίηεται ότι από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2005-2006 θ πρόςλθψθ ωρομίςκιων 
εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ γίνεται από 
ενιαίο πίνακα ωρομιςκίων, που ςυντάςςεται κατά Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ κάκε 
ζτοσ. Ξάκε υποψιφιοσ ωρομίςκιοσ εκπαιδευτικόσ εγγράφεται ςτον πίνακα μόνο μιασ 
Υεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. Χε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των πινάκων ωρομίςκιων 
εκπαιδευτικϊν, προςλαμβάνονται ωσ ωρομίςκιοι από τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτον ενιαίο πίνακα 
αναπλθρωτϊν κατά τθ ςειρά εγγραφισ τουσ ςε αυτόν. 
 

3α. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ.3 του άρκρου 9 του ν.3391/2005 (ΦΕΞ 240/04.10.2005 τ.Αϋ) 
ορίηεται ότι θ υπθρεςία αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ, που 
χαρακτθρίηονται κατά τισ οικείεσ διατάξεισ ωσ δυςπρόςιτεσ, λογίηεται από το ςχολικό ζτοσ 2002-
2003 ςτο διπλάςιο για τθν κατάταξθ ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν τθσ παρ. 5 του άρκρου 6 
του ν.3255/2004. Χφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του ν.3687/2008 (ΦΕΞ 159/01.08.2008 
τ.Αϋ) ςτο διπλάςιο υπολογίηεται και θ υπθρεςία των ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςτα Χχολεία 
Δεφτερθσ Ευκαιρίασ των περιοχϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ των κατθγοριϊν Κϋ, Λϋ, ΛΑϋ και ΛΒϋ που ζχουν χαρακτθριςκεί δυςπρόςιτα.  
 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ:  
Χε εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ.2 του άρκρου 9 του ν.3848/2010 (βλ. παρ. 1δ3 του 
παρόντοσ Ξεφ.) o διπλαςιαςμόσ τθσ μοριοδότθςθσ των προχπθρεςιϊν ςε δυςπρόςιτα ςχολεία 
και ςε Χχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ, που λειτουργοφν ςε περιοχζσ με δυςπρόςιτα ςχολεία τθσ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ιςχφει για προχπθρεςίεσ προςφερκείςεσ μζχρι και 30-06-2010. 
 

 

β. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ.13α του άρκρου 6 του ν.3255/2004, όπωσ ειςιχκθκε με τθν 
παρ.5 του άρκρου 9 του ν.3391/2005, ορίηεται ότι θ προχπθρεςία αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου 
εκπαιδευτικοφ υπολογίηεται ςτον κλάδο ςτον οποίο προςφζρκθκε. 
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4. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ.17 του άρκρου 59 του ν.3966/2011 (ΦΕΞ 118/24.05.2011 τ.Αϋ) 
ορίηεται ότι: «α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προςλαμβάνονται ςτα ςχολεία πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 
διαγράφονται από τουσ πίνακεσ αναπληρωτών για το ςχολικό ζτοσ που διανφεται κατά τθν 
ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψθσ και για το επόμενο ςχολικό ζτοσ, εφόςον δεν αναλαμβάνουν για 
οποιονδιποτε λόγο υπθρεςία εντόσ πζντε θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψισ τουσ ι 
αναλαμβάνουν υπθρεςία και παραιτοφνται κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ. 
β) Οι διατάξεισ του προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηονται για τουσ εκπαιδευτικοφσ που 
προςλαμβάνονται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τεςςάρων θμερολογιακϊν μθνϊν, τουσ 
ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ που προςλαμβάνονται με πλιρεσ ι μειωμζνο 
ωράριο για τθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων που λειτουργοφν ςε Ειδικά Καταςτιματα 
Κράτθςθσ Νζων, τουσ εκπαιδευτικοφσ που προςλαμβάνονται κατά τθ διάρκεια τθσ εκπλιρωςθσ 
των ςτρατιωτικϊν τουσ υποχρεϊςεων και αδυνατοφν για το λόγο αυτόν να αναλάβουν υπθρεςία, 
κακϊσ και για τουσ εκπαιδευτικοφσ που υποχρεοφνται να παραιτθκοφν προκειμζνου να 
εκπλθρϊςουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.» 
 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ:  

Χτθν ιςτοςελίδα http://e-aitisi.sch.gr ζχει αναρτθκεί αλφαβθτικόσ πίνακασ εκπαιδευτικϊν, 
κατά κλάδο και ειδικότθτα, οι οποίοι διαγράφονται από τουσ οικείουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν 
του ςχολ. ζτουσ 2014-2015, βάςει των ανωτζρω διατάξεων. Σι εκπ/κοί αυτοί, ακόμθ και εάν 
υποβάλουν αίτθςθ αναπλθρωτι, είναι ςαφζσ ότι δεν κα ενταχκοφν ςτουσ πίνακεσ 
αναπλθρωτϊν του ςυγκεκριμζνου ςχ. ζτουσ. 

 

5. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΞ 65/31.05.1982 τ.Αϋ) για 
τθν πολυκεςία, τθν πολυαπαςχόλθςθ κ.τ.λ. ορίηεται ότι: «Απαγορεφεται ςτουσ λειτουργοφσ ι 
υπαλλιλουσ ζμμιςκουσ και άμιςκουσ, πολιτικοφσ και ςτρατιωτικοφσ ι μιςκωτοφσ που 
απαςχολοφνται ςτο Δθμόςιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου 
του άρκρου 9 του Ν. 1232/1982 για τθν "επαναφορά ςε ιςχφ, τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ των 
διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλεσ διατάξεισ" και άςχετα από τθ φφςθ τθσ ςχζςεωσ που 
τουσ ςυνδζει με το Δθμόςιο ι το νομικό πρόςωπο να διοριςκοφν ι προςλθφκοφν και ςε δεφτερθ 
κζςθ ι απαςχόλθςθ ςτο δθμόςιο τομζα αυτό, τόςο ςτθν θμεδαπι όςο και ςτθν αλλοδαπι» 
(Χχετικά άρκρο 35 του ν.3528/2007 και Γνωμοδότθςθ ΡΧΞ 251/2007). 
 

6. Χτισ διατάξεισ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 31 του ν.3528/2007 (ΦΕΞ 26/09.02.2007 
τ.Αϋ) προβλζπεται ότι μετά από άδεια ο υπάλλθλοσ μπορεί να αςκεί ιδιωτικό ζργο ι εργαςία με 
αμοιβι, εφόςον ςυμβιβάηεται με τα κακικοντα τθσ κζςθσ του και δεν παρεμποδίηει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του. Θ άδεια χορθγείται για ςυγκεκριμζνο ζργο ι εργαςία μετά από 
ςφμφωνθ αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον 
ίδιο τρόπο.  

 
 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: 
Θ «αποςιϊπθςθ ςυμμετοχισ ςε ζργα με αμοιβι ξζνα προσ τθν υπθρεςία και ςτισ περιπτϊςεισ 
ακόμθ εκείνεσ, που επιτρζπεται θ ςυμμετοχι αυτι» ι «θ άςκθςθ εργαςίασ ι ζργου με αμοιβι 
χωρίσ προθγοφμενθ άδεια τθσ υπθρεςίασ» περιλαμβάνονται ςτα ρθτϊσ απαρικμοφμενα 
πεικαρχικά παραπτϊματα των διατάξεων του άρκρου 38 του Υ.Δ.410/1988 (ΦΕΞ 191 Αϋ) και του 
άρκρου 107 του Ρ.3528/2007, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο δεφτερο του Ρ.4057/2012 
(ΦΕΞ 54/14.03.2012 τ.Αϋ). 

 

7. Υεραιτζρω νομικζσ διατάξεισ ςχετικά με κωλφματα απαςχόλθςθσ ςτθ δθμόςια εκπ/ςθ 
αναφζρονται εκτενϊσ ςτο Ξεφ. Αϋ «ΞΩΟΩΠΑΨΑ ΩΥΣΒΣΟΘΧ ΑΛΨΘΧΘΧ ΔΘΟΩΧΘΧ / ΑΡΑΟΘΨΘΧ 
ΩΥΘΦΕΧΛΑΧ» του Πζρουσ Βϋ «ΩΥΣΒΣΟΘ ΑΛΨΘΧΕΩΡ».  

  

http://e-aitisi.sch.gr/
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Ενότητα 2. Εκπαιδευτικοί ειδικών κατηγοριών 

1. Από το ςυνδυαςμό των διατάξεων τθσ παρ.8 του άρκρου 1 του ν.3194/2003 (ΦΕΞ 
267/20.11.2003 τ.Αϋ), τθσ παρ.2 του άρκρου 16 του ν.3149/2003 (ΦΕΞ 141/10.06.2003 τ.Αϋ) και 
του άρκρου 17 του ν.3402/2005 (ΦΕΞ 258/17.10.2005 τ.Αϋ) ορίηεται ότι ςτουσ πίνακεσ 
αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν προτάςςονται κατά ςειρά α) οι πολφτεκνοι εξ 
ιδίασ οικογενείασ, β) οι πάςχοντεσ από ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία ι δρεπανο-
μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία και γ)  οι πάςχοντεσ από ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ. 

 

Χθμειϊνεται ότι οι ανωτζρω εκπαιδευτικοί εντάςςονται και προτάςςονται είτε ςτουσ 
οικείουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων με μόρια (προχπθρεςίασ ι/και επιτυχίασ ςε 
διαγωνιςμό του ΑΧΕΥ) είτε ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ χωρίσ μόρια, κατά περίπτωςθ. 
 

2. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 52 του ν.4115/2013 (ΦΕΞ 24/30.01.2013 τ.Αϋ) ορίηεται ότι 
«Εξομοιϊνονται με τουσ πολφτεκνουσ εκπαιδευτικοφσ, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείσ 
δφο (2) αναπιρων τζκνων, με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και, κατά ςυνζπεια, κα ζχουν τθν ίδια 
αντιμετϊπιςθ που ο ν.3848/2010 επιφυλάςςει ςτουσ πολφτεκνουσ.» 
 

3. Από το ςυνδυαςμό των διατάξεων του άρκρου 9 του ν.3848/2010 και τθσ παρ.4 του 
άρκρου 2 του ν.3454/2006 (ΦΕΞ 75/07.04.2006 τ.Αϋ) προκφπτει ότι από τθν ζναρξθ του ςχολ. 
ζτουσ 2006-2007 και μζχρι τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου, προςλαμβάνονται από τουσ 
εγγεγραμμζνουσ ςτον πίνακα τθσ παρ.5α του άρκρου 6 του ν.3255/2004, ιτοι από τον ενιαίο 
πίνακα αναπλθρωτϊν,  εκπαιδευτικοί που ζχουν τρία (3) τζκνα ςε ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό 
(20%) κατά κλάδο και ειδικότθτα επί των εκάςτοτε προςλαμβανομζνων, εφόςον πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ που κζτουν οι διατάξεισ.  

 

Αν οι εγγεγραμμζνοι ςτον ανωτζρω πίνακα δεν επαρκοφν, τότε για τθ ςυμπλιρωςθ του 
ποςοςτοφ προςλαμβάνονται υποψιφιοι χωρίσ προχπθρεςία από το ςυμπλθρωματικό πίνακα. 
Ξατά τον προςδιοριςμό των κζςεων που αντιςτοιχοφν ςτο ανωτζρω ποςοςτό, γίνεται 
ςτρογγυλοποίθςθ ςτθν αμζςωσ επόμενθ ακζραιθ μονάδα, αν προκφπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίςο 
ι μεγαλφτερο από το μιςό τθσ ακζραιθσ μονάδασ. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από 
το μιςό τθσ ακζραιθσ μονάδασ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 
 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ:  
1. Ψρίτεκνοι εκπ/κοί ενταγμζνοι ςε κλάδουσ, για το διοριςμό των οποίων απαιτείται πτυχίο 
παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ ΥΑΨΕΧ/ΧΕΟΕΨΕ (νυν ΑΧΥΑΛΨΕ), κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ.8 του 
άρκρου 14 του ν.1566/1985 (ΦΕΞ 167/30.09.1985 τ.Αϋ), όπωσ ιςχφει, προςλαμβάνονται κατά 
τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ περίπτωςθσ μόνον εφόςον κατζχουν το πτυχίο αυτό ι πτυχίο 
ιςοδφναμο προσ αυτό. 
2. Σι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν προτάςςονται ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν αλλά 
κατατάςςονται ςε αυτοφσ βάςει των μορίων προχπθρεςίασ ι/και επιτυχίασ ςε διαγωνιςμό του 
ΑΧΕΥ. Θ πρόςλθψι τουσ, δε, γίνεται με βάςθ τθ ςειρά κατάταξθσ ςτον πίνακα και εφόςον 
ζχουν υποβάλει αίτθςθ για πρόςλθψθ ςτισ περιοχζσ που πραγματοποιοφνται προςλιψεισ. 
Διευκρινίηεται, ςε κάκε περίπτωςθ, ότι το ποςοςτό των προςλθφκζντων τρίτεκνων ωσ 
αναπλθρωτϊν εκπ/κϊν δεν ιςχφει ανά περιοχι πρόςλθψθσ αλλά επί του ςυνολικοφ αρικμοφ 
προςλιψεων τθσ κάκε φάςθσ. 
 

Ενότητα 3. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί – Προςμζτρηςη προχπηρεςίασ 

1. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ.6 του άρκρου 9 του ν.3391/2005, που αντικατζςτθςαν τθν 
παρ.1β του άρκρου 5 του ν.3194/2003 ορίηεται ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολφονται 
αποκλειςτικά και μόνο για κατάργθςθ των ιδιωτικϊν ςχολικϊν μονάδων, τάξεων ι τμθμάτων ι 
με καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, εφόςον ςυμπλθρϊνουν ςτθν ίδια ςχολικι μονάδα κατά 
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τθν θμζρα τθσ απόλυςθσ ςυνεχι υπθρεςία τουλάχιςτον δφο ςχολικϊν ετϊν με πλιρεσ 
εβδομαδιαίο ωράριο ι με αναγωγι αυτοφ ςτο υποχρεωτικό και με ςειρά που εξαρτάται από το  

 

χρόνο αυτισ τθσ υπθρεςίασ, εγγράφονται ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων 
εκπαιδευτικϊν των παρ.2 και 5 του άρκρου 6 του ν.3255/2004, ιτοι ςτουσ πίνακεσ με 
πραγματικι προχπθρεςία για μόνιμο διοριςμό και ςτουσ πίνακεσ για πρόςλθψθ αναπλθρωτϊν. 
Δεν προςμετράται για τθν εγγραφι τουσ ςτουσ πίνακεσ αυτοφσ τυχόν προχπθρεςία τουσ ςτθ 
δθμόςια εκπαίδευςθ, προθγοφμενθ τθσ ιδιωτικισ, με οποιαδιποτε ςχζςθ και αν παραςχζκθκε. 
Δυνατότθτα εγγραφισ ςτουσ πίνακεσ αυτοφσ δεν ζχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων θ 
ςχζςθ εργαςίασ λφεται λόγω παραίτθςθσ. 
 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ: 
Ι: Θ προχπόκεςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ δφο ςχολικϊν ετϊν ςτθν ιδιωτικι ςχολικι μονάδα πρζπει 
να πλθροφται μζχρι και τισ 30-06-2010.  
IΙ: Τςοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί ςυμπλιρωςαν τθ διετία μζχρι τισ 30-06-2010 αλλά 
απολφκθκαν, κατά τα ανωτζρω, μετά τθν θμερομθνία αυτι εγγράφονται ςτον πίνακα 
αναπλθρωτϊν με τθν προχπθρεςία που απζκτθςαν μζχρι και 30-06-2010. 
 

ΙΙΙ: Τςοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εγγράφονται ςτον πίνακα αναπλθρωτϊν δεν μποροφν να 
διοριςκοφν ςε κζςεισ μόνιμων εκπαιδευτικϊν κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 6 του 
ν.3255/2004 πριν ςυμπλθρϊςουν υπθρεςία αναπλθρωτι ι ωρομιςκίου εκπαιδευτικοφ ςε 
δθμόςια ςχολεία επί δφο τουλάχιςτον πλιρθ διδακτικά ζτθ από τθν εγγραφι τουσ ςτον 
πίνακα. Χθμειϊνεται ότι ωσ καταλθκτικι θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ τθσ προχπόκεςθσ τθσ 
διετοφσ απαςχόλθςθσ ςτθ δθμόςια εκπ/ςθ, προκειμζνου να είναι δυνατόσ ο διοριςμόσ, βάςει 
των ιςχυουςϊν διατάξεων, ζχει οριςτεί θ 30-06-2010. 
 

 

2. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 27 του ν.3475/2006 (ΦΕΞ 146/13.07.2006 τ.Αϋ), όπωσ 
ςυμπλθρϊκθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του ν.3577/2007 (ΦΕΞ 130/08.06.2007 τ.Αϋ) 
ορίηεται ότι: 
«α. Εκπαιδευτικοί, που ζχουν προςλθφκεί και υπθρετοφν ςε ιδιωτικό ςχολείο με πλιρεσ ωράριο 
διδαςκαλίασ, δεν προςλαμβάνονται κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ ωσ προςωρινοί 
αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ. 
β. Θ προχπθρεςία των ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςτο ιδιωτικό 
ςχολείο, για το χρονικό διάςτθμα από τότε που κλικθκαν να αναλάβουν υπθρεςία ωσ 
αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ μζχρι τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ, 
δφναται να υπολογίηεται ωσ προχπθρεςία αναπλθρωτι προςφερκείςα ςε δθμόςιο ςχολείο, 
εφόςον ο ιδιωτικόσ εκπαιδευτικόσ υποβάλει ςχετικι διλωςθ ςτθ Διεφκυνςθ ι το Γραφείο 
Εκπαίδευςθσ, ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου ανικει το ιδιωτικό ςχολείο. Στθν περίπτωςθ αυτι 
δεν δφναται να υπολογιςτεί θ ανωτζρω προχπθρεςία και ωσ προςφερκείςα ςε ιδιωτικό ςχολείο. 
γ. Θ ρφκμιςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου για τον υπολογιςμό τθσ προχπθρεςίασ των 
ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν ωσ προχπθρεςίασ που προςφζρκθκε ςε δθμόςιο ςχολείο, ιςχφει από το 
ςχολικό ζτοσ 2006-2007 και για μία μόνο φορά». 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ:  
Ι: Εφαρμογι των εν λόγω διατάξεων δφναται να γίνει αποκλειςτικά και μόνο ςτθν περίπτωςθ 
που ο κλάδοσ απαςχόλθςθσ ςτο ιδιωτικό ςχολείο είναι ίδιοσ με τον κλάδο πρόςλθψθσ ςτθ 
δθμόςια εκπαίδευςθ. 
II: Χε περίπτωςθ που εκπαιδευτικόσ με πλιρεσ ωράριο διδαςκαλίασ ςτο ιδιωτικό ςχολείο 
προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ, θ 
προςφερκείςα υπθρεςία ςτο ιδιωτικό ςχολείο δφναται να αναγνωριςκεί ωσ δθμόςια μόνο για 
το μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ. 
IΙI: Εκπαιδευτικόσ που απαςχολείται ςε ιδιωτικό ςχολείο, εφόςον προςλθφκεί ωσ 
αναπλθρωτισ με πλιρεσ ι με μειωμζνο ωράριο ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ και δεν κάνει χριςθ 
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των εν λόγω διατάξεων, υφίςταται τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ (βλ. Ενότθτα 1 - παρ. 4 του 
παρόντοσ). 
 

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β ϋ :  Ρ  Ο Ϋ Ρ Θ  Ε Σ Ι Α  Ρ Ο Υ  Ρ  Ο Σ Μ Ε Τ  Α Τ Α Ι  Σ Τ Ο Υ Σ  Ρ Ι Ν Α Κ Ε Σ  
 

1. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ.34 του άρκρου 6 του ν.3027/2002 (ΦΕΞ 152/28.06.2002 τ.Αϋ), 
όπωσ αντικαταςτάκθκαν και τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του ν.3687/2008, 
του άρκρου 6 του ν.3848/2010, τθσ παρ.9β του άρκρου 26 του ν.3879/2010 (ΦΕΞ 
163/21.09.2010 τ.Αϋ) και τθσ παρ.1 του άρκρου 59 και τθσ παρ.4η του άρκρου 60 του 
ν.3966/2011 (ΦΕΞ 118/24.05.2011 τ.Αϋ) και τθσ παρ.11 του άρκρου 8 του ν.4076/2012 (ΦΕΞ 
159/10.08.2012 τ.Αϋ), ορίηεται θ προχπθρεςία, θ οποία προςμετράται ςτουσ ενιαίουσ πίνακεσ 
αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων. Ειδικότερα ορίηεται ότι: 
«34.α. Όπου ςτισ κείμενεσ διατάξεισ αναφζρεται προχπθρεςία προςωρινοφ αναπλθρωτι ι 
ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ, νοείται αυτι που προςφζρκθκε: α) ςτα δθμόςια ςχολεία 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εκνικισ 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, β) ςτα Μουςικά Σχολεία, γ) ςτα Τμιματα Ακλθτικϊν 
Διευκολφνςεων, δ) ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ, ε) ςτα Ναυτικά Λφκεια, ςτ) ςτα 
Μεταλυκειακά Προπαραςκευαςτικά Κζντρα, η) ςτα Ολοιμερα Σχολεία Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, θ) ςτα Εκκλθςιαςτικά Σχολεία, κ) ςτθ Σιβιτανίδειο Δθμόςια Σχολι Τεχνϊν και 
Επαγγελμάτων, ι) ςε κζςεισ μονίμων εκπαιδευτικϊν πριν από τθν αποχϊρθςι τουσ, εφόςον ζχει 
προςφερκεί μζχρι 31.8.2005, ια) για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ τθσ Ολυμπιακισ 
Εκπαίδευςθσ, ιβ) για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και πρόςκετθσ 
διδακτικισ ςτιριξθσ, ιγ) ςτα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (Σ.Δ.Ε.) του άρκρου 5 του ν.2525/1997 
(ΦΕΚ 188/Αϋ), ιδ) ςτα δθμόςια ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που 
τελοφν υπό τθ διοικθτικι εποπτεία του αρμόδιου, ςε κάκε κράτοσ, Υπουργείου των 
κρατϊν−μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, επιφυλαςςόμενθσ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 10 του άρκρου 
8 του ν. 2817/2000, ιε) ςτισ ςχολζσ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ Τ.Ε.Ε. του Οργανιςμοφ Τουριςτικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Τ.Ε.Κ.), ιςτ) ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του Εκνικοφ Ιδρφματοσ 
Απροςάρμοςτων Παίδων Κριτθσ, μετά τθν υπαγωγι τουσ ςτο Υπουργείο Παιδείασ , Διά Βίου 
Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων με τισ διατάξεισ του άρκρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Αϋ), για 
τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (Α.Μ.Ε.Α.), ιη) για τθν εφαρμογι 
καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπϊν εκπαιδευτικϊν δράςεων ςε δθμόςια ςχολεία 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που υλοποιοφνται από το Υπουργείο Παιδείασ, 
Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων Πράξεων του 
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ (Ε.Π.) «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Εκνικοφ 
Στρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ (Ε.Σ.Π.Α.). 
β. Προςμζτρθςθ των υπθρεςιϊν τθσ υποπαραγράφου (α) γίνεται, εφόςον θ πρόςλθψθ ζχει γίνει 
από: i) το Υπουργείο Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ι από τισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ 
Εκπαίδευςθσ και τισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, ii) τουσ αρμόδιουσ φορείσ κατά τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ για τα Ολοιμερα Σχολεία και για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων ενιςχυτικισ 
διδαςκαλίασ και πρόςκετθσ διδακτικισ ςτιριξθσ, iii) το Υπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου 
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ για τα Δθμόςια Ναυτικά Λφκεια, πριν τθν υπαγωγι τουσ ςτο Υπουργείο 
Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, iv) τθ διοίκθςθ τθσ Σιβιτανιδείου Δθμόςιασ Σχολισ Τεχνϊν 
και Επαγγελμάτων,  v) τθ Γενικι Γραμματεία Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και το Ινςτιτοφτο Διαρκοφσ  
Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ. Θ προχπθρεςία των 
ωρομιςκίων ςτα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ υπολογίηεται μζχρι το ιμιςυ του υποχρεωτικοφ 
ωραρίου του νεοδιόριςτου εκπαιδευτικοφ του οικείου κλάδου, vi)  φορείσ των χωρϊν – μελϊν 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ λειτουργία των ςχολείων τελεί υπό τθ 
διοικθτικι εποπτεία του αρμόδιου, ςε κάκε κράτοσ, Υπουργείου, vii) το Υπουργείο Πολιτιςμοφ και 
Τουριςμοφ για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. και viii) το Υπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 
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Θρθςκευμάτων για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του 
Εκνικοφ Ιδρφματοσ Απροςάρμοςτων Παίδων Κριτθσ, ix) το Υπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου 
Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, για υπθρεςίεσ που προςφζρκθκαν ςτο πλαίςιο εφαρμογισ 
καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπϊν εκπαιδευτικϊν δράςεων ςτα δθμόςια ςχολεία 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων Πράξεων 
του Ε.Π. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Ε.Σ.Π.Α.». 
 

 

2. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ.4 του άρκρου 41 του ν.3762/2009 (ΦΕΞ 75/15.05.2009 τ.Αϋ) 
ορίηεται ότι: «4.Αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί που ανικουν ςτουσ κλάδουσ ΠΕ1 
Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μακθματικϊν, ΠΕ4 Φυςικϊν (όλεσ οι ειδικότθτεσ), ΠΕ5 
Γαλλικϊν, ΠΕ6 Αγγλικϊν, ΠΕ7 Γερμανικϊν και ΠΕ11 Φυςικισ Αγωγισ και απαςχολοφνταν ςτα TEE 
Μακθτείασ Αϋ και Βϋ κφκλου του Οργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ), τα 
οποία αντικατζςτθςαν με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ υπ’ αρικμ. 40026/17.2.1999 (ΦΕΚ 171 
Βϋ/2.3.1999) τισ Σχολζσ Μακθτείασ του Ο.Α.Ε.Δ. τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 9 του ν. 
1566/1985 (ΦΕΚ 167 Αϋ), εντάςςονται, μετά από αίτθςι τουσ, ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν 
τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Αϋ) από το ςχολικό ζτοσ 2009-2010. 
Θ προχπθρεςία των ωρομιςκίων υπολογίηεται από 17.2.1999 μζχρι το μιςό του υποχρεωτικοφ 
ωραρίου του νεοδιόριςτου εκπαιδευτικοφ του οικείου κλάδου (11 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ). Οι 
ανωτζρω αποκτοφν δικαίωμα διοριςμοφ ςε κζςεισ μόνιμων εκπαιδευτικϊν από το ςχολικό ζτοσ 
2010 – 2011, θ δε προχπθρεςία τουσ, όπωσ αναγνωρίηεται ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο, 
υπολογίηεται ωσ πραγματικι, κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 6 του ν.3255/2004 
(ΦΕΚ 138 Αϋ)».  
 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ:  
Θ κατά τα ανωτζρω προχπθρεςία (βλζπε παρ. 1) θ οποία προςφζρεται μετά τθν 01-09-2010, 
προςμετράται ςτουσ τελικοφσ πίνακεσ κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν του διαγωνιςμοφ του Α.Χ.Ε.Υ. 
του άρκρου 3 του ν.3848/2010 μόνον εφόςον θ πρόςλθψθ ζγινε από τουσ ενιαίουσ πίνακεσ 
αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων ι πρόκειται για προχπθρεςία εκπαιδευτικϊν προςφερκείςα ςε 
ιδιωτικά ςχολεία Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ι ςε χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (παρ. 7 
άρκρο 9 του ν.3848/2010). (βλ. Ξεφ. Αϋ - Ενότ. 1 - παρ. 1ε). 
 

 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ ϋ :  Ρ  Ο Σ Λ Θ Ψ Ε Ι Σ  Σ Ε  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ  Ε Ι Δ Ι Κ Θ Σ  Α Γ Ω Γ Θ Σ  
Κ Α Ι  Ε Κ Ρ Α Ι Δ Ε Υ Σ Θ Σ  /  Ρ  Ο Γ  Α Μ Μ Α  Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Θ Σ  Ε Κ Ρ Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Θ Σ  

Υ Ρ Ο Σ Τ Θ  Ι Ξ Θ Σ  /  Η Ω Ν Ε Σ  Ε Κ Ρ Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Θ Σ  Ρ  Ο Τ Ε  Α Ι Ο Τ Θ Τ Α Σ  
 
1. Χτισ διατάξεισ των τριϊν τελευταίων εδαφίων τθσ παρ.1 του άρκρου 22 του 

ν.3699/2008 (ΦΕΞ 199/02.10.2008 τ.Αϋ), όπωσ ςυμπλθρϊκθκαν με τθν παρ.2ςτ του άρκρου 56 
του ν.3966/2011 (ΦΕΞ 118/24.05.2011 τ.Αϋ) και με τθν περ.10 τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του 
ν.4229/2014 (ΦΕΞ 8/10.01.2014 τ. Αϋ) ορίηεται ότι: «Σε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των πινάκων 
(αναπλθρωτϊν Ειδικισ Αγωγισ και Εκπ/ςθσ) κατά περιοχι προτίμθςθσ και εφόςον εξακολουκοφν 
να υπάρχουν κενζσ κζςεισ, αυτζσ καλφπτονται από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν γενικισ 
εκπαίδευςθσ. Σε περίπτωςθ που εξακολουκοφν να υπάρχουν κενζσ κζςεισ των κλάδων ΠΕ70 
Δαςκάλων και ΠΕ71 Δαςκάλων ΕΑΕ προςλαμβάνονται αναπλθρωτζσ από τουσ πίνακεσ 
υποψιφιων αναπλθρωτϊν ΕΑΕ των κλάδων ΠΕ60 Νθπιαγωγϊν και ΠΕ61 Νθπιαγωγϊν ΕΑΕ, 
αντίςτοιχα, οι οποίοι: α) τοποκετοφνται ςτθν προκαταρκτικι τάξθ και ςτισ τάξεισ Αϋ και Βϋ των 
ειδικϊν δθμοτικϊν ςχολείων και β) παρζχουν παράλλθλθ ςτιριξθ-ςυνεκπαίδευςθ ςε μακθτζσ με 
αναπθρία ι/και με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των τάξεων Αϋ και Βϋ των λοιπϊν δθμοτικϊν 
ςχολείων. Θ προχπθρεςία των προςλαμβανομζνων ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο 
προςμετράται ςτουσ κλάδουσ ΠΕ60 Νθπιαγωγϊν και ΠΕ61 Νθπιαγωγϊν ΕΑΕ, αντίςτοιχα.» 

 

2. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ.2α του άρκρου 56 του ν.3966/2011, με τισ οποίεσ 
αντικαταςτάκθκαν οι διατάξεισ των δφο τελευταίων εδαφίων τθσ παρ.1β του άρκρου 6 του 
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ν.3699/2008, όπωσ αυτά ςυμπλθρϊκθκαν με τισ διατάξεισ τθσ παρ.9α του άρκρου 26 του 
ν.3879/2010 και όπωσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ τθσ παρ.3 του άρκρου 46 του 
ν.4264/2014 (ΦΕΞ 118/15.05.2014 τ.Αϋ) ορίηονται τα εξισ: «Από τθν 1.9.2010, θ παράλλθλθ 
ςτιριξθ-ςυνεκπαίδευςθ μπορεί να παρζχεται και μζςω προγραμμάτων εξειδικευμζνθσ 
εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ, τα οποία εντάςςονται ςε Πράξεισ που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
και από το Δθμόςιο ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΠΑ), από 
εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΠΕ 60 και ΠΕ 70 που ζχουν τα τυπικά προςόντα τοποκζτθςθσ ςτθν 
ΕΑΕ, ΠΕ 61, ΠΕ 71, ΠΕ 02.50, ΠΕ 03.50 και ΠΕ 04.50. Αν οι ανωτζρω εκπαιδευτικοί δεν επαρκοφν, 
ςτα προγράμματα αυτά μπορεί να ςυμμετζχουν και οι λοιποί εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 60 
και ΠΕ 70, κακϊσ και εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04.Οι εκπαιδευτικοί όλων 
των ανωτζρω κλάδων παρακολουκοφν πρόγραμμα επιμόρφωςθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ 
παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ αυτοφ, οι επιμορφοφμενοι κεωρείται ότι τελοφν ςε 
διατεταγμζνθ υπθρεςία και ο χρόνοσ επιμόρφωςθσ προςμετράται ςτθν προχπθρεςία τουσ…» 

 

3. Χτισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 26 του ν.3879/2010, ορίηεται ότι: «α) Με 
απόφαςθ του Υπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων ορίηονται Ηϊνεσ 
Εκπαιδευτικισ Προτεραιότθτασ (Η.Ε.Π.), ςτισ οποίεσ εντάςςονται ςχολικζσ μονάδεσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που λειτουργοφν ςε περιοχζσ με χαμθλό 
ςυνολικό εκπαιδευτικό δείκτθ, υψθλι ςχολικι διαρροι και χαμθλι πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ, κακϊσ και χαμθλοφσ κοινωνικοοικονομικοφσ δείκτεσ, όπωσ χαμθλό ςυνκετικό δείκτθ 
ευθμερίασ και ανάπτυξθσ και υψθλό δείκτθ κινδφνου φτϊχειασ. Στόχοσ των Η.Ε.Π. είναι θ ιςότιμθ 
ζνταξθ όλων των μακθτϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα μζςω τθσ λειτουργίασ υποςτθρικτικϊν 
δράςεων για τθ βελτίωςθ τθσ μακθςιακισ επίδοςθσ, όπωσ ιδίωσ θ λειτουργία τάξεων υποδοχισ, 
τμθμάτων ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ, κερινϊν τμθμάτων και τμθμάτων διδαςκαλίασ τθσ μθτρικισ 
γλϊςςασ τθσ χϊρασ προζλευςθσ των μακθτϊν. β) Με απόφαςθ του Υπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου 
Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ρυκμίηονται 
τα κζματα που αφοροφν τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία των Η.Ε.Π., τθ ςτελζχωςι τουσ με 
προςωπικό, τθν απαςχόλθςθ εκπαιδευτικϊν κατ’ αναλογία του αρικμοφ των μακθτϊν που 
χριηουν διαφοροποιθμζνθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ και κάκε ςχετικό κζμα.» 

 
 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ:  
Για τισ περιπτϊςεισ πρόςλθψθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ ειδικισ αγωγισ και εκπ/ςθσ -ελλείψει 
εκπ/κϊν από τουσ πίνακεσ ειδικισ αγωγισ- κακϊσ και για το πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ 
εκπ/κισ υποςτιριξθσ υπάρχουν ςχετικά πεδία προσ ςυμπλιρωςθ/αποδοχι ςτθν αίτθςθ 
αναπλθρωτι. Αντίκετα, πρόςλθψθ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ ςυγχρθματοδοτοφμενων 
προγραμμάτων του Εκνικοφ Χτρατθγικοφ Υλαιςίου Αναφοράσ, πλθν του προγράμματοσ τθσ 
εξειδικευμζνθσ εκπ/κισ υποςτιριξθσ, κακϊσ και πρόςλθψθ για τισ Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ 
Υροτεραιότθτασ κα πραγματοποιείται χωρίσ τθ ςυμπλιρωςθ/αποδοχι αντίςτοιχου πεδίου 
ςτθν αίτθςθ αναπλθρωτι.  
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Μ Ε  Ο Σ  Β ϋ :  Υ Ρ Ο Β Ο Λ Θ  Α Ι Τ Θ Σ Ε Ω Ν  
 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΡΕ01, ΡΕ02, ΡΕ03,  
ΡΕ04 (ειδικότθτεσ Φυςικϊν, Χθμικϊν, Φυςιογνωςτϊν, Βιολόγων και 
Γεωλόγων), ΡΕ05, ΡΕ06, ΡΕ07,  ΡΕ08,  ΡΕ0 9, ΡΕ10,  ΡΕ11,  ΡΕ12, ΡΕ13,  ΡΕ14,  
ΡΕ15, ΡΕ17, ΡΕ18, ΡΕ19, ΡΕ20, ΡΕ32, ΡΕ33, ΡΕ34, ΡΕ40, ΡΕ60, ΡΕ70, ΤΕ01 
και ΔΕ01 . 
 

Χτο Ωποπαράρτθμα Α του Υαραρτιματοσ II, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ εγκυκλίου, αναφζρονται αναλυτικά οι κλάδοι/ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν που ζχουν 
δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ με τθν παροφςα εγκφκλιο κακϊσ και τα πτυχία και τα λοιπά 
προςόντα που απαιτοφνται για τθν ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ των αντίςτοιχων 
κλάδων/ειδικοτιτων.  
 

Σι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΡΕ16.01, ΡΕ16.02, ΡΕ17.14, ΤΕ16 και οι εμπειροτζχνεσ ιδιϊτεσ 
μουςικοί κα κλθκοφν με ξεχωριςτι εγκφκλιο. 
 

 Ανϊτατο όριο θλικίασ των υποψθφίων δεν υφίςταται *παρ.11 άρκρο 10 του ν.3051/2002 
όπωσ ιςχφει (ΦΕΞ 220/20.09.2002 τ.Αϋ)]. Κατϊτατο όριο θλικίασ ορίηεται το εικοςτό πρϊτο (21ο) 
ζτοσ. Για τθ ςυμπλιρωςθ του κατϊτατου ορίου θλικίασ, ωσ θμερομθνία γζννθςθσ κεωρείται θ 1θ 
Λανουαρίου του ζτουσ γζννθςθσ.  

 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α ϋ :  Κ Ω Λ Υ Μ Α Τ Α  Υ Ρ Ο Β Ο Λ Θ Σ  Α Ι Τ Θ Σ Θ Σ - Δ Θ Λ Ω Σ Θ Σ  /  

Α Ν Α Λ Θ Ψ Θ Σ  Υ Ρ Θ  Ε Σ Ι Α Σ  
 

Α.  Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ-διλωςθσ: 
 

1. Σι ςυνταξιοφχοι από οποιονδιποτε φορζα και αν ζχουν ςυνταξιοδοτθκεί, κακϊσ και 
οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ςτουσ οποίουσ ζχει επιβλθκεί θ ποινι τθσ οριςτικισ παφςθσ (παρ. 5 
άρκρο 9 του ν.3391/2005 και  άρκρο 6 του ν.3255/2004). 

 

2. Τςοι δεν ζχουν αποδεχκεί το διοριςμό τουσ ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ 
(παρ.45β άρκρο 13 του ν.3149/2003). Ψο ίδιο ιςχφει και για όςουσ ανζλαβαν υπθρεςία ωσ 
μόνιμοι και παραιτικθκαν εντόσ του ζτουσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πράξθσ 
διοριςμοφ (αρ.329/2005 Γνωμοδότθςθ του ΡΧΞ). Δεν εμπίπτουν ςε αυτιν τθν κατθγορία οι 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διοριςμό πριν τισ 10-06-2003, θμερομθνία 
ζναρξθσ ιςχφοσ του ςχετικοφ νόμου. Οι ανωτζρω εκπαιδευτικοί μποροφν να υποβάλλουν 
αίτθςθ μόνο ωσ ωρομίςκιοι.  

 

3. Τςοι απολφκθκαν από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Τ.Α. ι άλλου νομικοφ 
προςϊπου του δθμοςίου τομζα λόγω οριςτικισ παφςθσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ 
εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτά τουσ, αν δεν ζχει παρζλκει πενταετία 
από τθν απόλυςθ (άρκρο 9 του ν.3528/2007). 
 

Χθμειϊνεται ότι ςτο άρκρο 53 του Υ.Δ.410/1988 (ΦΕΞ 191/30.08.1988 τ.Αϋ) ορίηονται τα 
εξισ για το προςωπικό του δθμοςίου με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου:   
«Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ από τθν υπθρεςία  
1. Θ ςφμβαςθ εργαςίασ μπορεί να καταγγελκεί από τθν υπθρεςία οποτεδιποτε για ςπουδαίο 
λόγο. Σπουδαίο λόγο αποτελεί ιδίωσ:  
α) Θ παράβαςθ του άρκρου 38 παρ. 1 περ. α'.  
β) Θ παράβαςθ κακικοντοσ κατά τον ποινικό κϊδικα ι άλλο ειδικό ποινικό νόμο.  
γ) Θ αδικαιολόγθτθ αποχι από τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων για δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον 
κατά ςυνζχεια θμζρεσ.  
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δ) Θ παραβίαςθ απορριτων τθσ υπθρεςίασ.  
ε) Θ διάπραξθ μζςα ςε ζνα ζτοσ, από τότε που ζχει τελεςτεί αδίκθμα που τιμωρικθκε 
τουλάχιςτον με πρόςτιμο ίςο με τισ αποδοχζσ ενόσ μινα, άλλου αδικιματοσ που μπορεί να 
επιςφρει τθν ίδια ποινι.  
ςτ) Θ κατά ςφςτθμα ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων.  
η) Θ ςοβαρι απείκεια ςτισ νόμιμεσ εντολζσ των προϊςτάμενων.  
2. Θ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ γίνεται με 
απόφαςθ του αρμόδιου για τθν πρόςλθψθ οργάνου, μετά από ςφμφωνα, αιτιολογθμζνθ γνϊμθ 
του οικείου υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. Θ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ επζρχεται από 
ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ ςτον απαςχολοφμενο». 
 

 Επιπλζον, ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.3 του άρκρου τζταρτου του ν.4057/2012 ορίηεται ότι 
«Σπουδαίο λόγο, ςφμφωνα με το άρκρο 53 του π.δ. 410/1988 (Αϋ 191) για τθν καταγγελία από 
τθν υπθρεςία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, μπορεί να αποτελεί θ τζλεςθ 
κάκε πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ, διατθρουμζνων ςε ιςχφ των ρυκμίςεων του άρκρου 55 του 
ίδιου διατάγματοσ». 
 

  4.α. Στθν Ρρωτοβάκμια Εκπ/ςθ: 

i. Σι κάτοχοι πτυχίων Χχολϊν Ρθπιαγωγϊν και Υαιδαγωγικϊν Ακαδθμιϊν 2/ετοφσ 
φοιτιςεωσ, εφόςον δεν κατζχουν το απαιτοφμενο πτυχίο εξομοίωςθσ με τα ΑΕΛ 4/ετοφσ 
φοιτιςεωσ, ςφμφωνα με το Υ.Δ.130/1990 (ΦΕΞ 52/06.04.1990 τ.Αϋ). 

Ξατ’ εξαίρεςθ, για το επόμενο ςχολικό ζτοσ 2014-2015, μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ οι 
εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίων 2/ετοφσ φοιτιςεωσ χωρίσ πτυχίο εξομοίωςθσ, οι οποίοι είχαν 
υποβάλει τθ ςχολικι περίοδο 2013-2014 αίτθςθ αναπλθρωτι ςτον οικείο κλάδο και είχαν 
ενταχκεί ςε αυτόν με μόρια προχπθρεςίασ ι/και μόρια επιτυχίασ από διαγωνιςμό του ΑΧΕΥ.  

Επιςθμαίνεται ότι κα διαγράφονται οι φάκελοι των εκπ/κϊν και κα απενεργοποιοφνται 
οι υποβλθκείςεσ αιτιςεισ ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί θ φπαρξθ υποψθφίων με πτυχία 
2/ετοφσ φοιτιςεωσ χωρίσ το πτυχίο εξομοίωςθσ οι οποίοι δεν πλθροφν τα προαναφερκζντα.  

  
 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ:  
Θ Ανωτζρα Εκκλθςιαςτικι Χχολι Κεςςαλονίκθσ και το Λεροδιδαςκαλείο Βελλάσ Λωαννίνων 
απϊλεςαν τον παιδαγωγικό τουσ χαρακτιρα οριςτικά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1990-1991 και 
μετατράπθκαν ςε ανϊτερεσ εκκλθςιαςτικζσ ςχολζσ.  
Σι απόφοιτοι, δε, των εν λόγω ςχολϊν μετά τθν 01-07-1991 προςλαμβάνονται αποκλειςτικά 
ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Σρκόδοξθσ Εκκλθςίασ *ςφμφωνα με τθν παρ.4 του άρκρου 17 του 
ν.3432/2006 (ΦΕΞ 14/03.02.2006 τ.Αϋ)+ και δεν ζχουν δικαίωμα ζνταξθσ ςτον κλάδο ΥΕ70-
Δαςκάλων, ακόμθ και αν ζχουν παρακολουκιςει και ολοκλθρϊςει με επιτυχία το πρόγραμμα 
εξομοίωςθσ του Υ.Δ.130/1990 (αρ.118/2006 Γνωμοδότθςθ του Θϋ Ψμιματοσ του Ρομικοφ 
Χυμβουλίου του Ξράτουσ). 

 

ii. Σι κάτοχοι πτυχίων ειδικισ αγωγισ του Υανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ, Χχολισ Επιςτθμϊν 
του Ανκρϊπου του Ψμιματοσ Υαιδαγωγικοφ Ειδικισ Αγωγισ (Ξατευκφνςεων Δαςκάλων ι 
Ρθπιαγωγϊν) και του Υανεπιςτθμίου Πακεδονίασ, Χχολισ Σικονομικϊν και Ξοινωνικϊν 
Επιςτθμϊν του Ψμιματοσ Εκπ/κισ και Ξοινωνικισ Υολιτικισ (Ξατευκφνςεων Χυνεχοφσ Εκπ/ςθσ 
και Εκπ/ςθσ Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ) κακϊσ και των αντίςτοιχων τίτλων τθσ αλλοδαπισ.  
 

β. Στθ Δευτεροβάκμια Εκπ/ςθ: 

i. Σι κάτοχοι πτυχίων του Τμιματοσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Ραντείου Ρανεπιςτθμίου 
με θμερομθνία κτιςθσ μεταγενζςτερθ τθσ 30θσ Ιουνίου 1984 (Γνωμοδοτιςεισ. Ρ.Χ.Ξ 144/1990 
και 107/2003). 

ii. Σι απόφοιτοι του Τμιματοσ Ρλαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ, 
Κατεφκυνςθσ Εικαςτικϊν, του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, που ειςιχκθςαν ςτο εν λόγω Ψμιμα 
πριν το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2006-2007 *Υ.Δ. 128/2012 (ΦΕΞ 233/26.11.2012 τ.Αϋ)]. 
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iii. Σι κάτοχοι πτυχίων Ξζντρων Ελευκζρων Χπουδϊν και Λνςτιτοφτων Επαγγελματικισ 
Ξατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ), δθμοςίων ι ιδιωτικϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15, Ξεφ. Δϋ του 
ν.1966/1991 (ΦΕΞ 147/26.09.1991 τ. Αϋ) και τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του ν.2009/1992 (ΦΕΞ 
18/14.02.1992 τ. Αϋ). 

iv. Σι κάτοχοι πτυχίων Ανϊτερθσ Δθμόςιασ ι Λδιωτικισ Χχολισ Δραματικισ Ψζχνθσ 
[Αναγνωριςμζνθσ από το ΩΥ.ΥΣ, ςφμφωνα με το ν.1158/1981 (ΦΕΞ 127/13.05.1981 τ.Αϋ)+, εάν 
δεν διακζτουν ςχετικι βεβαίωςθ ιςοτιμίασ του πτυχίου τουσ που να ζχει χορθγθκεί από το 
Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε).  
 

Β. Ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ-διλωςθσ, αλλά δεν μποροφν να αναλάβουν 
υπθρεςία ςε περίπτωςθ πρόςλθψθσ αν εξακολουκοφν να διατθροφν τθν ιδιότθτά τουσ: 
 

1. Σι μετζχοντεσ ςε εταιρείεσ και οι ζχοντεσ τθν εμπορικι ιδιότθτα, οι οποίοι οφείλουν 
να παραιτθκοφν ι να αναςτείλουν τθ λειτουργία των επιχειριςεϊν τουσ (άρκρα 31,32 & 33 του 
ν.3528/2007).  

2. Πςοι αςκοφν ζργα αςυμβίβαςτα με το βουλευτικό αξίωμα (άρκρο 33 του ν. 
3528/2007 και άρκρα 56 & 57 του Χυντάγματοσ).   

3. Πςοι είναι ιδιοκτιτεσ φροντιςτθρίων ι διδάςκουν ςε αυτά κακϊσ και οι 
εκπαιδευτικοί που διδάςκουν ςε ιδιωτικά ςχολεία (με πλιρεσ ι μειωμζνο ωράριο) οφείλουν να 
τερματίςουν τθν επαγγελματικι τουσ ςχζςθ με το φροντιςτιριο ι το ιδιωτικό ςχολείο (παρ. 16 
άρκρο 14 του ν.1566/1985). 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β ϋ :  Α Ι Τ Θ Σ Θ - Δ Θ Λ Ω Σ Θ  
  

Θ Αίτθςθ-Διλωςθ υποβάλλεται ςε μία οποιαδιποτε Διεφκυνςθ Υρωτοβάκμιασ (κλάδοι 
ΡΕ60 και ΡΕ70) ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (λοιποί κλάδοι) αυτοπροςϊπωσ ι με νόμιμα 
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο και αποτελεί ταυτόχρονα Ωπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του 
ν.1599/1986. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των Υροϊςταμζνων των Δ/νςεων Εκπ/ςθσ ο 
κακοριςμόσ των ειδικότερων λεπτομερειϊν τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ και καταχϊριςθσ των 
αιτιςεων, κατά τρόπο που κρίνεται ωσ ο πλζον αποτελεςματικόσ για τθ λειτουργία των 
υπθρεςιϊν και για τθν εξυπθρζτθςθ των υποψθφίων. Χε κάκε περίπτωςθ, οι εν λόγω 
λεπτομζρειεσ κα πρζπει να αναρτϊνται ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ οικείασ Δ/νςθσ κακϊσ και ςτον 
πίνακα ανακοινϊςεων, για τθν ενθμζρωςθ των υποψθφίων. 
 

 Χτισ παραγράφουσ που ακολουκοφν παρζχονται πλθροφορίεσ για οριςμζνα εκ των 
πεδίων τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ: 

 

1. Υεδίο ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Δθλϊνονται υποχρεωτικά τα ςτοιχεία Α.Φ.Π., Α.Δ.Ψ., διεφκυνςθ μόνιμθσ κατοικίασ, αρικμόσ 
τθλεφϊνου, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) - αν υπάρχει, ικαγζνεια κ.λ.π.. (Βλ. 
υπόδειγμα ςτο Υαράρτθμα Λ). 
 

2. Υεδίο α. ΑΝΑΡΛΘΩΤΕΣ-ΡΕΙΟΧΕΣ ΡΟΤΙΜΘΣΘΣ 
 

α. Για τουσ εκπ/κοφσ που απαςχολοφνται αποκλειςτικά ςε μία εκ των βακμίδων εκπ/ςθσ (π.χ. 
ΥΕ70 ςτθν Α/κμια και ΥΕ02 ςτθ Β/κμια) δθλϊνονται, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, από μία (1) 
μζχρι και τριάντα (30) περιοχζσ προτίμθςθσ αναπλθρωτϊν με πλιρεσ ι/και με μειωμζνο ωράριο 
από τισ περιοχζσ τθσ αντίςτοιχθσ βακμίδασ εκπ/ςθσ. Ειδικά για τουσ εκπ/κοφσ τθσ Β/κμιασ 
Εκπ/ςθσ ςτο ςφνολο των 30 προτιμιςεων δφναται να επιλεγοφν (ανάλογα με τον κλάδο) και θ 
Χιβιτανίδειοσ Χχολι, τα εκκλθςιαςτικά λφκεια και γυμνάςια και τα καλλιτεχνικά ςχολεία.  

 

π.χ. κλάδοσ ΡΕ70 

Α/Α Ρεριοχζσ Ρροτίμθςθσ (κατά ςειρά) 

1 Α-Βϋ Υειραιά 
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2 Α-ΑϋΥειραιά 

3 Α-Δϋ Ακινασ  

… … 

30 Α-Αρκαδίασ – Πειωμζνου Ωραρίου 

Χε όλεσ τισ ανωτζρω προτιμιςεισ το αρχικό γράμμα «Α-» δθλϊνει τθ βακμίδα τθσ 
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ.  

π.χ. κλάδοσ ΡΕ02 

Α/Α Ρεριοχζσ Ρροτίμθςθσ (κατά ςειρά) 

1 Β-Βϋ Υειραιά 

2 Β-ΑϋΥειραιά 

3 Γεν. Εκκλ/κό Οφκειο-Γυμνάςιο άνκθσ 

4 Β-Βϋ Υειραιά – Πειωμζνου Ωραρίου 

5 Ξαλλιτεχνικό Χχολείο Θρακλείου Ξριτθσ 

… … 

30 Χιβιτανίδειοσ Χχολι – Πειωμζνου Ωραρίου 

Χε όλεσ τισ ανωτζρω προτιμιςεισ το αρχικό γράμμα «Β-» δθλϊνει τθ βακμίδα τθσ Β/κμιασ 
Εκπ/ςθσ. Χτθν 4θ προτίμθςθ Β-Βϋ Υειραιά – Πειωμζνου Ωραρίου το «Βϋ Υειραιά – Πειωμζνου 
Ωραρίου» υποδθλϊνει τθν περιοχι πρόςλθψθσ αναπλθρωτι με μειωμζνο ωράριο.  

 

Χθμειϊνεται ότι θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για πρόςλθψθ με μειωμζνο ωράριο ςε μία 
περιοχι (π.χ. 4θ προτίμθςθ-> «Βϋ Υειραιά-Πειωμζνου Ωραρίου») δεν προεξοφλεί τθν εκδιλωςθ 
ενδιαφζροντοσ για πρόςλθψθ ςτθν ίδια περιοχι με πλιρεσ ωράριο, αλλά ο υποψιφιοσ, εφόςον 
το επικυμεί, υποχρεοφται να τθ δθλϊςει ξεχωριςτά ωσ περιοχι προτίμθςθσ (π.χ. 1θ προτίμθςθ-> 
π.χ. «Βϋ Υειραιά»). To ίδιο ιςχφει και για τθν αντίςτροφθ περίπτωςθ. 
 

 

β. Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που δφναται να απαςχολοφνται και ςτισ δφο βακμίδεσ εκπ/ςθσ, ιτοι 
για αυτοφσ των κλάδων ΡΕ05, ΡΕ06, ΡΕ07, ΡΕ08, ΡΕ11, ΡΕ19, ΡΕ20, ΡΕ32 και ΡΕ18.41, 
δθλϊνονται, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, από μία (1) μζχρι και εξιντα (60) περιοχζσ προτίμθςθσ 
αναπλθρωτϊν με πλιρεσ ι/και με μειωμζνο ωράριο (μζχρι και τριάντα περιοχζσ τθσ Α/κμιασ, 
ςυν μζχρι και τριάντα περιοχζσ τθσ Β/κμιασ, τθσ Σιβιτανιδείου, των εκκλθςιαςτικϊν Λυκείων 
και Γυμναςίων και των καλλιτεχνικϊν ςχολείων) (βλ. υπόδειγμα αίτθςθσ κοινϊν κλάδων ςτο 
Υαράρτθμα Λ, Ωποπαρ. Βϋ). 

π.χ. κλάδοσ ΡΕ06 

Α/Α Ρεριοχζσ Ρροτίμθςθσ (κατά ςειρά) 

1 Α-Βϋ Υειραιά 

2 Β-ΒϋΥειραιά 

3 Β-Αϋ Ακινασ  

4 Α-Βϋ Υειραιά – Πειωμζνου Ωραρίου 

5 Ξαλλιτεχνικό Χχολείο Θρακλείου Ξριτθσ 

… … 

60 Β-Αϋ Ακινασ – Πειωμζνου Ωραρίου 
 

Χθμειϊνεται ότι ςτθν 1θ προτίμθςθ Α-Βϋ Υειραιά το γράμμα «Α-» δθλϊνει τθ βακμίδα τθσ 
A/κμιασ Εκπ/ςθσ και το «Βϋ Υειραιά» υποδθλϊνει τθν περιοχι πρόςλθψθσ αναπλθρωτι με 
πλιρεσ ωράριο, ενϊ ςτθν 60θ προτίμθςθ Β-Αϋ Ακινασ-Πειωμζνου Ωραρίου το γράμμα «Β-» 
δθλϊνει τθ βακμίδα τθσ B/κμιασ Εκπ/ςθσ και το «Αϋ Ακινασ-Πειωμζνου Ωραρίου» υποδθλϊνει 
τθν περιοχι πρόςλθψθσ αναπλθρωτι με μειωμζνο ωράριο, αντίςτοιχα. 

Ψονίηεται, δε, ότι θ επιλογι ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ τθσ μιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ (π.χ. 1θ 
προτίμθςθ-> Βϋ περιοχι τθσ Δ/νςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Πειραιά) δεν προεξοφλεί τθν εκδιλωςθ 
ενδιαφζροντοσ για πρόςλθψθ ςτθν αντίςτοιχθ περιοχι τθσ άλλθσ βακμίδασ εκπ/ςθσ, αλλά ο 
υποψιφιοσ, εφόςον το επικυμεί, υποχρεοφται να τθ δθλϊςει ξεχωριςτά ωσ περιοχι προτίμθςθσ 
(π.χ. 2θ προτίμθςθ-> Βϋ περιοχι τθσ Δ/νςθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Πειραιά). 
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Σμοίωσ, επιςθμαίνεται ότι θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για πρόςλθψθ με μειωμζνο 
ωράριο ςε μία περιοχι π.χ. «Βϋ Ακινασ-Πειωμζνου Ωραρίου» δεν προεξοφλεί αντίςτοιχο 
ενδιαφζρον και για πρόςλθψθ με πλιρεσ ωράριο ςτθν ίδια περιοχι π.χ. «Βϋ Ακινασ», όπωσ και 
το αντίςτροφο.  
 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ: 
Ι: Χτισ προτιμιςεισ των εκπαιδευτικϊν όλων των κλάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ δεν περιλαμβάνεται θ περιοχι Πειονοτικά. Σι προςλιψεισ κα διενεργοφνται ςτισ 
περιοχζσ που υπάγονται οι ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ και θ τοποκζτθςθ των 
προςλαμβανόμενων εκπαιδευτικϊν ςε αυτζσ κα γίνεται με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι 
Εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 

ΙΙ: Μόνο oι υποψιφιοι των κλάδων ΡΕ01, ΡΕ02, ΡΕ03, ΡΕ04, ΡΕ05, ΡΕ06, ΡΕ11, ΡΕ19 και 
ΡΕ20 μποροφν να επιλζξουν εκκλθςιαςτικά γυμνάςια και λφκεια, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
Ξεφ. Δϋ - παρ.3 του παρόντοσ ΠΕΦΣΩΧ. Χθμειϊνεται, δε, ότι ςτθν Ακωνιάδα Εκκλθςιαςτικι 
Ακαδθμία λόγω του ειδικοφ νομικοφ κακεςτϊτοσ δεν προςλαμβάνονται γυναίκεσ 
εκπαιδευτικοί. 
 

ΙII: Σι εκπ/κοί που ανικουν ςε κλάδουσ ΡΕ τθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ μποροφν να επιλζξουν και 
καλλιτεχνικά ςχολεία. Θ πρόςλθψι τουσ κα γίνεται από τον οικείο πίνακα προςωρινϊν 
αναπλθρωτϊν που κα καταρτιςτεί με τθν παροφςα εγκφκλιο, ςφμφωνα με τισ δθλοφμενεσ 
προτιμιςεισ των υποψθφίων. Ψα εν λόγω ςχολεία, όπωσ αυτά αναγράφονται ςτο ςυνθμμζνο 
ςχετικό πίνακα, κα δθλϊνονται ονομαςτικά. 
 

 

γ. Εκτόσ των ςυγκεκριμζνων επιλογϊν προτίμθςθσ κάκε υποψιφιοσ ανάλογα με τον κλάδο του 
ζχει τθ δυνατότθτα να δθλϊςει επιλζγοντασ το/α ςχετικό/ά πεδίο/α, ότι επικυμεί να προςλθφκεί 
από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν : 

γ1) ωσ αναπλθρωτισ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ Α/κμιασ ι/και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ανάλογα με 
τον κλάδο του.  

π.χ. Σι εκπ/κοί του κλάδου ΥΕ60 μποροφν να επιλζξουν το ςχετικό πεδίο μόνο για τθν 
Α/κμια Εκπ/ςθ, οι εκπ/κοί του κλάδου ΥΕ03 μποροφν να επιλζξουν το ςχετικό πεδίο μόνο για τθ 
Β/κμια Εκπ/ςθ ενϊ οι εκπ/κοί των κλάδων ΥΕ05, ΥΕ06, ΥΕ07, ΥΕ08, ΥΕ11, ΥΕ19, ΥΕ20, ΥΕ32 και 
ΥΕ18.41 μποροφν να επιλζξουν τα ςχετικά πεδία τόςο για τθν Α/κμια όςο και για τθ Β/κμια 
Εκπ/ςθ.  

γ2) ωσ αναπλθρωτισ με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ Α/κμιασ 
ι/και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ κατά τθν γ1 περίπτωςθ. 

γ3) ωσ αναπλθρωτισ ςε Χχολικζσ Πονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (Χ.Π.Ε.Α.Ε.) 
Α/κμιασ ι/και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, ανάλογα με τον κλάδο του, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία 
εξαντλθκοφν οι πίνακεσ υποψθφίων αναπλθρωτϊν Ειδικισ Αγωγισ (προτελευταίο εδάφιο τθσ 
παρ.1 του άρκρου 22 του ν.3699/2008). 

γ4) ωσ αναπλθρωτισ για το «πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για 
ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ». To εν λόγω πρόγραμμα 
υλοποιείται ςτο πλαίςιο του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ» 
το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο. Χθμειϊνεται ότι το 
ςυγκεκριμζνο πεδίο μπορεί να επιλεγεί μόνο από υποψθφίουσ των κλάδων ΥΕ60, ΥΕ70, ΥΕ02, 
ΥΕ03 και ΥΕ04.  

 
 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ: 
Ι: Χε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ των πεδίων των περιπτϊςεων γ1 και γ2 από τον υποψιφιο, 
κατά τθ ροι προςλιψεων και τθν εξζταςθ τθσ αίτθςισ του, εξετάηεται κατά προτεραιότθτα θ 
δυνατότθτα τοποκζτθςισ του ςε κάποια εκ των 30 (ι 60) προτιμιςεϊν του (κατά αφξουςα 
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ςειρά επιλογισ) και ςτθ ςυνζχεια το ενδεχόμενο τοποκζτθςισ του ςε κάποια από τισ λοιπζσ 
περιοχζσ. Επιςθμαίνεται ότι για τθν τοποκζτθςι του ςε κάποια εκ των λοιπϊν περιοχϊν, ζχουν 
αναπτυχκεί (και ειςαχκεί ςτο Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα) κόμβοι γειτνίαςθσ 
μεταξφ του ςυνόλου των περιοχϊν, προκειμζνου ο εκπ/κόσ να τοποκετείται ςτθν πλθςιζςτερθ, 
με τθν 1θ επιλογι προτίμθςισ του, διακζςιμθ περιοχι πρόςλθψθσ. 
II: Χε ενδεχόμενθ αποδοχι των περιπτϊςεων γ3 και γ4 (προςλιψεισ ςε Χ.Π.Ε.Α.Ε. και 
προςλιψεισ για το πρόγραμμα τθσ εξειδικευμζνθσ εκπ/κισ υποςτιριξθσ) ο εκπαιδευτικόσ είναι 
υποψιφιοσ για πρόςλθψθ ςτισ ίδιεσ κατά ςειρά προτίμθςθσ περιοχζσ, όπωσ αυτζσ 
δθλϊνονται ςτθν αίτθςι του κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα (παρ.2α-2β και παρ.2γ3-2γ4). 
IΙΙ: Δεν περιλαμβάνονται ςτισ «λοιπζσ περιοχζσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ» θ Χιβιτανίδειοσ Χχολι, τα 
ςχολεία εκκλθςιαςτικισ εκπαίδευςθσ και τα καλλιτεχνικά ςχολεία. Ωσ εκ τοφτου, εκπ/κοί που 
επικυμοφν πρόςλθψθ ςτθ Χιβιτανίδειο Χχολι, ςτα εκκλθςιαςτικά ι ςτα καλλιτεχνικά ςχολεία 
(με πλιρεσ ι/και με μειωμζνο ωράριο) κα πρζπει να το δθλϊνουν υποχρεωτικά ωσ περιοχι/ζσ 
προτίμθςθσ με τθ ςειρά προτεραιότθτασ που επικυμοφν ςτισ 30 περιοχζσ προτίμθςθσ τθσ 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ. 
IV: Χε περίπτωςθ ανάλθψθσ νομοκετικισ πρωτοβουλίασ για τα ςχολεία που λειτουργοφν ςε 
δυςπρόςιτα μζρθ των ορεινϊν όγκων και τθσ νθςιωτικισ Ελλάδασ, κα ακολουκιςει 
ςυμπλθρωματικι εγκφκλιοσ ςτθν οποία, αφενόσ, κα γίνεται αναφορά τθσ ςχετικισ διάταξθσ 
νόμου και αφετζρου κα περιγράφονται οι παρεχόμενεσ δυνατότθτεσ περί ςυμπλιρωςθσ τθσ 
αίτθςθσ προτιμιςεων που υποβάλλεται με τθν παροφςα εγκφκλιο. 

 
 

3. Υεδίο β. ΩΟΜΙΣΘΙΟΙ-ΡΕΙΟΧΕΣ ΡΟΤΙΜΘΣΘΣ 
Δθλϊνονται οι περιοχζσ προτίμθςθσ μιασ (1) μόνο Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ για 
τθν Υρωτοβάκμια και τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.  
  

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ:  
Σι εκπ/κοί των κλάδων ΥΕ05, ΥΕ06, ΥΕ07, ΥΕ08, ΥΕ11, ΥΕ19, ΥΕ20, ΥΕ32 και ΥΕ18.41, οι 
οποίοι επικυμοφν να απαςχολθκοφν ςε δθμοτικά ςχολεία ωσ ωρομίςκιοι κα πρζπει να 
επιλζξουν ςτθν αίτθςθ ωρομιςκίου και περιοχζσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ. 
 

 
 

4. Πετά τθν καταχϊριςθ, ο υποψιφιοσ παραλαμβάνει αντίγραφο τθσ μθχανογραφθμζνθσ 
αίτθςισ του, ςτο οποίο αναγράφεται το ςφνολο των μορίων τθσ προχπθρεςίασ του μζχρι τισ 30-
06-2010, υπογεγραμμζνο από τον ίδιο ι το εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, τον αρμόδιο υπάλλθλο 
θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ τθσ αίτθςθσ και κεωρθμζνο από τον Υροϊςτάμενο τθσ οικείασ 
Διεφκυνςθσ ι από τον αρμόδιο υπάλλθλο, ςτον οποίο ζχει παραχωρθκεί το δικαίωμα αυτό. 
Χθμειϊνεται ότι δεν εμφανίηονται ςτο εν λόγω αντίγραφο μόρια επιτυχίασ από διαγωνιςμό του 
ΑΧΕΥ. 

 

Εφιςτάται θ προςοχι των υποψθφίων ςτθν ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ και ςτον ζλεγχο τθσ 
προχπθρεςίασ τουσ κατά τθν παραλαβι του αντιγράφου τθσ αίτθςισ τουσ. Μετά τθν παραλαβι 
του αντιγράφου τθσ αίτθςθσ ο ενδιαφερόμενοσ εκπαιδευτικόσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ 
του περιεχομζνου αυτισ. Χε 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 .  

 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ ϋ :  Τ  Ο Ρ Ο Ρ Ο Ι Θ Σ Θ  -  Α Ρ Ε Ν Ε  Γ Ο Ρ Ο Ι Θ Σ Θ  Τ Θ Σ  Α Ι Τ Θ Σ Θ Σ  
  

1. Ξατά τθ διάρκεια τθσ υποβολισ των αιτιςεων είναι δυνατι: (α) θ τροποποίθςθ τθσ 
αίτθςθσ τόςο για το ςφνολο των επιλογϊν/πεδίων, που εμφανίηονται ςε αυτι, όςο και για τισ 
επιλογζσ/πεδία, που ζχουν να κάνουν με τα προςωπικά ςτοιχεία του εκπαιδευτικοφ 
προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά, και (β) θ ανάκλθςθ τθσ αίτθςθσ. 
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2. Πετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων τροποποίθςθ δφναται να 
πραγματοποιθκεί  μόνο  για τισ κάτωκι περιπτϊςεισ : 

α. Χε περίπτωςθ διοριςμοφ του/τθσ ςυηφγου τθσ/του υποψθφίου αναπλθρωτι ι/και 
ωρομίςκιου εκπ/κοφ ωσ μόνιμου εκπαιδευτικοφ κατά τουσ διοριςμοφσ του ςχολικοφ ζτουσ 2014-
2015 προκειμζνου να ςυμπεριλάβει και τθν περιοχι διοριςμοφ του/τθσ ςυηφγου 
με τθ ςειρά που επικυμεί , εντόσ δζκα θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςε ΦΕΞ των διοριςμϊν 
των μονίμων εκπαιδευτικϊν. [παρ.4 άρκρο 2 τθσ αρικμ.35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΞ 
465/17.04.2003 τ.Βϋ) Ωπουργικισ Απόφαςθσ, όπωσ ιςχφει+. 

β. Χε περίπτωςθ απόςπαςθσ με Ωπουργικι Απόφαςθ του/τθσ ςυηφγου τθσ/του 
υποψθφίου αναπλθρωτι εκπ/κοφ ςε διαφορετικό ΥΩΧΥΕ/ΥΩΧΔΕ ι άλλθ υπθρεςία ι φορζα 
αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Υαιδείασ, κατά τισ αποςπάςεισ του ςχολικοφ ζτουσ 2014-2015, 
είναι δυνατι θ υποβολι τροποποιθτικισ αίτθςθσ εντόσ δζκα θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ προκειμζνου αποκλειςτικά και μόνο να αφαιρζςει  
περιοχζσ προτίμθςθσ από τθν αρχικι αίτθςι  του ζτςι ϊςτε να παραμείνουν ςε αυτι 
μόνο οι περιοχζσ που επικυμεί, οι οποίεσ, όμωσ, κα πρζπει να ανικουν ςτθν Ρεριφερειακι 
Δ/νςθ Εκπ/ςθσ ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ υπάγεται το ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ απόςπαςθσ του/τθσ 
ςυηφγου. Χε περίπτωςθ απόςπαςθσ ςε άλλθ υπθρεςία ι φορζα αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου 
Υαιδείασ, ωσ οικεία Υεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ, νοείται αυτι ςτθν οποία ανικει θ υπθρεςία/ο 
φορζασ. 

 γ .  Χε περίπτωςθ πρόςλθψθσ ωσ αναπλθρωτι εκπ/κοφ ενόσ εκ των ςυηφγων που είναι 
υποψιφιοι αναπλθρωτζσ, κατά τισ προςλιψεισ του ςχολικοφ ζτουσ 2014-2015, είναι δυνατι θ 
υποβολι τροποποιθτικισ αίτθςθσ από τον άλλο ςφηυγο εντόσ δζκα θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ προκειμζνου αποκλειςτικά και μόνο να αφαιρζςει  
περιοχζσ προτίμθςθσ από τθν αρχικι αίτθςι  του ζτςι ϊςτε να παραμείνουν ςε αυτι 
μόνο οι περιοχζσ που επικυμεί, οι οποίεσ, όμωσ, κα πρζπει να ανικουν ςτθν Ρεριφερειακι 
Δ/νςθ Εκπ/ςθσ ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ υπάγεται θ περιοχι  πρόςλθψθσ του/τθσ 
ςυηφγου .  

δ. Χε περίπτωςθ, που ο υποψιφιοσ:  

i) 

ii) 

 

iii) 

iv) 

v) 
vi) 

αποκτιςει τθν ιδιότθτα του πολυτζκνου, 

εκδθλϊςει ι νοςιςει από ομόηυγθ μεςογειακι ι δρεπανοκυτταρικι ι 
μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία ι ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ, 

ολοκλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ του υποχρεϊςεισ ι απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ, 

αποκτιςει πτυχίο ι βεβαίωςθ τρίμθνθσ επιμόρφωςθσ τθσ ΑΧΥΑΛΨΕ (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ), 

αποκτιςει πιςτοποιθτικό χρόνου κτιςθσ ι βακμοφ πτυχίου, 

αποκτιςει τθν ιδιότθτα του τριτζκνου, 

και προςκομίςει κατά τθ διάρκεια του ςχολ. ζτουσ 2014-2015 τα κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά, όπωσ αναφζρονται ςτο ΞΕΦ. Δϋ (παρ. 2 άρκρο 1 τθσ αρικμ.35557/Δ2/09.04.2003 
Ω. Α., όπωσ ιςχφει). 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ: 
I: Για τθν εφαρμογι των περιπτϊςεων 2α, 2β και 2γ απαιτείται θ προςκόμιςθ από τουσ 
υποψθφίουσ πρόςφατου πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ και θ κοινοποίθςθ ςτθν 
Ωπθρεςία του Αρικμοφ Φορολογικοφ Πθτρϊου του/τθσ ςυηφγου κακϊσ και τoυ αρικμοφ 
πρωτοκόλλου των ςχετικϊν Ωπουργικϊν Αποφάςεων, κατά περίπτωςθ. 
 

II: Θ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ αίτθςθσ αναπλθρωτι που περιγράφεται ςτισ περιπτϊςεισ 
2α, 2β και 2γ ιςχφει μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ εκπαιδευτικόσ δεν ζχει ακόμθ 
προςλθφκεί. Αντίκετα, θ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ αίτθςθσ αναπλθρωτι που 
περιγράφεται ςτθν περίπτωςθ 2δ ιςχφει και κατόπιν τθσ πρόςλθψθσ του εκπ/κοφ, χωρίσ όμωσ 
αυτό να δθμιουργεί οποιοδιποτε δικαίωμα ςτον εκπ/κό για τροποποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ 
πρόςλθψθσ. 
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3. Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςχολ. ζτουσ, δίνεται ςτον υποψιφιο εκπ/κό θ δυνατότθτα 
απενεργοποίθςθσ τθσ υποβλθκείςασ αίτθςθσ -διλωςθσ αναπλθρωτι ι/και 
ωρομίςκιου εκπ/κοφ . Χθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν είναι δυνατι,  
για κανζνα λόγο, θ  εκ νζου ενεργοποίθςι τθσ . Επιπλζον, παρζχονται οι κάτωκι 
δυνατότθτεσ κατά περίπτωςθ: 

 

(i) Ωποψιφιοσ ςε ζναν κλάδο: 
 Υροςλθφκζντεσ αναπλθρωτζσ εκπ/κοί με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ (9-15 ϊρεσ), για 
τουσ οποίουσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΠΕΦΣΧ Γ’-Ξεφ. Γ’- παρ.1β, παραμζνει ενεργι θ 
αίτθςι τουσ μόνο ωσ προσ τθ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ/πρόςλθψισ τουσ με πλιρεσ ωράριο ςτθν 
ίδια περιοχι τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ, δφνανται να αιτθκοφν τθν απενεργοποίθςθ τθσ εν 
λόγω δυνατότθτασ αναβάκμιςθσ ςε πλιρεσ ωράριο.  
 Χθμειϊνεται ότι, ςε περίπτωςθ μθ απενεργοποίθςθσ τθσ αίτθςθσ και 
αναβάκμιςισ/πρόςλθψθσ του με πλιρεσ ωράριο, ο εκπ/κόσ οφείλει να αναλάβει υπθρεςία, 
ειδάλλωσ υφίςταται τισ κυρϊςεισ μθ ανάλθψθσ τθσ παρ.17 του άρκρου 59 του ν.3966/2011 και 
ταυτόχρονα ανακαλείται θ πρόςλθψι του με μειωμζνο ωράριο. 
 

(ii) Ωποψιφιοσ ςε περιςςότερουσ του ενόσ κλάδουσ: 
 Υροςλθφκζντεσ αναπλθρωτζσ εκπ/κοί με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ (9-15 ϊρεσ), για 

τουσ οποίουσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΠΕΦΣΧ Γ’-Ξεφ. Γ’- παρ.2β, παραμζνει ενεργι θ 
αίτθςι τουσ μόνο ωσ προσ τθ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ/πρόςλθψισ τουσ με πλιρεσ ωράριο ςτθν 
ίδια περιοχι τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ του οικείου κλάδου, κακϊσ και θ δυνατότθτα 
πρόςλθψθσ μόνο με πλιρεσ ωράριο για το ςφνολο των δθλωκειςϊν περιοχϊν προτίμθςθσ 
(πλιρουσ ωραρίου) ςτουσ λοιποφσ κλάδουσ, δφναται να αιτθκοφν τθν απενεργοποίθςθ των εν 
λόγω δυνατοτιτων. 

 Ειδικότερα, για τουσ υποψθφίουσ, οι οποίοι εντάςςονται ςε περιςςότερουσ του ενόσ 
κλάδουσ τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ, και, ωσ εκ τοφτου, υποβάλλουν μία κοινι αίτθςθ για το 
ςφνολο των κλάδων, παρζχεται θ δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ τθσ δυνατότθτασ πρόςλθψθσ ςε 
ζναν (ι περιςςότερουσ) εκ των κλάδων. 

 

(iii) Ωποψιφιοσ ςτουσ πίνακεσ Ειδικισ Αγωγισ και Γενικισ Εκπ/ςθσ: 
Υροςλθφκζντεσ από τουσ πίνακεσ Ειδικισ Αγωγισ αναπλθρωτζσ εκπ/κοί με μειωμζνο ωράριο 

διδαςκαλίασ (9-15 ϊρεσ), για τουσ οποίουσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΠΕΦΣΧ Γ’-Ξεφ. Γ’- 
παρ.3, παραμζνει ενεργι θ αίτθςι τουσ ςτουσ πίνακεσ Γενικισ Εκπ/ςθσ μόνο ωσ προσ τθ 
δυνατότθτα πρόςλθψθσ με πλιρεσ ωράριο για το ςφνολο των δθλωκειςϊν περιοχϊν 
προτίμθςθσ, (πλιρουσ ωραρίου), δφνανται να αιτθκοφν τθν απενεργοποίθςθ τθσ εν λόγω 
δυνατότθτασ. 

 

(iv) Ωποψιφιοσ για τα Χχολικά Ξζντρα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ (ΧΞΕΔ) ι για το Υρόγραμμα 
Υρόςκετθσ Διδακτικισ Χτιριξθσ και Γενικισ Εκπ/ςθσ: 
Υροςλθφκζντεσ ςτα Χχολικά Ξζντρα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ (ΧΞΕΔ) ι ςτο πρόγραμμα 

Υρόςκετθσ Διδακτικισ Χτιριξθσ αναπλθρωτζσ εκπ/κοί με μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ (9-15 
ϊρεσ) ι ωρομίςκιοι, για τουσ οποίουσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΠΕΦΣΧ Γϋ-Ξεφ. Γ’- 
παρ.4, παραμζνει ενεργι θ αίτθςι τουσ ςτουσ πίνακεσ Γενικισ Εκπ/ςθσ για το ςφνολο των 
δθλωκειςϊν περιοχϊν προτίμθςθσ (πλιρουσ ι μειωμζνου ωραρίου), δφνανται να αιτθκοφν τθν 
απενεργοποίθςθ τθσ εν λόγω αίτθςθσ. 
 

4. Υροκειμζνου να απενεργοποιιςει/τροποποιιςει τθν αίτθςθ-διλωςι του κατά τα 
ανωτζρω (παρ. 1, 2 & 3), ο υποψιφιοσ κατακζτει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ςυνοδευόμενθ με 
τα κατά περίπτωςθ απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςε οποιαδιποτε Δ/νςθ Εκπ/ςθσ τθσ βακμίδασ 
ςτθν οποία ανικει, θ οποία διαβιβάηεται αμζςωσ ςτο αρμόδιο τμιμα τθσ Ξ.Ω. με τον 
προςφορότερο τρόπο (fax, e-mail) για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ. Χε κάκε περίπτωςθ, θ 
οικεία Διεφκυνςθ οφείλει να επιβεβαιϊνει τθν παραλαβι του αιτιματοσ.  
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ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ:  
Θ απενεργοποίθςθ/τροποποίθςθ τθσ αίτθςθσ πραγματοποιείται από το αρμόδιο τμιμα τθσ 
Ξ.Ω. του Ωπουργείου Υαιδείασ από τθν θμερομθνία παραλαβισ αυτισ ζωσ και τθν επόμενθ 
εργάςιμθ θμζρα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ανακόπτεται θ ομαλι πορεία τθσ διαδικαςίασ 
ολοκλιρωςθσ των εκάςτοτε προςλιψεων.  Θ διαδικαςία, δε, κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί 
μόνο εφόςον αποςταλεί ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του εκπ/κοφ ςχετικό 
επιβεβαιωτικό θλεκτρονικό μινυμα. 

 

 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ ϋ :  Α Ρ Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α  Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Θ Τ Ι Κ Α  
 

1. Οι υποψιφιοι που υπζβαλαν αίτθςθ-διλωςθ με τθν εγκφκλιο του ςχολικοφ ζτουσ 
2012-2013 ι/και 2013-2014 κατακζτουν εκ νζου: 
 

α) μόνο όςα εκ των βαςικϊν δικαιολογθτικϊν ζχουν τροποποιθκεί (π.χ. δελτίο ταυτότθτασ ι 
διαβατθρίου).  
Χθμειϊνεται ότι με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, θ οποία ενζχει και κζςθ υπεφκυνθσ 
διλωςθσ, είναι δυνατι και θ τροποποίθςθ των λοιπϊν καταχωριςμζνων πεδίων ςτον προςωπικό 
θλεκτρονικό φάκελο του εκπ/κοφ (π.χ. πόλθ μόνιμθσ κατοικίασ και τθλζφωνο επικοινωνίασ). 
β) το ςφνολο των ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν ειδικϊν κατθγοριϊν που τουσ αφοροφν, 
εφόςον ζχει παρζλκει θ ιςχφσ τουσ, βάςει των κάτωκι αναφερομζνων. 

 

Α. Χε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ των (υπό τροποποίθςθ) βαςικϊν δικαιολογθτικϊν, θ αίτθςθ 
δεν κα γίνεται δεκτι. 
Β. Χε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ των ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν ειδικϊν 
κατθγοριϊν, κα διαγράφονται τα αντίςτοιχα πεδία ςτον θλεκτρονικό φάκελο του υποψθφίου 
και αυτόσ δεν κα τυγχάνει του αντίςτοιχου ευεργετιματοσ. 

 

2. Οι υποψιφιοι που δεν υπζβαλαν αίτθςθ κατά το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 ι/και 2013-
2014 οφείλουν να υποβάλουν: 
 

α) το ςφνολο των βαςικϊν δικαιολογθτικϊν.  
β) το ςφνολο των ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν που τουσ αφοροφν. 
 

Α. Χε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ των βαςικϊν δικαιολογθτικϊν, θ αίτθςθ δεν κα γίνεται 
δεκτι. 
Β. Χε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ των ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν ειδικϊν 
κατθγοριϊν, δεν κα καταχωροφνται τα αντίςτοιχα πεδία ςτον θλεκτρονικό φάκελο του 
υποψθφίου και αυτόσ δεν κα τυγχάνει του αντίςτοιχου ευεργετιματοσ. 

 

3. Οι υποψιφιοι των κλάδων ΡΕ01, ΡΕ02, ΡΕ03, ΡΕ04, ΡΕ05, ΡΕ06, ΡΕ11, ΡΕ19 και ΡΕ20 
που επικυμοφν να προςλθφκοφν ωσ προςωρινοί αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι 
εκπαιδευτικοί ςε εκκλθςιαςτικά γυμνάςια και λφκεια, υποβάλουν (πζραν των ανωτζρω 
κατά περίπτωςθ αναφερομζνων δικαιολογθτικϊν) ςφμφωνα με τισ ειδικζσ διατάξεισ τθσ 
παρ.3 του άρκρου 39 του ν.3848/2010: 
 

α) υποχρεωτικά βιογραφικό ςθμείωμα του οποίου το περιεχόμενο κα εναρμονίηεται με τισ 
διατάξεισ τθσ αρ.67728/Α2/11.06.2010 (ΦΕΞ 863/18.06.2010 τ.Βϋ) Ωπουργικισ Απόφαςθσ και 
β) προαιρετικά ςυςτατικι επιςτολι από προςωπικότθτα του χϊρου τθσ Σρκοδοξίασ.  

 

Χε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ δεν κα γίνεται θ καταχϊριςθ 
των προτιμιςεων των εκκλθςιαςτικϊν ςχολείων.  
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ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 

 
α. Σποιοδιποτε πιςτοποιθτικό ζγγραφο, ςτο οποίο να αναγράφεται ο προςωπικόσ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.). 
 

β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου.  

 Σι ομογενείσ από τθ Βόρεια Ιπειρο, τθν Ξωνςταντινοφπολθ τα νθςιά Μμβρο και Ψζνεδο 
που δεν ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια υποβάλουν αντίγραφο του Ειδικοφ Δελτίου Ψαυτότθτασ 
Σμογενοφσ (Ε.Δ.Ψ.Σ.) ι δελτίο ταυτότθτασ αλλοδαποφ με αναγραφι τθσ Ελλθνικισ καταγωγισ, 
τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 

 Σι υποψιφιοι, που ζχουν ξζνθ υπθκοότθτα και δεν είναι πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, δικαιοφνται να υποβάλουν αίτθςθ εφόςον προςκομίςουν βεβαίωςθ από το 
Ωπουργείο Εςωτερικϊν ότι ζχουν αποκτιςει τθν ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ και ότι 
ζχει παρζλκει ζνα ζτοσ από τθν απόκτθςι τθσ. Για τουσ υποψθφίουσ, οι οποίοι μζχρι τθν 
απόκτθςθ τθσ ελλθνικισ ικαγζνειασ με πολιτογράφθςθ, ιταν υπικοοι κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 
δεν απαιτείται θ παρζλευςθ του ζτουσ για τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. 
 Χε κάκε περίπτωςθ είναι ςαφζσ ότι κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ είναι απαραίτθτθ θ 
προςκόμιςθ του δελτίου ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου. 

γ. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου ςπουδϊν, ςτο οποίο κα αναγράφεται θ 
θμεροχρονολογία και ο βακμόσ κτιςθσ του πτυχίου.  

 Αν δεν αναγράφεται θ θμεροχρονολογία κτιςθσ απαιτείται ςυμπλθρωματικι 
βεβαίωςθ κτιςθσ και βακμοφ πτυχίου από το Υανεπιςτιμιο ι το Ψ.Ε.Λ.. 

 Χε περίπτωςθ που εκκρεμεί θ ορκωμοςία των νζων πτυχιοφχων αρκεί βεβαίωςθ 
κτιςθσ από το Υανεπιςτιμιο ι το Ψ.Ε.Λ. ςτθν οποία να αναφζρεται θ θμερομθνία κτιςθσ και ο 
βακμόσ του πτυχίου 

 Χε περίπτωςθ που δεν προκφπτει ακριβισ βακμόσ, λαμβάνεται υπόψθ θ κατϊτερθ 
βακμολογία κάκε μιασ από τισ κλίμακεσ «ΑΦΛΧΨΑ», «ΟΛΑΡ ΞΑΟΩΧ», «ΞΑΟΩΧ» και θ οποία 
αντίςτοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Χε περίπτωςθ που δεν αναγράφεται βακμόσ (περιγραφικόσ 
ι αρικμθτικόσ) καταχωρείται 5,00. 

δ. Για τουσ υποψθφίουσ του κλάδου ΥΕ08-Ξαλλιτεχνικϊν Πακθμάτων, ειδικά για τουσ 
τίτλουσ που ζχουν εκδοκεί ςτθν θμεδαπι, απαιτείται και πιςτοποιθτικό ευδόκιμθσ 
παρακολοφκθςθσ Κεωρθτικϊν και Λςτορικϊν Χπουδϊν ι βεβαίωςθ ότι ζχουν παρακολουκιςει 
επιτυχϊσ ειδικά μακιματα για τθ διδαςκαλία τθσ τζχνθσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, 
εφόςον τοφτο και για τισ δφο περιπτϊςεισ δεν αναφζρεται ρθτϊσ ςτον τίτλο ςπουδϊν ι ςτο 
πιςτοποιθτικό περάτωςθσ ςπουδϊν (ι πιςτοποιθτικό πτυχιοφχου). 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: 
Για τουσ πτυχιοφχουσ του Τμιματοσ Ρλαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ, κατεφκυνςθσ 
Εικαςτικϊν, με πιςτοποιθτικό ευδόκιμθσ παρακολοφκθςθσ, του Υαν/μίου Λωαννίνων, απαιτείται 
και βεβαίωςθ πρϊτθσ εγγραφισ ςτο ςυγκεκριμζνο Ψμιμα (ςθμ. : θ θμερομθνία πρϊτθσ 
εγγραφισ αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό περάτωςθσ ςπουδϊν ι πιςτοποιθτικό πτυχιοφχου). 

 

Ειδικότερα για τουσ εκπαιδευτικοφσ πτυχιοφχουσ ιδρυμάτων του εξωτερικοφ 
απαιτείται:  

i) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου ςπουδϊν ςτο οποίο να αναγράφεται ο 
βακμόσ και θ θμεροχρονολογία κτιςθσ, ςυνοδευόμενο από επικυρωμζνθ μετάφραςθ.  
 

ii) Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του τίτλου ςπουδϊν με τα απονεμόμενα πτυχία 
από τα Υανεπιςτιμια τθσ θμεδαπισ. Θ εν λόγω βεβαίωςθ χορθγείται κατά περίπτωςθ από τον 
Διεπιςτθμονικό Σργανιςμό Αναγνϊριςθσ Ψίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Υλθροφόρθςθσ (Δ.Σ.Α.Ψ.Α.Υ) 



                                                                                                            ΑΔΑ: Β369-ΧΦΨ                                      

Χελίδα 21 από 34 

 

*πρϊθν Διαπανεπιςτθμιακό Ξζντρο Αναγνϊριςθσ Ψίτλων Χπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ (ΔΛ.Ξ.Α.Ψ.Χ.Α.)+ 
ι το Λνςτιτοφτο Ψεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ ι τθν Επιτροπι Λςοτιμιϊν Χχολϊν Εκπαίδευςθσ 
Διδακτικοφ Υροςωπικοφ ι τον Εκνικό Σργανιςμό Υιςτοποίθςθσ Υροςόντων και Επαγγελματικοφ 
Υροςανατολιςμοφ (ΕΣΥΥΕΥ) (πρϊθν ΣΕΕΞ) για τoυσ κλάδουσ ΨΕ01 και ΔΕ01. 

ι  
Ρράξθ αναγνϊριςθσ επαγγελματικισ ιςοτιμίασ από το Χυμβοφλιο Αναγνϊριςθσ 

Επαγγελματικϊν Υροςόντων (Χ.Α.Ε.Υ.) *πρϊθν Χυμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ 
Λςοτιμίασ Ψίτλων Ψριτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ (Χ.Α.Ε.Λ.Ψ.Ψ.Ε.)+ . 

 
Χθμειϊνεται ότι για τα πτυχία πανεπιςτθμίων τθσ Ξφπρου που αναφζρονται ςτο Υ.Δ. 

299/1997 και αποκτικθκαν πριν τθν πλιρθ ζνταξθ τθσ Ξυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ (01-05-2004)  δεν απαιτείται αντιςτοιχία. 
 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ:  
Ι: Χφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ.6 του άρκρου 2 του ν.1735/1987 (ΦΕΞ 195/11.11.1987 
τ.Αϋ), «Σε περίπτωςθ που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.) 
δεν μποροφν να αναγνωρίςουν ιςοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατζχουν πολιτικοί 
πρόςφυγεσ και επαναπατριηόμενοι Ζλλθνεσ, κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ παρ.2 περ. αϋ 
του άρκρου 5, λόγω ανυπαρξίασ αντίςτοιχθσ ςχολισ Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ, κακορίηουν 
με βεβαίωςι τουσ τθ ςυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. και 
Τ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ. Με βάςθ τθ βεβαίωςθ αυτι τα παραπάνω πρόςωπα επιτρζπεται να 
ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ για κζςεισ των οποίων τυπικό προςόν 
είναι εκείνο προσ το οποίο ζχει αναγνωριςκεί ςυνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ι το Ι.Τ.Ε.». 
 

ΙΙ: Για τα πτυχία που ζχουν αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι και ζχουν αναγνωριςκεί ωσ ιςότιμα και 
αντίςτοιχα, ωσ θμερομθνία κτιςθσ κεωρείται θ θμερομθνία αρχικισ κτιςθσ του πτυχίου τθσ 
αλλοδαπισ εάν θ αναγνϊριςθ ζγινε χωρίσ ςυμπλθρωματικι εξζταςθ μακθμάτων ςε ιδρφματα 
τθσ θμεδαπισ άλλωσ θ θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του πτυχίου από 
τα αντίςτοιχα αρμόδια όργανα, εάν για τθν αναγνϊριςθ προθγικθκε εξζταςθ ςε ιδρφματα τθσ 
θμεδαπισ.  
 

ΙΙΙ: Ωσ θμερομθνία κτιςθσ πτυχίου για υποψιφιουσ που προςκομίηουν βεβαίωςθ αναγνϊριςθσ 
των επαγγελματικϊν προςόντων εκπαιδευτικοφ Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ από το Χυμβοφλιο 
Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Υροςόντων (Χ.Α.Ε.Υ.)( πρϊθν Χ.Α.Ε.Λ.Ψ.Ψ.Ε.), ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Υ.Δ.38/2010, κεωρείται θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του 
Χ.Α.Ε.Υ.. 
 

IV: Χε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ βεβαίωςθσ βακμολογικισ αντιςτοιχίασ προσ τθ δεκάβακμθ 
κλίμακα, κα καταχωρείται ςτο ςφςτθμα ο κατϊτατοσ βακμόσ, που απαιτείται για τθν κτιςθ 
πτυχίου από τα αντίςτοιχα τμιματα των ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων, ιτοι ο βακμόσ «5». 
 

 

iii) Απολυτιριο Ελλθνικοφ εξαταξίου Γυμναςίου ι Ουκείου ι ιςότιμου ςχολείου. Τςοι δεν 
ζχουν το απολυτιριο αυτό απαιτείται να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό για τθν άριςτθ γνϊςθ και 
τθν άνετθ χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, το οποίο χορθγείται από (i) το Ξζντρο Ελλθνικισ 
Γλϊςςασ (επίπεδο Γ2ϋ) ι (ii) τθν Επιτροπι τθσ παρ.10 του άρκρου 14 του ν.1566/1985 (Δ/νςθ 
Υροςωπικοφ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ). Διευκρινίηεται ότι το δικαιολογθτικό αυτό 
απαιτείται και για τουσ υποψθφίουσ των κλάδων ΔΕ και ΨΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ρ.Χ.Ξ. τμιμα Εϋ). 
 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ:  
Σι επιτυχόντεσ υποψιφιοι του επιπζδου Γ2 των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ ελλθνομάκειασ του 
Ξζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ Παΐου 2014 μποροφν να προςκομίςουν το δελτίο επιτυχίασ που 
τουσ χορθγικθκε. 
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iv) Για τουσ κλάδουσ ΥΕ60-Ρθπιαγωγϊν και ΥΕ70-Δαςκάλων απαιτείται βεβαίωςθ 
φοίτθςθσ και επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ επί τζςςερα ι δφο ακαδθμαϊκά εξάμθνα, κατά 
περίπτωςθ, Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ Ελλθνικοφ Υανεπιςτθμίου (παρ.2 άρκρο 30 του 
ν.2083/1992) ι Βεβαίωςθ επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ Ειδικοφ Υρογράμματοσ Επανεκπαίδευςθσ 
Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ Ελλθνικϊν Υανεπιςτθμίων (παρ.3 άρκρο 10 του ν.2327/1995) για τουσ 
κατόχουσ πτυχίων χωρϊν εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
Τςοι από τουσ υποψιφιουσ αυτοφσ υποβλικθκαν ςτθ διαδικαςία εξετάςεων ι δοκιμαςιϊν για 
τθν αναγνϊριςθ τθσ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ απαιτείται βεβαίωςθ μόνο για δφο ακαδθμαϊκά 
εξάμθνα. Για τουσ υποψιφιουσ που είχαν εγγραφεί ςτισ επετθρίδεσ μζχρι 31-07-1995 απαιτείται 
βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ ειδικοφ προγράμματοσ επανεκπαίδευςθσ ςυνολικισ διάρκειασ ζξι 
(6) μθνϊν ςε Υαιδαγωγικό Ψμιμα Ελλθνικοφ Α.Ε.Λ.. Από τισ παραπάνω ρυκμίςεισ εξαιροφνται οι 
πτυχιοφχοι του Ελλθνικοφ Ξολεγίου τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Βορείου και Ροτίου Αμερικισ. 
 

ε. Θ εκπλιρωςθ ι μθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων των υποψθφίων ι θ νόμιμθ 
απαλλαγι τουσ από αυτζσ δθλϊνεται υποχρεωτικά ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ. 

 Σι ομογενείσ από τθ Βόρεια Ιπειρο, τθν Ξωνςταντινοφπολθ τα νθςιά Μμβρο και Ψζνεδο 
με αλλοδαπι ικαγζνεια, με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου του Ειδικοφ Δελτίου Ψαυτότθτασ 
Σμογενοφσ (Ε.Δ.Ψ.Σ.) τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, δεν υποχρεοφνται να προςκομίςουν 
πιςτοποιθτικό ςτρατοφ. 

 Σι πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ εκπλιρωςθ 
ι μθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεϊν τουσ δεν αποτελεί κϊλυμα διοριςμοφ ςτο Δθμόςιο Ψομζα 
ςτθ χϊρα τουσ, υποβάλουν ςχετικι βεβαίωςθ από Αρχι τθσ οικείασ χϊρασ. 

 Σι ιερείσ, που δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, υποβάλλουν 
βεβαίωςθ ιεροςφνθσ από τθν οικεία Πθτρόπολθ,  

 Σι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςε Χϊματα Αςφαλείασ και δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ 
ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, υποβάλουν βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ τουσ, ςτθν οποία να 
φαίνεται ότι ο χρόνοσ υπθρεςίασ τουσ αντιςτοιχεί με τθν εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων.  
 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ:  
Ι: Για τισ περιπτϊςεισ των υποψθφίων που δθλϊνουν ςτθν Αίτθςθ-Διλωςι τουσ τθν 
εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν τουσ υποχρεϊςεων ι τθ νόμιμθ απαλλαγι τουσ από αυτζσ, 
*αρικ. Φ.420/44/60931/28.11.2001 (ΦΕΞ 1755/31.12.2001 τ.Βϋ) Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ 
Ωπουργϊν Εςωτερικϊν και Εκνικισ Άμυνασ+, κατά τθν πρόςλθψι τουσ κα ελζγχεται από τθ 
Διεφκυνςθ πρόςλθψθσ αν θ θμερομθνία εκπλιρωςθσ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι τθσ 
νόμιμθσ απαλλαγισ από αυτζσ, που αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό τφπου Αϋ, είναι εντόσ των 
προκεςμιϊν τθσ παροφςθσ εγκυκλίου άλλωσ θ πρόςλθψθ κα ανακαλείται και κα επιβάλλονται 
οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 
 

ΙΙ: Σι εκπαιδευτικοί που δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ζχουν 
δικαίωμα να υποβάλουν αίτθςθ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων 
εκπαιδευτικϊν αλλά κατατάςςονται ςτο τζλοσ του οικείου πίνακα *παρ.4 άρκρο 12 τθσ αρικ. 
35557/Δ2/09.04.2003 Φυκμιςτικισ Ω.Α. και παρ.2 τθσ αρικμ. 55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΞ 
937/23.06.2004 τ.Βϋ) Ω.Α.+. 
 

 
ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 

 
1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ  

α1. Ρολφτεκνοι: 
Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το Διμο εγγραφισ ςυνοδευόμενο από 

Ριςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Ρολυτζκνων Ελλάδοσ. 
Χτθν κατθγορία των πολυτζκνων ανικουν : 
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 οι γονείσ τεςςάρων τζκνων, τα οποία είναι ανιλικα ι ςπουδάηοντα ι υπθρετοφν τθ 
ςτρατιωτικι τουσ κθτεία, 

 ο γονζασ χωρίσ ςφηυγο, ο οποίοσ ζχει τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια των τζκνων και 
είναι μόνοσ υπόχρεοσ ςε διατροφι αυτϊν, εφόςον ζχει τουλάχιςτον τρία τζκνα,  

 ο ζνασ από τουσ γονείσ εφόςον κατζςτθ ανάπθροσ εξ οιαςδιποτε αιτίασ ι ανάπθροσ 
πολζμου ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, εφόςον ζχει τουλάχιςτον 
τρία τζκνα.  

 τα απορφανιςκζντα τζκνα αν είναι τουλάχιςτον δφο, ςε περίπτωςθ κανάτου και των δφο 
γονζων απολαμβάνουν τα ευεργετιματα των πολυτζκνων, υπό τουσ περιοριςμοφσ τθσ παρ.1 του 
άρκρου 6 του ν.3454/2006. 

Για όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ πολυτζκνων χορθγείται θ ιδιότθτα του πολυτζκνου για 
τουσ ζχοντεσ τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια τζκνων από ζναν ι περιςςότερουσ γάμουσ, ι 
νομιμοποιθκζντων ι υιοκετθμζνων, τα οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 
εικοςτό τρίτο (23ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι ςπουδάηουν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ 
πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ 
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν 
ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ.  

Χτα τζκνα αυτά ςυνυπολογίηονται και αυτά με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό 
εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ.  

 
 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ:  
Θ κατά τα ανωτζρω κατθγορία των πολυτζκνων αφορά μόνο ςτθν πρόταξι τουσ ςτον πίνακα 
αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.8 του άρκρου 1 του 
ν.3194/2003. 
 

 
α2. Γονείσ 2 ανάπθρων τζκνων με ποςοςτό αναπθρίασ 67%: 
i)  Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το Διμο εγγραφισ και  
ii) Γνωμάτευςθ Κζντρου Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.) ότι τα τζκνα ζχουν 

αναπθρία ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 67%. Χθμειϊνεται ότι για τθν πιςτοποίθςθ του ποςοςτοφ 
αναπθρίασ γίνεται αποδεκτι και θ προςκόμιςθ εν ιςχφι γνωμάτευςθσ πρωτοβάκμιασ 
υγειονομικισ επιτροπισ εκδοκείςασ πριν τθν 01-09-2011. 

 

β. Τρίτεκνοι: 
Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το Διμο εγγραφισ.  
Χφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 3 του ν.3454/2006 ςτθν κατθγορία των 

τριτζκνων ανικουν οι γονείσ με τρία (3) παιδιά.  
Σι παροχζσ χορθγοφνται ςε γονζα ι γονείσ που ζχουν τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια 

τριϊν παιδιϊν από τον ίδιο ι διαφορετικοφσ γάμουσ ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι 
υιοκετθμζνων ι εκτόσ γάμου γεννθκζντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 
εικοςτό τρίτο (23ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι φοιτοφν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ 
πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ 
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν 
ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 

Χτα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τζκνα με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό 
εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ 
κατάςταςθσ.  
 
 

ΓΕΝΙΚΘ ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ:  
Χθμειϊνεται ότι τα πιςτοποιθτικά των εκπαιδευτικϊν που ανικουν ςτισ προαναφερόμενεσ 
κατθγορίεσ των πολυτζκνων και τριτζκνων κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί εντόσ του τελευταίου 
τριμινου ενϊ επιςθμαίνεται ότι οι ιδιότθτεσ αυτζσ πρζπει να ςυντρζχουν και κατά το χρόνο 
πρόςλθψθσ. 
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γ. Ράςχοντεσ από ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία, δρεπανοκυτταρικι αναιμία, 
μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ:  

Ριςτοποιθτικό από ΚΕ.Ρ.Α. (Κζντρα Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ) ςε ιςχφ.  
Ελλείψει αυτοφ, ο υποψιφιοσ μπορεί να κατακζςει ςχετικι βεβαίωςθ από κρατικό 

νοςοκομείο κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από τον Διοικθτικό Διευκυντι του 
Ροςοκομείου, θ οποία κα πρζπει να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου εξαμινου. Χτθν 
περίπτωςθ αυτι, ο υποψιφιοσ υποχρεοφται εντόσ εξαμινου από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςισ του 
να προςκομίςει και το πιςτοποιθτικό από ΞΕ.Υ.Α.. 
 

Επιςθμαίνεται ότι από τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά 2015-2016 κατά τθν υποβολι 
αιτιςεων των υποψιφιων εκπαιδευτικϊν κα γίνονται δεκτά για τθν πιςτοποίθςθ των 
ανωτζρω αςκενειϊν μόνον πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από τα ΚΕΡΑ.  
  
 

2. ΛΟΙΡΕΣ ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ 
 

α. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί τθσ παρ.6 του άρκρου 9 του ν.3391/2005 (που 
αντικατζςτθςε τθν παρ.1 του άρκρου 5 του ν.3194/2003) με προχπθρεςία ζωσ 30-06-2010: 

α1. Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ (ςυγκεντρωτικι) από τθν οικεία Δ/νςθ Εκπ/ςθσ ςτθν οποία 
ανικει το ιδιωτικό ςχολείο, όπου κα αναγράφονται τα χρονικά διαςτιματα κατά τα οποία 
παραςχζκθκε θ προχπθρεςία, κακϊσ και το ωράριο εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ τουσ. 

α2. Ζγγραφο απόλυςθσ τθσ οικείασ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ, ςτο οποίο κα αναγράφεται θ πράξθ-
απόφαςθ τθσ κατάργθςθσ-αναςτολισ ςχολικισ μονάδασ κ.λ.π. ι τθσ καταγγελίασ ςφμβαςθσ. 

α3. Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνεται με ποια 
από τισ δφο προχπθρεςίεσ (ιδιωτικι ι δθμόςια) επικυμοφν να ενταχκοφν ςτουσ πίνακεσ 
αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων ςε περίπτωςθ που διακζτουν και τισ δφο προχπθρεςίεσ. Επίςθσ 
κα δθλϊνεται ότι δεν εργάηονται ςε άλλθ ςχολικι μονάδα του ίδιου ι άλλου ιδιοκτιτθ ιδιωτικοφ 
ςχολείου. 
 

β. Εκπαιδευτικοί με προχπθρεςία ςε ςχολεία κρατϊν-μελϊν Ε.Ε. ζωσ 30-06-2010: 
Βεβαίωςθ πρόςλθψθσ από τον αρμόδιο/αρμόδιουσ φορείσ οι οποίοι τελοφν υπό τθ 

διοικθτικι εποπτεία του αρμόδιου, ςε κάκε κράτοσ, Ωπουργείου και ςυνοδευόμενθ από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθν οποία να αναγράφεται: 

 ότι τα ςχολεία πρόςλθψθσ ανικουν ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ 

 θ ακριβισ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ 

 τα ακριβι χρονικά διαςτιματα κατά τα οποία παραςχζκθκε θ ανωτζρω προχπθρεςία 

 θ εργαςιακι ςχζςθ με τθν οποία αποκτικθκε θ αναφερόμενθ ςτα παραςτατικά 
προχπθρεςία 

 το υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ του μονίμου, αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου 
εκπαιδευτικοφ 

 οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ ανά μινα για τουσ ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ και 

 ο φορζασ πρόςλθψθσ και το Ωπουργείο ςτθ διοικθτικι εποπτεία του οποίου ανικει 
 

Χφμφωνα με τθν αρικμ.360/2011 Γνωμοδότθςθ τθσ Σλομζλειασ του Ρομικοφ ςυμβουλίου 
του Ξράτουσ, θ οποία ζχει γίνει δεκτι από τθν Ωπουργό Υαιδείασ, προχπθρεςία που ζχει 
αποκτθκεί ςε δθμόςια ςχολεία των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με τουσ κατά 
περίπτωςθ όρουσ και προχποκζςεισ που ορίηονται από τθν οικεία νομοκεςία, δφναται να 
αναγνωριςτεί ωσ προχπθρεςία για τθν ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων 
ακόμα και αν ζχει προςφερκεί πριν από τθν θμερομθνία τθσ ακαδθμαϊκισ/επαγγελματικισ 
αναγνϊριςθσ ςτθν θμεδαπι του αλλοδαποφ τίτλου, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 9 του ν.3848/2010. 
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γ. Εκπαιδευτικοί με προχπθρεςία ςε λοιποφσ φορείσ του ν.3027/2002 και του 
ν.3762/2009 ζωσ 30-06-2010 (βλ. ΠΕΦΣΧ Αϋ - Ξεφ. Βϋ ) (π.χ. ςε ςχολζσ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ 
Ψ.Ε.Ε. του Σργανιςμοφ Ψουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ, ςτα ΨΕΕ μακθτείασ Αϋ και Βϋ 
κφκλου του ΣΑΕΔ). 

 
 

Για το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ κεφαλαίου ςθμειϊνεται ότι: 
 

Α. Ψίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ θμεδαπισ: 
Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και φορείσ 
του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. τίτλοι ςπουδϊν – άδειεσ – 
πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε 
ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ 
 

Β. Ψίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ: 
Ψίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνα 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Θ επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του 
Ωπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν Υρεςβεία ι το Υροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από 
δικθγόρο ι από άμιςκο ερμθνζα διοριςμζνο βάςει του ν.148/26.12.1913/0102.1914. Ειδικϊσ, 
όμωσ, μετά τον νζο «Ξϊδικα Δικθγόρων» *άρκρο 36, ν.4194/2013 (ΦΕΞ 208/27.09.2013 τ.Α’)], 
από τθν 27-09-2013 και μετά, θ μετάφραςθ ξενόγλωςςου εγγράφου από δικθγόρο γίνεται 
δεκτι μόνον εφόςον ο δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και 
προσ τθν οποία μετζφραςε. 
Ψα ανωτζρω (τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν 
επικυρωκεί από δικθγόρο.  
 

Γ. Χτισ διατάξεισ του άρκρου 1 τθσ αρικ. ΔΛΑΔΥ/Φ.Α.2.1/24247/03.09.2013 Ξ.Ω.Α. (ΦΕΞ 
2255/11.09.2013 τ.Βϋ) ορίηονται τα δικαιολογθτικά τα οποία εκδίδονται από τισ Ωπθρεςίεσ του 
Ω.ΥΑΛ.Κ. και μποροφν να αναηθτθκοφν αυτεπάγγελτα από τισ Δ/νςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ 
Εκπ/ςθσ. (βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ κτλ). Επίςθσ από τισ διατάξεισ τθσ αρικ. 2458/22.02.2005 
Ξ.Ω.Α. (ΦΕΞ 267/01.03.2005 τ.Βϋ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ. 92605οικ/20.09.2005 (ΦΕΞ 
1334/21.09.2005 τ.Βϋ)) ορίηεται θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ τθσ καταφατικισ ι αρνθτικισ 
διλωςθσ τθσ Ωπθρεςίασ Υοινικοφ Πθτρϊου από τθν Δθμόςια Ωπθρεςία ζκδοςθσ τθσ τελικισ 
διοικθτικισ πράξθσ. 
 

Δ. Δεν απαιτείται εκ νζου κατάκεςθ βεβαιϊςεων για προχπθρεςίεσ καταχωριςμζνεσ ςτο 
παρελκόν ςτο Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα.  
 

ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΘ ΕΥΛ ΨΩΡ ΥΕΦΛΥΨΩΧΕΩΡ Β & Γ: 
 

Χε περίπτωςθ κατάκεςθσ φωτοαντιγράφων, οι Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ ςτισ οποίεσ κατατζκθκαν αυτά, 
υποχρεοφνται να διενεργοφν δειγματολθπτικό ζλεγχο προκειμζνου να εξακριβϊςουν τθν 
ακρίβεια των ςτοιχείων που αναγράφονται ςε αυτά, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον πζντε τοισ εκατό 
(5%), ιδίωσ ηθτϊντασ τθ ςυνδρομι των υπθρεςιϊν ι των φορζων που εξζδωςαν τα πρωτότυπα. 
Ψα αποτελζςματα αυτοφ του ελζγχου κα κοινοποιοφνται ςτθν κακ’ φλθν αρμόδια οργανικι 
μονάδα του Ωπουργείου Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και ςτισ 
Δ/νςεισ Υροςωπικοφ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ Ξ.Ω. του Ωπουργείου Υαιδείασ. 
 

 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε ϋ :  Ρ Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Θ  Ε Ρ Α  Κ Ε Ι Α  
 

Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ, ιςχφουν τα ακόλουκα: 
 

1. Χφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 3 και το άρκρο 9 παρ. 6 του ν.3848/2010, όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 22 του άρκρου 36 του ν.4186/2013, θ παιδαγωγικι και διδακτικι 
επάρκεια πιςτοποιείται με: 
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α) Βεβαίωςθ περί επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ ειδικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν 
τουλάχιςτον εξαμθνιαίασ διάρκειασ, το οποίο παρζχεται από τμιμα Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ 
Λδρφματοσ (Α.Ε.Λ.) ι από ομάδεσ ςυνεργαηόμενων τμθμάτων του ίδιου ι περιςςότερων Α.Ε.Λ. ςε 
αποφοίτουσ τμθμάτων που ζχουν τα ειδικά τυπικά προςόντα διοριςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια ι 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ψο πρόγραμμα αυτό 
καταρτίηεται με απόφαςθ τθσ Χυγκλιτου του οικείου Α.Ε.Λ., εγκρίνεται από τον Ωπουργό 
Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων, φςτερα από γνϊμθ του Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ 
(Λ.Ε.Υ.), και αξιολογείται μετά το πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ του, εν ςυνεχεία δε κάκε τζςςερα ζτθ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 9 του ν.3374/2005 (ΦΕΞ 189/02.08.2005 τ.Αϋ). 

Επιςθμαίνεται ότι ςχετικζσ βεβαιϊςεισ γίνονται δεκτζσ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ςε 
εφαρμογι τθσ ανωτζρω ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ. 

β) Υτυχίο τμιματοσ Α.Ε.Λ., το πρόγραμμα ςπουδϊν του οποίου εξαςφαλίηει τθν προσ 
τοφτο αναγκαία κεωρθτικι κατάρτιςθ και πρακτικι εξάςκθςθ και οι απόφοιτοι του οποίου ζχουν 
τα ειδικά τυπικά προςόντα διοριςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Υροχπόκεςθ αποτελεί θ φπαρξθ μζςα ςτο πρόγραμμα 
ςπουδϊν του Ψμιματοσ διδακτικϊν αντικειμζνων που εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσ κεματικζσ 
περιοχζσ: 1. Κζματα εκπαίδευςθσ και αγωγισ. 2. Κζματα μάκθςθσ και διδαςκαλίασ. 3. Ειδικι 
διδακτικι και πρακτικι άςκθςθ. Ψο πρόγραμμα ςπουδϊν αξιολογείται ςτο πλαίςιο τθσ 
αξιολόγθςθσ του Ψμιματοσ. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ από 
το εν λόγω πτυχίο, εκδίδεται διαπιςτωτικι απόφαςθ του Ωπουργοφ Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων, 
φςτερα από πρόταςθ τθσ Συγκλιτου του οικείου Α.Ε.Λ. και γνϊμθ του Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ 
Υολιτικισ (Λ.Ε.Υ.). Θ διαπιςτωτικι πράξθ διατθρεί τθν ιςχφ τθσ και δεν χριηει ανανζωςθσ, εκτόσ 
αν μεταβλθκεί, ωσ προσ τθν παρεχόμενθ παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια, το πρόγραμμα 
ςπουδϊν με βάςθ το οποίο θ διαπιςτωτικι πράξθ εκδόκθκε. 

γ) Υτυχίο Υαιδαγωγικϊν Ψμθμάτων Α.Ε.Λ. (Υαιδαγωγικϊν Ψμθμάτων Δθμοτικισ 
Εκπαίδευςθσ, Ψμθμάτων Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν Υροςχολικι Θλικία, Ψμθμάτων 
Φιλοςοφίασ-Υαιδαγωγικισ-Ψυχολογίασ, Ψμθμάτων Φιλοςοφίασ-Υαιδαγωγικισ). 

δ) Πεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ι διδακτορικό δίπλωμα ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ.  
 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: 
Ψα πτυχία που χορθγοφνται από εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ γίνονται δεκτά εφόςον 
ζχουν αναγνωριςκεί ωσ ιςότιμα και αντίςτοιχα από το Διεπιςτθμονικό Σργανιςμό Αναγνϊριςθσ 
Ψίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Υλθροφόρθςθσ (Δ.Σ.Α.Ψ.Α.Υ.)/Διαπανεπιςτθμιακό Ξζντρο Αναγνϊριςθσ 
Ψίτλων Χπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ (ΔΛ.Ξ.Α.Ψ.Χ.Α.) ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ. Σι 
μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν και τα διδακτορικά διπλϊματα που χορθγοφνται από 
εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ γίνονται δεκτά εφόςον ζχουν αναγνωριςκεί ωσ ιςότιμα 
από το Δ.Σ.Α.Ψ.Α.Υ. ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και ςυνοδεφονται από βεβαίωςθ του ότι το 
γνωςτικό αντικείμενό τουσ εμπίπτει ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ (παρ. 4, άρκρο 2 του 
ν.3848/2010). 

 

ε) Υαιδαγωγικό πτυχίο τθσ Υαιδαγωγικισ Ψεχνικισ Χχολισ (ΥΑΨΕ.Χ.) ι τθσ Ανωτζρασ 
Χχολισ Εκπαιδευτικϊν Ψεχνολόγων Πθχανικϊν (Α.Χ.Ε.ΨΕ.Π.) τθσ πρϊθν Χχολισ Εκπαιδευτικϊν 
Οειτουργϊν Επαγγελματικισ και Ψεχνικισ Εκπαίδευςθσ (Χ.Ε.Ο.Ε.Ψ.Ε.) ι τθσ Ανϊτατθσ Χχολισ 
Υαιδαγωγικισ και Ψεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.). 

 

2. Χφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 38/2010 (ΦΕΞ 78/25.05.2010 τ.Αϋ) θ παιδαγωγικι 
και διδακτικι επάρκεια πιςτοποιείται με πράξθ αναγνϊριςθσ του επαγγελματικοφ προςόντοσ 
του κακθγθτι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ςυγκεκριμζνου κλάδου από το Χυμβοφλιο Αναγνϊριςθσ 
Επαγγελματικϊν Υροςόντων (Χ.Α.Ε.Υ), δεδομζνου ότι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζκδοςι 
τθσ εκ μζρουσ του Χ.Α.Ε.Υ. είναι θ πλιρθσ ακαδθμαϊκι και παιδαγωγικι επάρκεια του αιτοφντοσ 
(αρικμ. 68651/ΛΑ/19.06.2012 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ- Ψμιμα Δϋ Αναγνϊριςθσ 
Επαγγελματικϊν Υροςόντων). 
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3. Χφμφωνα με τθν παρ. 22, περ. ε του άρκρου 36 του ν.4186/2013, οι διατάξεισ των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρκρου 2 του ν.3848/2010, όπωσ ιςχφει, εφαρμόηονται ςε όςουσ 
ειςάγονται ςε Ψμιματα Α.Ε.Λ. κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013 - 2014 και εφεξισ. Για όςουσ ζχουν 
ειςαχκεί ςε Ψμιματα Α.Ε.Λ. πριν τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2013 - 2014 για τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτουσ διαγωνιςμοφσ για τθν κατάρτιςθ πίνακα κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν κατά 
κλάδο και ειδικότθτα με ςκοπό το διοριςμό ι τθν πρόςλθψι τουσ ςτθν πρωτοβάκμια και 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ιςχφουν οι κείμενεσ, πριν τθν ιςχφ του ν.3848/2010 κατά τθ δθμοςίευςθ 

του παρόντοσ διατάξεισ.  Ιτοι: με τα κάτωκι πτυχία πιςτοποιείται θ παιδαγωγικι και διδακτικι 
επάρκεια των υποψθφίων: 
 

α) Ψμθμάτων Α.Ε.Λ.: 
     -Υαιδαγωγικοφ Ρθπιαγωγϊν 
     -Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 
     -Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ ι Επιςτθμϊν Αγωγισ Υροδθμοτικισ Εκπαίδευςθσ ι Επιςτθμϊν  
      τθσ Αγωγισ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Υανεπιςτθμίου τθσ Ξφπρου 
     -Φιλοςοφίασ 
     -Υαιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ 
     -Φιλοςοφίασ και Ξοινωνικϊν Χπουδϊν 
β) Χχολισ Ρθπιαγωγϊν 
γ) Υαιδαγωγικισ Ακαδθμίασ 
δ) Διδακτορικό δίπλωμα ι μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςτισ επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ και 
ε) Ξακθγθτικϊν Χχολϊν  
 

Χθμειϊνεται ότι Κακθγθτικζσ ςχολζσ κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ παρ. 5 του 
άρκρου 2 του ν.1894/1990 (ΦΕΞ 110/27.08.1990 τ.Αϋ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του 
άρκρου 8 του ν.3194/2003, για τουσ διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν και τισ προςλιψεισ 
αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν από το ζτοσ 2004 και εφεξισ, νοοφνται τα 
πανεπιςτθμιακά τμιματα, των οποίων οι πτυχιοφχοι διορίηονται ςτθν πρωτοβάκμια και 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 14 του ν.1566/1985, χωρίσ τθν 
απαίτθςθ πρόςκετου πτυχίου ι πιςτοποιθτικοφ παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ, ςε κζςεισ 
εκπαιδευτικϊν των κλάδων ΥΕ70 Δαςκάλων, ΥΕ60 Ρθπιαγωγϊν και των κλάδων ΥΕ01 
Κεολόγων, ΥΕ02 Φιλολόγων, ΥΕ03 Πακθματικϊν, ΥΕ04 Φυςικϊν, ΥΕ05 Γαλλικισ Γλϊςςασ, ΥΕ06 
Αγγλικισ Γλϊςςασ, ΥΕ07 Γερμανικισ Γλϊςςασ, ΥΕ08 Ξαλλιτεχνικϊν Πακθμάτων, ΥΕ11 Φυςικισ 
Αγωγισ, ΥΕ15 Σικιακισ Σικονομίασ, ΥΕ16 Πουςικισ (ΥΕ16.01, ΥΕ16.02 πτυχιοφχων 
Υανεπιςτθμίων), ΥΕ32 Κεατρικϊν Χπουδϊν, ΥΕ33 Πεκοδολογίασ, Λςτορίασ και Κεωρίασ τθσ 
Επιςτιμθσ (ΠΛΚΕ), ΥΕ34 Λταλικισ Γλϊςςασ, ΥΕ40 Λςπανικισ Γλϊςςασ και του κλάδου ΥΕ19 
Υλθροφορικισ Υανεπιςτθμίων, οι πτυχιοφχοι του Ψμιματοσ Διδακτικισ τθσ Ψεχνολογίασ και 
Ψθφιακϊν Χυςτθμάτων του Υανεπιςτθμίου Υειραιϊσ, κακϊσ και θ Ανϊτερθ Χχολι 
Εκπαιδευτικϊν Ψεχνολόγων Πθχανικϊν (Α.Χ.Ε.ΨΕ.Π.) τθσ Χ.Ε.Ο.Ε.Ψ.Ε. και θ Ανϊτατθ Χχολι 
Υαιδαγωγικισ και Ψεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.) για διοριςμό εκπαιδευτικϊν ςτον 
κλάδο ΥΕ17 *παρ.2 του άρκρου 8 του ν.3194/2003, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ.5 του 
άρκρου 18 του ν.3404/2005 (ΦΕΞ 260/17.10.2005 τ.Αϋ), παρ. 3 του άρκρου 1 του ν.3687/2008 
και παρ.1 του άρκρου 39 του ν.3794/2009]. 
 

4. Επιπλζον: 
α) Χτθν παρ. 7 του άρκρου 37 του ν.4186/2013 προβλζπεται ότι «Σ παρεχόμενοσ από το 

Ελλθνικό Ανοιχτό Υανεπιςτιμιο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν του εγκεκριμζνου Υρογράμματοσ 
Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν “Σπουδζσ ςτθν Εκπαίδευςθ” εντάςςεται ςτουσ μεταπτυχιακοφσ 
τίτλουσ ςπουδϊν ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ δϋ τθσ 
παρ. 3 του άρκρου 2 του ν.3848/2010 “Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ, κακιζρωςθ 
κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ” (Αϋ 71)». 

β) Από τθν αρικμ.90893/Γ1/05.07.2013 Ω. Α. (ΦΕΞ 1686/09.07.2013 τ.Βϋ), θ οποία εκδόκθκε 
μετά τθν αρικμ.19/03.06.2013 Υράξθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου του Λνςτιτοφτου Εκπ/κισ 
Υολιτικισ (Λ.Ε.Υ.), προκφπτει ότι τα Πεταπτυχιακά Υρογράμματα του Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ 
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Δθμοτικισ Εκπ/ςθσ (Υ.Ψ.Δ.Ε.) του Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Ε.Ξ.Υ.Α.) 
ςτουσ Ψομείσ με τισ ακόλουκεσ κατευκφνςεισ ανά τομζα: 

Α. Τομζασ Επιςτημών τησ Αγωγήσ: 
• «Εφαρμοςμζνθ Υαιδαγωγικι» (Διδακτικι- Υρογράμματα Χπουδϊν, Εκπαίδευςθ 
ενθλίκων, Χυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ) 
• «Χυγκριτικι Υαιδαγωγικι» με ειδίκευςθ ςε ηθτιματα ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ 
• «Ξοινωνιοβιολογία, Ρευροεπιςτιμεσ και Εκπαίδευςθ» 
Β. Τομζασ Ειδικήσ Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ: 
• «Ειδικι Αγωγι, Οογοκεραπεία-Χυμβουλευτικι» 
Γ. Τομζασ Ανθρωπιςτικών Σπουδών: 
• «Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ-Οογοτεχνία-Κζατρο και Εκπαίδευςθ». 
• «Λςτορία και διδακτικι τθσ ιςτορίασ-Οαογραφία και πολιτιςμόσ». 
• «Ξοινωνιολογία τθσ Εργαςίασ: πολιτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ-Πειονότθτεσ-Υαιδικι Θλικία». 
Δ. Τομζασ Μαθηματικών και Πληροφορικήσ: 
• «Πακθματικά ςτθν Εκπαίδευςθ (Λςτορία, Φιλοςοφία και Διδακτικι των Πακθματικϊν)». 
• «Υλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ». 
Ε. Τομζασ Φυςικών Επιςτημών, Τεχνολογίασ και Περιβάλλοντοσ: 
• «Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Εκπαίδευςθ».  
Στ. Σφμπραξη ΠΤΔΕ-ΤΕΙ Πειραιά: 
• «Εκπαιδευτικι Ψεχνολογία και ανάπτυξθ Ανκρϊπινων Υόρων», 
πλθροφν τισ προχποκζςεισ κατοχφρωςθσ παιδαγωγικισ επάρκειασ για τουσ κατόχουσ 

του αντίςτοιχου μεταπτυχιακοφ τίτλου. 

γ) Χφμφωνα με τθν αρικμ. 39460/Γ2/21.03.2013 Ω.Α. (ΦΕΞ 689/26.03.2013 τ.Βϋ), το 

Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ και τθσ Εκπαίδευςθσ του Οικονομικοφ 

Ραν/μίου Ακθνϊν (ΟΡΑ) πλθροί όλεσ τισ προβλεπόμενεσ αναγκαίεσ επιςτθμονικζσ και 

διοικθτικζσ προδιαγραφζσ και ωσ εκ τοφτου εξαςφαλίηει παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια 

(άρκρο 2 παρ. 3 περ. β ν. 3848/2010).  

δ) Χφμφωνα με τθν αρικμ. Φ.12/733/1615520/Γ1/29.10.2013  Ω.Α. (ΦΕΞ 2907/18.11.2013 
τ.Βϋ), τα Μεταπτυχιακά του Τμιματοσ Επιςτθμϊν τθσ Ρροςχολικισ Αγωγισ και του 
Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου ςτα Υρογράμματα: 
1. Ποντζλα Χχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικϊν Πονάδων, 
2. Φφλο και νζα εκπαιδευτικά και εργαςιακά περιβάλλοντα ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ, 
3. Υεριβαλλοντικι εκπαίδευςθ και 
4. Υαιδικό Βιβλίο και Υαιδαγωγικό Ωλικό, 
πλθροφν τισ προχποκζςεισ κατοχφρωςθσ παιδαγωγικισ επάρκειασ για τουσ κατόχουσ του 
αντίςτοιχου μεταπτυχιακοφ τίτλου, μόνον για όςουσ ζχουν επιτυχϊσ αποφοιτιςει μζχρι ςιμερα 
κακϊσ και για όςουσ ενεγράφθςαν κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013−2014 και κα αποφοιτιςουν 
επιτυχϊσ. 

ε) Χφμφωνα με τθν αρικμ. 17785/Γ2/07.02.2014 (ΦΕΞ 378/18.02.2014 τ.Βϋ) Ω.Α., «το 
Υρόγραμμα Υαιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ Αποφοίτων Υανεπιςτθμιακϊν Ψμθμάτων, 
του Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Χχολισ Επιςτθμϊν Αγωγισ του 
Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ, κακϊσ το πρόγραμμα Χπουδϊν του Υρογράμματοσ πλθροί τισ 
προβλεπόμενεσ από το νόμο προχποκζςεισ (παρ. 3 περ. αϋ του άρκρου 2 του ν.3848/2010, όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 22 περ. αϋ του άρκρου 36 του ν.4186/2013)». 

 
 

Διευκρινίςεισ για τθν παιδαγωγικι επάρκεια περιλαμβάνονται ςτισ Ραραπομπζσ 
του Ραραρτιματοσ II. ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ ΤΥΡΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ. 
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Μ Ε  Ο Σ  Γ ϋ :  Κ Α Τ Α  Τ Ι Σ Θ  Ρ Ι Ν Α Κ Ω Ν  
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α ϋ :  Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Θ  Υ Ρ Ο Ψ Θ Φ Ι Ω Ν  
 

1. Σι υποψιφιοι, αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι, κατατάςςονται κατά ςειρά που 
εξαρτάται από το ςφνολο των μορίων:  

α. ζνα μόριο για κάκε μινα προχπθρεςίασ προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου 
εκπαιδευτικοφ μζχρι και τισ 30-06-2010. Θ προχπθρεςία, που ζχει προςφερκεί ςε δυςπρόςιτα 
ςχολεία μζχρι και τισ 30-06-2010, υπολογίηεται ςτο διπλάςιο μόνον για πρόςλθψθ ωσ 
αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων. 

β. ζνα μόριο για κάκε βακμολογικι μονάδα πάνω από τθ βακμολογικι βάςθ από τον 
τελευταίο, προ τθσ ςυντάξεωσ του πίνακα, διαγωνιςμό του ΑΧΕΥ 

γ. μιςό μόριο για κάκε βακμολογικι μονάδα, πάνω από τθ βακμολογικι βάςθ από τον 
αντίςτοιχο προτελευταίο διαγωνιςμό του ΑΧΕΥ  

Τςοι υπάγονται ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ από τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ λαμβάνουν 
ακροιςτικά τα μόρια αυτϊν.  
 
 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ:  
Χε περίπτωςθ ιςοβακμίασ λαμβάνεται υπόψθ θ θμεροχρονολογία κτιςθσ του πτυχίου και 
εφόςον ο χρόνοσ αυτόσ ςυμπίπτει για περιςςότερουσ υποψθφίουσ, λαμβάνεται υπόψθ ο βακμόσ 
του πτυχίου. Χε περίπτωςθ ςφμπτωςθσ ςε όλα τα ανωτζρω κριτιρια, θ κατάταξθ γίνεται τυχαία 
από το ςφςτθμα. Χε κάκε περίπτωςθ προτάςςονται όςοι απζκτθςαν πτυχίο τθσ ΑΧΥΑΛΨΕ (πρϊθν 
ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο, που αντικακιςτά αυτό κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 

2. Ανά πίνακα, προτάςςονται με τθ ςειρά που αναφζρονται κάτωκι:  
α. Σι υποψιφιοι, που είναι πολφτεκνοι εξ ιδίασ οικογενείασ (ι είναι γονείσ δφο 

ανάπθρων τζκνων με ποςοςτό αναπθρίασ 67%) (βλζπε ΠΕΦΣΧ Αϋ-  Ξεφ. Αϋ- Ενότ. 2 και ΠΕΦΣΧ 
Βϋ- Ξεφ. Δϋ- Εν. ΧΩΠΥΟΘΦΩΠΑΨΛΞΑ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΑ - παρ. 1α ) 

β. Σι υποψιφιοι, που πάςχουν από ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία ι δρεπανοκυτταρικι ι 
μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία( βλ. ΠΕΦΣΧ Αϋ-  Ξεφ. Αϋ- Ενότ. 2 και ΠΕΦΣΧ Βϋ- Ξεφ. Δϋ- Εν. 
ΧΩΠΥΟΘΦΩΠΑΨΛΞΑ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΑ - παρ. 1γ) 

γ. Τςοι πάςχουν από ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ βλζπε ΠΕΦΣΧ Αϋ-  Ξεφ. Αϋ- Ενότ. 2 και 
ΠΕΦΣΧ Βϋ- Ξεφ. Δϋ- Εν. ΧΩΠΥΟΘΦΩΠΑΨΛΞΑ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΑ - παρ. 1γ) 

3. Ωποψιφιοι, που δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ 
εγγράφονται ςτο τζλοσ του οικείου πίνακα αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν. *αρικ. 
55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΞ 937/23.06.2004 τ.Βϋ), τροποποιθτικι τθσ αρικ. 35557/Δ2/09.04.2003 
Ω.Α.+. 

4. Για τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν, οι υποψιφιοι 
κατατάςςονται ςτουσ πίνακεσ αυτοφσ, ςφμφωνα με τα κριτιρια κατάρτιςθσ των πινάκων 
αναπλθρωτϊν.  
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β ϋ :  Δ Θ Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Θ  Ρ Ι Ν Α Κ Ω Ν  -  Υ Ρ Ο Β Ο Λ Θ  Ε Ν Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν  
 

Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ και ελζγχου των 
αιτιςεων/δικαιολογθτικϊν κα καταρτιςτοφν προςωρινοί πίνακεσ οι οποίοι κα αναρτθκοφν ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://e-aitisi.sch.gr προκειμζνου να υποβλθκοφν ενςτάςεισ *ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ των αρικ.35557/Δ2/09.04.2003 και αρικμ. 79630/Δ2/28.07.2003 Ω.Α. (ΦΕΞ 
1084/05.08.2003 τ.Βϋ)+.  

Θ εγκφκλιοσ των ενςτάςεων κα αναρτθκεί ςτθν Ξεντρικι Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ του 
Ωπουργείου Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων http://www.minedu.gov.gr κακϊσ και ςτθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα του προγράμματοσ «ΔΛΑΩΓΕΛΑ» (https://diavgeia.gov.gr). Σι υποψιφιοι κα μποροφν 

http://e-aitisi.sch.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
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να υποβάλουν ζνςταςθ εντόσ των οριηόμενων αποκλειςτικϊν προκεςμιϊν, ενϊ επιςθμαίνεται 
ότι οι πίνακεσ αυτοί δεν κα επιδζχονται καμία μεταβολι επί των ςτοιχείων τθσ προχπθρεςίασ 
μετά τθν τελικι κφρωςι τουσ. 

Πετά τθν ολοκλιρωςθ των ενςτάςεων, οι επικαιροποιθμζνοι προςωρινοί πίνακεσ 

αναπλθρωτϊν κα αναρτθκοφν εκ νζου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://e-aitisi.sch.gr.  
 
 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ ϋ :  Ρ  Ο Σ Λ Θ Ψ Ε Ι Σ  Α Ρ Ο  Ρ Ι Ν Α Κ Ε Σ  –  Κ Υ  Ω Σ Ε Ι Σ  

 

1.  Υποψιφιοσ ςε ζναν (1) κλάδο 

α. Χε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο εκπ/κόσ προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ με πλιρεσ 
ωράριο δεν είναι διακζςιμοσ για άλλθ πρόςλθψθ για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα του 
διδακτικοφ ζτουσ.  

β. Χε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο εκπ/κόσ προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ μειωμζνου 
ωραρίου (από 9 ζωσ 15 διδακτικζσ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ): (i) είναι δυνατι κατά τθ διάρκεια τθσ 
χρονιάσ θ τροποποίθςθ του ωραρίου του από τθν οικεία Δ/νςθ ζωσ το μζγιςτο των 15 ωρϊν 
εβδομαδιαίωσ ςτο ίδιο ι άλλο/α ςχολείο/α τθσ ίδιασ περιοχισ τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ και 
(ii) παραμζνει διακζςιμοσ για πρόςλθψθ από τθν Ξεντρικι Ωπθρεςία αποκλειςτικά και μόνο ωσ 
αναπλθρωτισ πλιρουσ ωραρίου ςτθν ίδια περιοχι τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ, εφόςον το ζχει 
δθλϊςει ςτθν αίτθςι του και κατά τθ διαδικαςία τθσ ροισ προγράμματοσ προςλιψεων 
προθγείται ςτθ ςειρά κατάταξθσ των υπολοίπων υποψθφίων εκπ/κϊν. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ 
είναι να ζχει αναλάβει υπθρεςία ωσ αναπλθρωτισ μειωμζνου ωραρίου και να ςυνεχίηει να 
υπθρετεί μζχρι τθν θμερομθνία αναβάκμιςισ του. 

π.χ. Εκπ/κόσ κλάδου ΥΕ06 που ζχει προςλθφκεί και εργάηεται ςτθν «Α-Αϋ Ανατολικισ 
Αττικισ – Μειωμζνου Ωραρίου», παραμζνει υποψιφιοσ για πρόςλθψθ με πλιρεσ ωράριο 
(αναβάκμιςθ ςε πλιρεσ) μόνο ςτθν «Α-Αϋ Ανατολικισ Αττικισ», εφόςον ζχει δθλϊςει τθ 
ςυγκεκριμζνθ περιοχι ςτισ κατά προτεραιότθτα προτιμιςεισ του ι ζχει ενεργοποιιςει το πεδίο 
«Αποδζχομαι πρόςλθψθ και ςτισ λοιπζσ περιοχζσ τθσ Α/κμιασ». Επιπλζον, ανάλογα με τισ 
διδακτικζσ ανάγκεσ, είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Δ/νςθσ Ανατολικισ Αττικισ θ τροποποίθςθ 
του ωραρίου, ςτο πλαίςιο των οριηομζνων ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 του άρκρου 5 του 
ν.3848/2010. 
 

γ. Χε περίπτωςθ πρόςλθψθσ υποψθφίου εκπ/κοφ ωσ ωρομιςκίου ο εκπ/κόσ παραμζνει 
υποψιφιοσ για πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτισ για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα του διδακτικοφ 
ζτουσ. Υροκειμζνου, δε, να αναλάβει ωσ αναπλθρωτισ υποχρεοφται να παραιτθκεί από 
ωρομίςκιοσ. 

 

Σε περίπτωςθ μθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ ι παραίτθςθσ ενεργοποιοφνται οι διατάξεισ του 
ν.3966/2011 (βλ. ΠΕΦΣΧ Αϋ - Ξεφ.Αϋ -ϋΕνότθτα 1 παρ.4) περί κυρϊςεων ςτουσ πίνακεσ 
αναπλθρωτϊν. 
 

 

2.  Υποψιφιοσ ςε δφο (2) ι περιςςότερουσ κλάδουσ 

Ωποψιφιοσ εκπ/κόσ ο οποίοσ κατατάςςεται ςε πίνακεσ περιςςότερων του ενόσ κλάδων, 
ςε περίπτωςθ που προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ και δεν αναλάβει/παραιτθκεί, υφίςταται τισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ μόνο ςτον κλάδο που προςλιφκθκε. Χε κάκε περίπτωςθ, 
επιςθμαίνεται ότι δεν παρζχεται ςτον υποψιφιο θ δυνατότθτα εκδιλωςθσ προτεραιότθτασ για 
πρόςλθψθ ςτον ζνα κλάδο ζναντι του/των άλλων. 

Χθμειϊνεται, δε, ότι εφόςον ο υποψιφιοσ προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ: 
α. με πλιρεσ ωράριο, αναςτζλλεται θ υποψθφιότθτά του ςτουσ πίνακεσ των λοιπϊν 

κλάδων, 

http://e-aitisi.sch.gr/
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β. με μειωμζνο ωράριο, παραμζνει υποψιφιοσ για αναβάκμιςθ/πρόςλθψθ με πλιρεσ 
ωράριο ςτθν ίδια περιοχι τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπ/ςθσ ςτον οικείο κλάδο και για πρόςλθψθ με 
πλιρεσ ωράριο για το ςφνολο των δθλωκειςϊν περιοχϊν προτίμθςθσ (πλιρουσ ωραρίου) ςτουσ 
άλλουσ κλάδουσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει αναλάβει υπθρεςία με μειωμζνο ωράριο 
απαςχόλθςθσ και δεν ζχει παραιτθκεί μζχρι τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ με πλιρεσ. 

 
 Ξατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παρ.1 του παρόντοσ Ξεφαλαίου. 
 

3.  Υποψιφιοσ ςε κλάδο τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ και ςε κλάδο τθσ Ειδικισ Αγωγισ. 

Ωποψιφιοσ εκπ/κόσ ο οποίοσ κατατάςςεται ςε πίνακεσ αναπλθρωτϊν τθσ Γενικισ 
Εκπαίδευςθσ και ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ, ςφμφωνα με τθν κατά 
περίπτωςθ ιςχφουςα νομοκεςία, ςε περίπτωςθ πρόςλθψισ του ωσ αναπλθρωτι: 

α. με πλιρεσ ωράριο από πίνακεσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ αναςτζλλεται θ υποψθφιότθτά του 
ςτουσ πίνακεσ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ (και αντιςτρόφωσ). 

β. με μειωμζνο ωράριο από πίνακεσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ, ο εκπ/κόσ, εφόςον αναλάβει 
υπθρεςία και δεν παραιτθκεί, παραμζνει υποψιφιοσ ςτουσ πίνακεσ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ 
μόνο για πρόςλθψθ με πλιρεσ ωράριο διδαςκαλίασ (και αντιςτρόφωσ).  
 

 Ξατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ παρ.1 & 2 του παρόντοσ Ξεφαλαίου. 
 
 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ:  
Ψα αναφερόμενα ςτθν παρ.3 του παρόντοσ Ξεφαλαίου δεν ιςχφουν για τουσ υποψθφίουσ τθσ 
Ειδικισ Αγωγισ των πινάκων του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Υροςωπικοφ (Ε.Ε.Υ.) και του Ειδικοφ 
Βοθκθτικοφ Υροςωπικοφ (Ε.Β.Υ.) που προςλαμβάνονται μζςω των Υεριφερειακϊν Δ/νςεων 
Εκπ/ςθσ με απόφαςθ του οικείου Δ/ντθ. Επομζνωσ, για τουσ  προςλθφκζντεσ ςε φορείσ τθσ 
Ειδικισ Αγωγισ μζςω των Υεριφερειακϊν Δ/νςεων Εκπ/ςθσ (π.χ. κλάδου ΥΕ29 
Εργαςιοκεραπευτϊν) θ αίτθςι τουσ ςτθ Γενικι Εκπ/ςθ παραμζνει ενεργι και οι εκπ/κοί 
οφείλουν να τθν απενεργοποιιςουν (βλ. ΠΕΦΣΧ Βϋ- Ξεφ. Γϋ - παρ. 3 και παρ.4), προκειμζνου 
να μθν προςλθφκοφν και ςτουσ κλάδουσ τθσ Γενικισ Εκπ/ςθσ τθσ παροφςθσ εγκυκλίου (βλ. 
Υαράρτθμα II.). Εάν, δε, δεν απενεργοποιιςουν τθν αίτθςι τουσ και προςλθφκοφν από τουσ 
πίνακεσ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ, υποχρεοφνται να αναλάβουν υπθρεςία, ειδάλλωσ, 

υφίςτανται τισ κυρϊςεισ μθ ανάλθψθσ τθσ παρ.17 του άρκρου 59 του ν.3966/2011. 
 

 

4. Υποψιφιοσ ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ (με αίτθςθ-διλωςθ περιοχϊν ςφμφωνα με τθν 
παροφςα εγκφκλιο) και ςτα Σχολικά Κζντρα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ (ΣΚΕΔ) ι το Ρρόγραμμα 

Ρρόςκετθσ Διδακτικισ Στιριξθσ. 

 Ωποψιφιοσ εκπ/κόσ, ο οποίοσ κατατάςςεται ςε πίνακεσ αναπλθρωτϊν τθσ Γενικισ 
Εκπαίδευςθσ και ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ για τα Χχολικά Ξζντρα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ 
(ΧΞΕΔ) ι για το Υρόγραμμα Υρόςκετθσ Διδακτικισ Χτιριξθσ, ςφμφωνα με τθν κατά περίπτωςθ 
ιςχφουςα νομοκεςία, ςε περίπτωςθ πρόςλθψισ του ωσ αναπλθρωτι μειωμζνου ωραρίου ι 
ωρομιςκίου για τα Χχολικά Ξζντρα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ (ΧΞΕΔ) ι για το Υρόγραμμα 
Υρόςκετθσ Διδακτικισ Χτιριξθσ, παραμζνει υποψιφιοσ ςτουσ πίνακεσ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ 
για πρόςλθψθ αναπλθρωτι με πλιρεσ ι μειωμζνο ωράριο.   

 Χτθν περίπτωςθ, δε, που προςλθφκεί ςτθ Γενικι Εκπ/ςθ και δεν αναλάβει υπθρεςία, 
λόγω τθσ παραμονισ του ςτα Χχολικά Ξζντρα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ (ΧΞΕΔ) ι ςτο Υρόγραμμα 
Υρόςκετθσ Διδακτικισ Χτιριξθσ, υφίςταται τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του ν.3966/2011. 
(Χχετικι επί του κζματοσ θ δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ τθσ αίτθςθσ που περιγράφεται ςτθν 
περίπτωςθ (iv) τθσ παρ.3 του Ξεφ. Γϋ του Πζρουσ Βϋ). 

Χθμειϊνεται ότι ο υποψιφιοσ, προκειμζνου να αναλάβει ωσ αναπλθρωτισ ςτθ Γενικι 

Εκπ/ςθ, υποχρεοφται να παραιτθκεί από αναπλθρωτισ μειωμζνου ωραρίου ι ωρομίςκιοσ ςτα 
Χχολικά Ξζντρα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ (ΧΞΕΔ) ι ςτο Υρόγραμμα Υρόςκετθσ Διδακτικισ 
Χτιριξθσ. 
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5. Υποψιφιοσ ςε ζναν (1) ι περιςςότερουσ κλάδουσ και πρόγραμμα παιδαγωγικισ 
κατάρτιςθσ/επιμόρφωςθσ τθσ ΑΣΡΑΙΤΕ.   

Ωποψιφιοσ εκπ/κοσ, που ζχει προςλθφκεί και αναλάβει υπθρεςία ωσ αναπλθρωτισ με 
πλιρεσ ι μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ ςτθν Α/κμια ι ςτθ Β/κμια Εκπ/ςθ, και ακολοφκωσ 
κλθκεί να φοιτιςει ςτο πρόγραμμα παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ/επιμόρφωςθσ τθσ ΑΧΥΑΛΨΕ  για το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015, ζχει τθ δυνατότθτα να αιτθκεί, διαμζςου τθσ οικείασ Δ/νςθσ 
Εκπ/ςθσ, τθν άμεςθ αναςτολι εκτζλεςθσ των κακθκόντων του, τα οποία απορρζουν από τθν 
πρόςλθψι του ωσ αναπλθρωτι ςτθν Υρωτοβάκμια και τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, 
προκειμζνου να μθν υποςτεί τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτισ  διατάξεισ τθσ παρ.17 του 
άρκρου 59 του ν.3966/2011. (βλ. ΠΕΦΣΧ Αϋ - Ξεφ.Αϋ - Ενότθτα 1 - παρ.4 ). 

 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: 
Ωποψιφιοσ για πρόςλθψθ εκπ/κόσ, ο οποίοσ ζχει επιλεγεί για να φοιτιςει ςτθν ΑΧΥΑΛΨΕ κατά τθ 
διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2014-2015, ενόςω δεν  ζχει προςλθφκεί ακόμθ ωσ 
αναπλθρωτισ (με πλιρεσ ι μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ) ςτθν Α/κμια ι ςτθ Β/κμια Εκπ/ςθ, 
οφείλει να προβεί ςε απενεργοποίθςθ τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ αναπλθρωτι, διότι, ςε περίπτωςθ 
που προςλθφκεί ωσ αναπλθρωτισ και δεν αναλάβει υπθρεςία, κα υποςτεί τισ κυρϊςεισ που 
προβλζπονται ςτισ  διατάξεισ τθσ παρ.17 του άρκρου 59 του ν.3966/2011. 
 

 

6. Υποψιφιοσ ςε ζναν (1) ι περιςςότερουσ κλάδουσ και ςε Ειδικά Καταςτιματα 
Κράτθςθσ Νζων (Ε.Κ.Κ.Ν.).  

α. Χε περίπτωςθ πρόςλθψθσ υποψιφιου εκπ/κοφ ωσ αναπλθρωτι με πλιρεσ ωράριο ςε 
Ε.Ξ.Ξ.Ρ., αναςτζλλεται θ υποψθφιότθτά του ςτουσ πίνακεσ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ για το 
υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα του διδακτικοφ ζτουσ. Χε περίπτωςθ μθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ ι 
παραίτθςθσ του εκπ/κοφ από τα Ε.Ξ.Ξ.Ρ., ο εκπαιδευτικόσ δεν διαγράφεται από τουσ πίνακεσ 
αναπλθρωτϊν του επόμενου ςχολικοφ ζτουσ, είναι, δε, δυνατι, κατόπιν ςχετικισ αίτθςισ του, 
εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία μθ ανάλθψθσ ι παραίτθςθσ, θ 
επανενεργοποίθςθ τθσ αίτθςισ του για πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτι ςε ςχολεία γενικισ εκπ/ςθσ 
για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα του διδακτικοφ ζτουσ.  

Χε περίπτωςθ πρόςλθψθσ υποψιφιου εκπ/κοφ ωσ αναπλθρωτι με μειωμζνο ωράριο ςε 
Ε.Ξ.Ξ.Ρ., παραμζνει ενεργι θ υποψθφιότθτά του για πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτι με πλιρεσ 
ωράριο ςτουσ πίνακεσ τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα του 
διδακτικοφ ζτουσ. 

β. Χε περίπτωςθ πρόςλθψθσ υποψιφιου εκπ/κοφ ωσ αναπλθρωτι με πλιρεσ ι με 
μειωμζνο ωράριο ςε ςχολεία γενικισ εκπ/ςθσ, παραμζνει ενεργι θ υποψθφιότθτά του για 
πρόςλθψθ ωσ αναπλθρωτι ςτα Ε.Ξ.Ξ.Ρ.. Εφόςον, δε, ο εκπ/κόσ παραιτθκεί, προκειμζνου να 
αναλάβει υπθρεςία ςε Ε.Ξ.Ξ.Ρ., ουδεμία κφρωςθ ζχει για τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά. Χε 
ενδεχόμενθ, όμωσ, παραίτθςι του ςτθ ςυνζχεια και από το Ε.Ξ.Ξ.Ρ., δεν ζχει δικαίωμα εκ νζου 
ενεργοποίθςθσ των αιτιςεϊν του ςτουσ πίνακεσ γενικισ εκπ/ςθσ.  

 

7.  Υποψιφιοσ ςε εκκλθςιαςτικά ςχολεία.  
 

Σι υποψιφιοι (για πρόςλθψθ ςε εκκλθςιαςτικά ςχολεία) προςλαμβάνονται ωσ 
αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί ςε εκκλθςιαςτικά ςχολεία μόνο κατόπιν κετικισ 
αξιολόγθςθσ από το Ωπθρεςιακό Χυμβοφλιο Δευτεροβάκμιασ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ με τθ 
διευρυμζνθ ςφνκεςι του. Επιπλζον, για τθν πρόςλθψθ ειδικά ςτθν Ακωνιάδα Εκκλθςιαςτικι 
Ακαδθμία του Αγίου Τρουσ, όπωσ και ςτθ Φιηάρειο Εκκλθςιαςτικι Χχολι, προχπόκεςθ είναι θ 
ζγκριςθ από τθν Λερά Ξοινότθτα του Αγίου Τρουσ ι το Υολυμελζσ Χυμβοφλιο τθσ Φιηαρείου 
Εκκλθςιαςτικισ Χχολισ αντίςτοιχα. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν Ακωνιάδα Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία, 
λόγω του ειδικοφ νομικοφ κακεςτϊτοσ, δεν προςλαμβάνονται γυναίκεσ εκπαιδευτικοί. 

Ξατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ ανωτζρω παραγράφουσ του παρόντοσ 

Ξεφαλαίου. 
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Για το ςφνολο των ανωτζρω περιπτϊςεων επιςθμαίνεται ότι: 
 

 Εκπ/κόσ που δεν αναλαμβάνει υπθρεςία ι παραιτείται από αναπλθρωτισ (με πλιρεσ ι με 
μειωμζνο ωράριο), λόγω εκπλιρωςθσ των ςτρατιωτικϊν του υποχρεϊςεων δεν υπόκειται ςε 
κυρϊςεισ. Εν τοφτοισ, ςτθν περίπτωςθ που το επικυμεί, δφναται να αιτθκεί εκ νζου 
ενεργοποίθςθ τθσ αίτθςισ του υποβάλλοντασ ςχετικι διλωςθ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία απόλυςθσ ι νόμιμθσ απαλλαγισ από τισ ςτρατιωτικζσ του υποχρεϊςεισ. 

 Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που προςλαμβάνονται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 
τεςςάρων θμερολογιακϊν μθνϊν, ςε περίπτωςθ που δεν αναλαμβάνουν υπθρεςία ι 
παραιτοφνται, αναςτζλλεται θ υποψθφιότθτά τουσ για το ςχολικό ζτοσ που διανφεται ενϊ 
ουδεμία κφρωςθ ζχουν για τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά. 

 Δεν επιτρζπεται θ φπαρξθ δφο ςυμβάςεων εκπ/κοφ με τθν ίδια ι με άλλθ Δ/νςθ Εκπ/ςθσ 
(π.χ. ταυτόχρονα μία ςφμβαςθ αναπλθρωτι μειωμζνου ωραρίου και μία ωρομιςκίου).  

 Αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί δφναται να αςκοφν ιδιωτικό ζργο ι εργαςία με 
αμοιβι *π.χ. ωσ ωρομίςκιοι ςε Χχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (ΧΔΕ)+ εφόςον προθγουμζνωσ 
ζχουν λάβει τθν απαιτοφμενθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 31 του ν.3528/2007, 
άδεια από το εκάςτοτε αρμόδιο Ωπθρεςιακό Χυμβοφλιο. 

 Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με ειδικότερεσ περιπτϊςεισ αυτοδίκαιθσ αναςτολισ 
αιτιςεων ι/και προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ μθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ ι παραίτθςθσ κατά κλάδο 
και πίνακα, που δεν περιγράφονται ανωτζρω, ο υποψιφιοσ οφείλει να απευκυνκεί ςτα 
τθλζφωνα που παρζχονται ςτο Υαράρτθμα VII τθσ εγκυκλίου.  

 
Μ Ε  Ο Σ  Δ ϋ :  Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Ο Δ Θ Γ Ι Ε Σ - Α Ρ Ο Σ Τ Ο Λ Θ  Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Θ Τ Ι Κ Ω Ν  

 
1. Σι χειρόγραφεσ αιτιςεισ που κατακζτουν οι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί 

καταςτρζφονται μετά τθν καταχϊριςι τουσ και τθν παραλαβι τθσ μθχανογραφθμζνθσ αίτθςθσ. 

2. Σι Υροϊςτάμενοι των Διευκφνςεων καλοφνται να επιλθφκοφν του αυςτθροφ και 
ενδελεχοφσ ελζγχου τθσ διαδικαςίασ καταχϊριςθσ των αιτιςεων, ιτοι του ελζγχου των 
δικαιολογθτικϊν, από τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ και τθσ καταχϊριςθσ των αιτιςεων 
αποκλειςτικά από τουσ οριςκζντεσ χειριςτζσ, προσ αποφυγιν τυχόν λακϊν. 

3. Υροκειμζνου να ολοκλθρωκεί ομαλά και χωρίσ κακυςτεριςεισ θ ςφνταξθ των πινάκων, 
παρακαλοφνται οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ να αποςτζλλουν, με τθλεομοιοτυπία (fax) ι με 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ςτθν Ξεντρικι Ωπθρεςία του Ωπουργείου Υαιδείασ και 
Κρθςκευμάτων, αυκθμερόν και κακ’ όλθ τθ διάρκεια υποβολισ των αιτιςεων το ςφνολο των 
θμερθςίωσ υποβλθκζντων κάτωκι δικαιολογθτικϊν, κατά περίπτωςθ, διατθρϊντασ 
ταυτόχρονα ςτθν Υπθρεςία τουσ όλα τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά για ενδεχόμενθ 
μελλοντικι χριςθ: 

  α. Χτθ Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Ρ.Ε., Τμιμα Αϋ(για τουσ κλάδουσ ΡΕ70, ΡΕ60) και ςτθ Δ/νςθ 
Ρροςωπικοφ Δ.Ε, Τμιμα Αϋ (για τουσ λοιποφσ κλάδουσ), ομαδοποιθμζνα κατά κλάδο (ςτο 
Υαράρτθμα VΛΛ αναφζρονται τα ςχετικά ςτοιχεία επικοινωνίασ): 

1. δικαιολογθτικά πτυχιοφχων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων του εξωτερικοφ, οι οποίοι δεν 
υπζβαλαν αίτθςθ αναπλθρωτι/ωρομιςκίου κατά το ςχολικό ζτοσ 2012-13 & 2013-2014  

2. πιςτοποιθτικά πολυτεκνίασ και τριτεκνίασ   
3. πιςτοποιθτικά υγείασ των ειδικϊν κατθγοριϊν (ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία, 

δρεπανοκυτταρικι αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ) 
4. προςκομιςκείςεσ για πρϊτθ φορά βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ που προςφζρκθκε ςε 

δθμόςια ςχολεία μζχρι και 30-06-2010 
5. προςκομιςκείςεσ για πρϊτθ φορά βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν 

μζχρι και 30-06-2010 
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6. προςκομιςκείςεσ για πρϊτθ φορά βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ εξωτερικοφ μζχρι και 30-
06-2010 

7. προςκομιςκείςεσ για πρϊτθ φορά λοιπζσ βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ κλάδων Β/κμιασ 
Εκπ/ςθσ μζχρι και 30-06-2010 των ν.3027/2002 και ν.3762/2009 (βλ. ΠΕΦΣΧ Αϋ - Ξεφ. Βϋ) 
 

β. Χτθ Δ/νςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ και Θρθςκευτικισ Αγωγισ, Τμιμα Αϋ 
Ρροςωπικοφ, Ανδρζα Ραπανδρζου 37, ΤΚ 15180 Μαροφςι, (τθλ. επικοινωνίασ 210-3442445, 
210-3442412) μαηί με αντίγραφο τθσ αίτθςθσ, τα δικαιολογθτικά υποψθφίων τθσ Εκκλθςιαςτικισ 
Εκπ/ςθσ: 

1. βιογραφικό ςθμείωμα (απαραίτθτα) 
2. ςυςτατικι επιςτολι από προςωπικότθτα του χϊρου τθσ Σρκοδοξίασ (ςυνιςτάται, 

χωρίσ να είναι υποχρεωτικό) 
3. ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά υποψθφίων. 

 

Υαρακαλοφμε θ εγκφκλιοσ αυτι και τα ςυνοδευτικά τθσ να αναρτθκοφν ςτουσ πίνακεσ 
ανακοινϊςεων των Διευκφνςεων Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν 
ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων υποψθφίων εκπαιδευτικϊν. 

 
 ΟΟ    ΥΥΡΡΟΟΥΥΓΓΟΟΣΣ  

  

  

        ΑΑΝΝΔΔΕΕΑΑΣΣ  ΛΛΟΟΒΒΕΕΔΔΟΟΣΣ 
 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ: 
Λ. ΩΥΣΔΕΛΓΠΑΨΑ ΑΛΨΘΧΘΧ – ΔΘΟΩΧΘΧ ΑΡΑΥΟΘΦΩΨΘ / ΩΦΣΠΛΧΚΛΣΩ 
ΛΛ. ΑΥΑΦΑΛΨΘΨΑ ΨΩΥΛΞΑ ΥΦΣΧΣΡΨΑ  
ΛΛΛ. ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΥΦΣΧΟΘΨΘΧ Α/ΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
ΛV. ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΥΦΣΧΟΘΨΘΧ Β/ΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 
V. ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΑ ΧΧΣΟΕΛΑ 
VI. ΕΞΞΟΘΧΛΑΧΨΛΞΑ ΧΧΣΟΕΛΑ 
VII. ΨΘΟΕΦΩΡΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΑΡΑ ΞΟΑΔΣ 
 

Εςωτερικι Διανομι:  
1.   Γραφείο Ωπουργοφ 
2.   Γραφείο Ωφυπουργοφ 
3.   Γραφείο Γεν. Γραμματζα  
4.   Γενικι Δ/νςθ Δ/ςθσ Υ.Ε. & Δ.Ε.  
5.   Δ/νςθ Υροςωπικοφ Υ.Ε. - Ψμιμα Αϋ 
6.   Δ/νςθ Υροςωπικοφ Δ.Ε. - Ψμιμα Αϋ 
7.   Δ/νςθ Οειτουργικισ Ανάπτυξθσ Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων 
8.   Ειδικι Ωπθρεςία Εφαρμογισ Εκπ/κϊν Δράςεων 
9.   Δ/νςεισ Χπουδϊν Υ.Ε. & Δ.Ε. 
10. Δ/νςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπ/ςθσ 
11. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ  
12. Δ/νςθ ΧΕΥΕΔ- Ψμιμα Δϋ Αιςκθτικισ Αγωγισ 
13. Δ/νςθ ΥΣΔΕ 
14. ΓΕΥΣ 
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α  Ι .  Υ Ρ Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Α Ι Τ Θ Σ Θ Σ  

Α Ν Α Ρ Λ Θ  Ω Τ Θ / Ω  Ο Μ Ι Σ Θ Ι Ο Υ  
  

Υ Ρ Ο Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α  Α .  Α Ι Τ Θ Σ Θ  Κ Λ Α Δ Ω Ν :  Ρ Ε 0 1 ,  Ρ Ε 0 2 ,  Ρ Ε 0 3 ,  Ρ Ε 0 4 ,  Ρ Ε 0 9 ,  
Ρ Ε 1 0 ,  Ρ Ε 1 2 ,  Ρ Ε 1 3 ,  Ρ Ε 1 4 ,  Ρ Ε 1 5 ,  Ρ Ε 1 7 ,  Ρ Ε 1 8 ,  Ρ Ε 3 3 ,  Ρ Ε 3 4 ,  Ρ Ε 4 0 ,  Ρ Ε 6 0 ,  

Ρ Ε 7 0 ,  Τ Ε 0 1  κ α ι  Δ Ε 0 1  
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Υ Ρ Ο Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α  Β .   Α Ι Τ Θ Σ Θ  Κ Λ Α Δ Ω Ν :  Ρ Ε 0 5 ,  Ρ Ε 0 6 ,  Ρ Ε 0 7 ,  Ρ Ε 0 8 ,  Ρ Ε 1 1 ,  
Ρ Ε 1 8 . 4 1 ,  Ρ Ε 1 9 ,  Ρ Ε 2 0  κ α ι  Ρ Ε 3 2  
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α  Ι Ι .  Α Ρ Α  Α Ι Τ Θ Τ Α  Τ Υ Ρ Ι Κ Α  Ρ  Ο Σ Ο Ν Τ Α  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΛΑΔΟΥ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ 
ΚΛΑΔΟΥ -  

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 
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ΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΘ ΣΤΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 
 

(γενικζσ παρατθριςεισ για ζνταξθ ςτον κλάδο αναφζρονται ςτο τζλοσ) 

ΡΕ60 ΡΘΥΛΑΓΩΓΣΛ ΡΕ60 ΡΘΥΛΑΓΩΓΣΛ ΡΑΛ 

Ρτυχίο Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ κατεφκυνςθσ Ρθπιαγωγϊν  ΑΕΛ  τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο τίτλο τθσ αλλοδαπισ (2). 
Ρτυχίο Χχολϊν Ρθπιαγωγϊν τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο τίτλο τθσ αλλοδαπισ (2) εφόςον κατζχουν και το απαιτοφμενο πτυχίο του Υ.Δ. 
130/1990 (ΦΕΞ 52/06.04.1990 τ.Αϋ)-(πτυχίο εξομοίωςθσ). 
Τςον αφορά ςε τίτλουσ χωρϊν τθσ αλλοδαπισ, απαιτείται επιπρόςκετα Βεβαίωςθ Επανεκπαίδευςθσ  των άρκρων 30 παρ.2 του ν.2083/1992 (ΦΕΞ 
159/21.09.1992 τ.Αϋ) και άρκρο 10 παρ.3 του ν.2327/1995 (ΦΕΞ 156/31.07.1995 τ.Αϋ)-(Βλζπε Πζροσ Βϋ-Ξεφ. Δϋ-Ενότθτα ΒΑΧΛΞΑ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΑ-
Ωποενότθτα Υτυχία Εξωτερικοφ-παρ.iv τθσ εγκυκλίου). Από τθν υποχρζωςθ αυτι απαλλάςςονται οι πτυχιοφχοι  χωρϊν τθσ Ε.Ε. και του Ελλθνικοφ 
Ξολλεγίου τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Βορείου και Ροτίου Αμερικισ. 

ΡΕ70 ΔΑΧΞΑΟΣΛ ΡΕ70 ΔΑΧΞΑΟΣΛ ΡΑΛ 

Ρτυχίο Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ κατεφκυνςθσ Δαςκάλων ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο τίτλο τθσ αλλοδαπισ (2).  
Ρτυχίο Υαιδαγωγικισ Ακαδθμίασ ι του Λεροδιδαςκαλείου Βελλάσ Λωαννίνων ζωσ 01-07-1991 ι τθσ Ανωτζρασ Εκκλθςιαςτικισ Χχολισ Κεςςαλονίκθσ ζωσ 
01-07-1991 ι ιςότιμο και αντίςτοιχο τίτλο τθσ αλλοδαπισ (2)  εφόςον κατζχουν και το απαιτοφμενο πτυχίο του Υ.Δ.130/1990 (ΦΕΞ 52/06.04.1990 τ.Αϋ)-
(πτυχίο εξομοίωςθσ). 
Λ: Ψα πτυχία του Λεροδιδαςκαλείου Βελλάσ Λωαννίνων και τθσ Ανωτζρασ Εκκλθςιαςτικισ Χχολισ Κεςςαλονίκθσ γίνονται δεκτά εφόςον ζχουν θμερομθνία 
κτιςθσ πτυχίου ζωσ και το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1990−1991 (01-07-1991)-(Βλζπε Πζροσ Βϋ-Ξεφ. Αϋ παρ.4α -Επιςιμανςθ) 
ΛΛ. Τςον αφορά ςε τίτλουσ χωρϊν τθσ αλλοδαπισ απαιτείται επιπρόςκετα Βεβαίωςθ Επανεκπαίδευςθσ των άρκρων 30 παρ.2 του ν.2083/1992 (ΦΕΞ 
159/21.09.1992 τ.Αϋ) και του άρκρου 10 παρ.3 του ν.2327/1995 (ΦΕΞ 156/31.07.1995 τ.Αϋ)-( Βλζπε Πζροσ Βϋ-Ξεφ. Δϋ-Ενότθτα ΒΑΧΛΞΑ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΑ-
Ωποενότθτα Υτυχία Εξωτερικοφ-παρ.iv τθσ εγκυκλίου). Από τθν υποχρζωςθ αυτι απαλλάςςονται οι πτυχιοφχοι  χωρϊν τθσ Ε.Ε., του Ελλθνικοφ 
Ξολλεγίου τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Βορείου και Ροτίου Αμερικισ και τθσ Υαιδαγωγικισ Ακαδθμίασ Οευκωςίασ Ξφπρου. 

ΡΕ01.00 ΚΕΣΟΣΓΣΛ ΡΕ01 ΚΕΣΟΣΓΣΛ ΡΑΛ 
Ρτυχίο Κεολογίασ ι Ξοινωνικισ Κεολογίασ ι Υοιμαντικισ ι Υοιμαντικισ και Ξοινωνικισ Κεολογίασ Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) (Σρκόδοξθσ Χχολισ τθσ αλλοδαπισ (2)). Ρτυχίο τθσ Κεολογικισ Χχολισ Χάλκθσ. 

ΡΕ02.00 ΦΛΟΣΟΣΓΣΛ ΡΕ02 ΦΛΟΣΟΣΓΣΛ ΡΑΛ 

Ρτυχίο Φιλοςοφικοφ Ψμιματοσ Φιλοςοφικισ Χχολισ ι Φιλολογίασ ι Ελλθνικισ Φιλολογίασ ι Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ ι Λςτορίασ και Εκνολογίασ ι 
Λςτορίασ − Αρχαιολογίασ − Ξοινωνικισ Ανκρωπολογίασ (με κατεφκυνςθ Λςτορίασ ι Αρχαιολογίασ) ι Λςτορίασ ι Φιλοςοφίασ, Υαιδαγωγικισ και 
Ψυχολογίασ ι Φιλοςοφίασ και Υαιδαγωγικισ ι Φιλοςοφικϊν και Ξοινωνικϊν Χπουδϊν ι Φιλοςοφίασ ι Φιλοςοφίασ τθσ Χχολισ Ανκρωπιςτικϊν και 
Ξοινωνικϊν Επιςτθμϊν (Υατρϊν) ι Λςτορίασ Αρχαιολογίασ και Διαχείριςθσ Υολιτιςμικϊν Αγακϊν τθσ Χχολισ Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν και 
Υολιτιςμικϊν Χπουδϊν (Υελοποννιςου) Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2). Ρτυχίο Φιλοςοφίασ 
ι Λςτορίασ Αρχαιολογίασ ι Ξλαςςικϊν Χπουδϊν ι Βυηαντινϊν και Ρεοελλθνικϊν Χπουδϊν του Υανεπιςτθμίου τθσ Ξφπρου (3).  

ΡΕ03.00 ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΣΛ ΡΕ03 ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΣΛ ΡΑΛ 

Ρτυχίο Πακθματικϊν Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι  δίπλωμα τθσ Χχολισ Εφαρμοςμζνων Πακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν του Ε.Π.Υ και 
πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ του Υρογράμματοσ Χπουδϊν τθσ κατεφκυνςθσ Πακθματικοφ Εφαρμογϊν ι Υτυχίο τμιματοσ Εφαρμοςμζνων 
Πακθματικϊν του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2). Ρτυχίο Πακθματικϊν ι Πακθματικϊν και 
Χτατιςτικισ του Υανεπιςτθμίου τθσ Ξφπρου (3) . 

ΡΕ04.01 
ΦΩΧΛΞΣΛ-ΧΘΠΛΞΣΛ-

ΒΛΣΟΣΓΣΛ ΞΟΥ 
ΡΕ04.01 ΦΩΧΛΞΣΛ ΡΑΛ 

Ρτυχίο Φυςικισ Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι δίπλωμα τθσ Χχολισ Εφαρμοςμζνων Πακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν του Ε.Π.Υ και 
πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ του Υρογράμματοσ Χπουδϊν τθσ κατεφκυνςθσ Φυςικοφ Εφαρμογϊν τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2). Ρτυχίο Φυςικισ του Υανεπιςτθμίου τθσ Ξφπρου (3). Ρτυχίο ςπουδϊν ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ του Ε.Α.Υ. 

ΡΕ04.01 
ΦΩΧΛΞΣΛ-ΧΘΠΛΞΣΛ-

ΒΛΣΟΣΓΣΛ ΞΟΥ 
ΡΕ04.02 ΧΘΠΛΞΣΛ ΡΑΛ 

Ρτυχίο Χθμείασ Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2). Ρτυχίο Χθμείασ του Υανεπιςτθμίου τθσ 
Ξφπρου (3). 

ΡΕ04.01 
ΦΩΧΛΞΣΛ-ΧΘΠΛΞΣΛ-

ΒΛΣΟΣΓΣΛ ΞΟΥ 
ΡΕ04.04 ΒΛΣΟΣΓΣΛ ΡΑΛ 

Ρτυχίο Βιολογίασ Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Ψεχνολογιϊν (Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων) ι Ποριακισ Βιολογίασ & 
Γενετικισ (Δθμοκρίτειου Υαν/μίου) ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2). Ρτυχίο Φυςιογνϊςτου Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι 
ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) 

ΡΕ04.01 
ΦΩΧΛΞΣΛ-ΧΘΠΛΞΣΛ-

ΒΛΣΟΣΓΣΛ ΞΟΥ 
ΡΕ04.05 ΓΕΩΟΣΓΣΛ ΡΑΛ 

Ρτυχίο Γεωλογίασ Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι του Γεωγραφίασ (Υανεπιςτθμίου Αιγαίου) ι Γεωγραφίασ (Χαροκόπειου Υανεπιςτθμίου) ι Γεωλογίασ 
και Γεωπεριβάλλοντοσ (Εκνικοφ και Ξαποδιςτριακοφ Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν) ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2). 

ΡΕ05.00 ΓΑΟΟΛΞΘΧ ΓΟΩΧΧΑΧ ΡΕ05 
ΓΑΟΟΛΞΘΧ 
ΓΟΩΧΧΑΧ 

ΡΑΛ Ρτυχίο Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2). 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΛΑΔΟΥ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ 
ΚΛΑΔΟΥ -  

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 
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ΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΘ ΣΤΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 
 

(γενικζσ παρατθριςεισ για ζνταξθ ςτον κλάδο αναφζρονται ςτο τζλοσ) 

ΡΕ06.00 ΑΓΓΟΛΞΘΧ ΓΟΩΧΧΑΧ ΡΕ06 
ΑΓΓΟΛΞΘΧ 
ΓΟΩΧΧΑΧ 

ΡΑΛ 
Ρτυχίο Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2).  
Ρτυχίο Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του Υανεπιςτθμίου τθσ Ξφπρου (3). 

ΡΕ07.00 
ΓΕΦΠΑΡΛΞΘΧ 

ΓΟΩΧΧΑΧ 
ΡΕ07 

ΓΕΦΠΑΡΛΞΘΧ 
ΓΟΩΧΧΑΧ 

ΡΑΛ Ρτυχίο Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2). 

ΡΕ08.00 
ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΩΡ 
ΠΑΚΘΠΑΨΩΡ 

ΡΕ08 
ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΩΡ 
ΠΑΚΘΠΑΨΩΡ 

ΡΑΛ 

Ρτυχίο τμιματοσ Εικαςτικϊν Ψεχνϊν ι Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν (με κατεφκυνςθ Ηωγραφικισ, Γλυπτικισ ι Χαρακτικισ) Ανϊτατθσ Χχολισ 
Ξαλϊν Ψεχνϊν ι άλλου Υανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ ι πτυχίο του τμιματοσ Υλαςτικϊν Ψεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Ψζχνθσ με κατεφκυνςθ Εικαςτικϊν 
του Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων (ειςαχκζντεσ από ακαδ. ζτοσ 2006-2007) (4) ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2). Επιπλζον, για 
τουσ τίτλουσ που ζχουν εκδοκεί ςτθν θμεδαπι απαιτείται και πιςτοποιθτικό ευδόκιμθσ παρακολοφκθςθσ Κεωρθτικϊν και Λςτορικϊν Χπουδϊν ι 
βεβαίωςθ ότι ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ ειδικά μακιματα για τθ διδαςκαλία τθσ τζχνθσ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, εφόςον τοφτο και για 
τισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ δεν προκφπτει από τον τίτλο ςπουδϊν.  

ΡΕ09.00 ΣΛΞΣΡΣΠΣΟΣΓΣΛ ΡΕ09 ΣΛΞΣΡΣΠΣΟΣΓΣΛ ΣΧΛ
 (1)

 

Ρτυχίο Σικονομικϊν Επιςτθμϊν ι Σικονομικισ Επιςτιμθσ ι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν − Σικονομικϊν Χπουδϊν ι Διεκνϊν Σικονομικϊν Χχζςεων και 
Ανάπτυξθσ ι Σργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Οογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ ι Χρθματοοικονομικισ και 
Ψραπεηικισ Διοικθτικισ ι Αςτικισ και Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ ι Σικονομικισ και Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ ι Επιχειρθςιακισ ϋΕρευνασ και 
Πάρκετινγκ (μετονομάςτθκε ςε Πάρκετινγκ και Επικοινωνίασ με το ν.3027/2002, άρκρο 3 παρ.1δ. αα.) ι Ραυτιλιακϊν Χπουδϊν ι Ραυτιλίασ και 
Επιχειρθματικϊν Ωπθρεςιϊν ι Χτατιςτικισ ι Χτατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Σργανιςμϊν ι Διοικθτικισ 
Επιςτιμθσ και Ψεχνολογίασ ι Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Ψεχνολογίασ (πρϊθν Ψεχνολογίασ και Χυςτθμάτων Υαραγωγισ, μετονομαςία με το Υ.Δ. 
113/2002) Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Χπουδϊν του Υανεπιςτθμίου Πακεδονίασ με κατεφκυνςθ ςτισ Διεκνείσ και 
Ευρωπαϊκζσ Σικονομικζσ Χπουδζσ (πρϊθν Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σικονομικϊν και Υολιτικϊν Χπουδϊν με κατεφκυνςθ ςτισ Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ 
Σικονομικζσ Χπουδζσ, μετονομαςία με το Υ.Δ. 60/2008) ι Χτατιςτικισ και Αναλογιςτικϊν – Χρθματοοικονομικϊν Πακθματικϊν του Υανεπιςτθμίου 
Αιγαίου (πρϊθν Χτατιςτικισ και Αναλογιςτικισ Επιςτιμθσ, μετονομαςία με το Υ.Δ. 24/2005 άρκρο 1) ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ 
αλλοδαπισ (2). Ρτυχίο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (όλεσ οι κατευκφνςεισ) και πτυχίο Σικονομικϊν του Υανεπιςτθμίου τθσ Ξφπρου 
(3). Ρτυχίο Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Σργανιςμϊν του Ε.Α.Υ. Επιπλζον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι 
πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. 

ΡΕ10.00 ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΣΛ ΡΕ10 ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΣΛ ΣΧΛ
 (1)

 

Ρτυχίο Ξοινωνιολογίασ ι Ξοινωνικισ Υολιτικισ και Ξοινωνικισ Ανκρωπολογίασ ι Ξοινωνικισ Ανκρωπολογίασ ι Ξοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Λςτορίασ 
ι Ξοινωνικισ Υολιτικισ Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι Εκπαιδευτικισ και Ξοινωνικισ Υολιτικισ του Υανεπιςτθμίου Πακεδονίασ ι πτυχίο του 
τμιματοσ Λςτορίασ, Αρχαιολογίασ και Ξοινωνικισ Ανκρωπολογίασ με κατεφκυνςθ Ξοινωνικισ Ανκρωπολογίασ του Υανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ ι ιςότιμα 
πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό 
τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. 

ΡΕ11.00 ΦΩΧΛΞΘΧ ΑΓΩΓΘΧ ΡΕ11 
ΦΩΧΛΞΘΧ 
ΑΓΩΓΘΧ 

ΡΑΛ 
Ρτυχίο Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ ι Εκνικισ Ακαδθμίασ ςωματικισ Αγωγισ Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2).  

ΡΕ12.01 
ΥΣΟΛΨ.ΠΘΧ.-

ΑΦΧΛΨΕΞΨ.-ΨΣΥΣΓΦ. 
ΡΕ12.01 

ΥΣΟΛΨΛΞΣΛ 
ΠΘΧΑΡΛΞΣΛ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Υολιτικϊν Πθχανικϊν Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ 
Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. 

ΡΕ12.01 
ΥΣΟΛΨ.ΠΘΧ.-

ΑΦΧΛΨΕΞΨ.-ΨΣΥΣΓΦ. 
ΡΕ12.02 ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΕΧ ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Αρχιτεκτόνων Πθχανικϊν Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ 
Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. 

ΡΕ12.01 
ΥΣΟΛΨ.ΠΘΧ.-

ΑΦΧΛΨΕΞΨ.-ΨΣΥΣΓΦ. 
ΡΕ12.03 ΨΣΥΣΓΦΑΦΣΛ ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Αγρονόμων και Ψοπογράφων Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν 
τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. 

ΡΕ12.04 
ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΣΛ-

ΠΘΧΑΡΛΞΣΛ ΥΑΦΑΓ. & 

ΔΛΣΛΞΘΧ. - ΡΑΩΥΘΓΣΛ 
ΡΕ12.04 ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΣΛ ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Πθχανολόγων Πθχανικϊν ι Πθχανολόγων και Αεροναυπθγϊν Πθχανικϊν ι Πθχανολόγων Πθχανικϊν Βιομθχανίασ (μετονομάςτθκε ςε 
Πθχανολόγων Πθχανικϊν) ι Πθχανικϊν Διαχείριςθσ Ενεργειακϊν Υόρων (μετονομάςτθκε ςε Πθχανολόγων Πθχανικϊν) Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα 
πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ 
Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΛΑΔΟΥ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ 
ΚΛΑΔΟΥ -  

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 
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ΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΘ ΣΤΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 
 

(γενικζσ παρατθριςεισ για ζνταξθ ςτον κλάδο αναφζρονται ςτο τζλοσ) 

ΡΕ12.04 
ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΣΛ-ΠΘΧΑΡΛΞΣΛ 
ΥΑΦΑΓ. & ΔΛΣΛΞΘΧ. - ΡΑΩΥΘΓΣΛ 

ΡΕ12.07 ΡΑΩΥΘΓΣΛ ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Ραυπθγϊν Πθχανολόγων Πθχανικϊν Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)) και πτυχίο παιδαγωγικϊν 
ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. 

ΡΕ12.04 
ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΣΛ-ΠΘΧΑΡΛΞΣΛ 
ΥΑΦΑΓ. & ΔΛΣΛΞΘΧ. - ΡΑΩΥΘΓΣΛ 

ΡΕ12.11 
ΠΘΧΑΡΛΞΣΛ 
ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 
& ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Πθχανικϊν Υαραγωγισ και Διοίκθςθσ Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  ΞΑΛ πτυχίο παιδαγωγικϊν 
ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. 

ΡΕ12.05 ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΣΛ ΡΕ12.05 ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΣΛ ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Θλεκτρολόγων Πθχανικϊν ι Θλεκτρολόγων Πθχανικϊν και Πθχανικϊν Ωπολογιςτϊν ι Θλεκτρολόγων Πθχανικϊν και Ψεχνολογίασ Ωπολογιςτϊν 
Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι 
πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. 

ΡΕ12.06 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΛ ΠΘΧΑΡΛΞΣΛ - 
ΦΩΧ. ΦΑΔΛΣΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΣΛ 

ΡΕ12.06 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΛ 

ΠΘΧΑΡΛΞΣΛ 
ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Θλεκτρονικϊν Πθχανικϊν και Πθχανικϊν Ωπολογιςτϊν ι Θλεκτρονικϊν Πθχανικϊν ι Θλεκτρονικισ και Πθχανικϊν Ωπολογιςτϊν Α.Ε.Λ. τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που 
αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. 

ΡΕ12.06 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΛ ΠΘΧΑΡΛΞΣΛ - 
ΦΩΧ. ΦΑΔΛΣΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΣΛ 

ΡΕ12.10 
ΦΩΧΛΞΣΛ 

ΦΑΔΛΣΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΣΛ 
ΡΑΛ 

Ρτυχίο Φυςικισ Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  ι πτυχίο Φυςικισ του Υανεπιςτθμίου τθσ 
Ξφπρου (3) ι πτυχίο ςπουδϊν ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ του Ε.Α.Υ. και Πεταπτυχιακό ςτθν Θλεκτρονικι και Φαδιοθλεκτρολογία ι Πεταπτυχιακό ςτον 
Θλεκτρονικό Αυτοματιςμό. 

ΡΕ12.08 
ΧΘΠ.ΠΘΧΑΡ-

ΠΕΨΑΟΟΕΛΣΟΣΓΣΛ 
ΡΕ12.08 

ΧΘΠ.ΠΘΧΑΡ-
ΠΕΨΑΟΟΕΛΣΟΣΓΣΛ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Χθμικϊν Πθχανικϊν ι Πεταλλειολόγων Πθχανικϊν ι Πθχανικϊν Πεταλλείων Πεταλλουργϊν ι Πθχανικϊν Σρυκτϊν Υόρων Α.Ε.Λ. τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που 
αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. 

ΡΕ12.13 ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΟΣΓΩΡ ΡΕ12.13 ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΟΣΓΩΡ ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Υεριβάλλοντοσ ι Πθχανικοφ Υεριβάλλοντοσ ι Χχεδιαςμοφ Ρθςιωτικοφ Υεριβάλλοντοσ και Χαρτογραφίασ (Υεριβαλλοντικισ Χαρτογραφίασ 
(Υ.Χ.Ε.)) ι Επιςτθμϊν και Υολιτιςμοφ (κατεφκυνςθ Επιςτθμϊν Υεριβάλλοντοσ (ΥΧΕ)) Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ 
αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. 

ΡΕ13.00 
ΡΣΠΛΞΩΡ & ΥΣΟΛΨ. 

ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 
ΡΕ13 

ΡΣΠΛΞΩΡ & 
ΥΣΟΛΨ. 

ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 
ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Ρομικισ ι Υολιτικισ Επιςτιμθσ ι Υολιτικϊν Επιςτθμϊν ι Υολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι Υολιτικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν 
Χπουδϊν ι Υολιτικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν Χχζςεων ι Υολιτικισ Επιςτιμθσ και Λςτορίασ ι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Χπουδϊν ι 
Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σικονομικϊν και Υολιτικϊν Χπουδϊν του Υαν/μίου Πακεδονίασ (που από το Πάϊο του 2008 μετονομάςτθκε ςε Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Χπουδϊν) με κατεφκυνςθ Υολιτικζσ Χπουδζσ και Διπλωματία Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ 
αλλοδαπισ (2) και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. Δεν ζχουν δικαίωμα 
ζνταξθσ ςε εκπαιδευτικό κλάδο οι υποψιφιοι που απζκτθςαν το πτυχίο του Ψμιματοσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Υαντείου Υανεπιςτθμίου μετά τισ 
30/6/1984 (Γνωμοδοτιςεισ ΡΧΞ 144/90 και 107/03). 

ΡΕ14.04 
ΓΕΩΥΣΡΣΛ-

ΔΑΧΣΟΣΓΛΑΧ & 
ΦΩΧ.ΥΕΦ/ΡΨΣΧ 

ΡΕ14.04 ΓΕΩΥΣΡΣΛ ΣΧΛ
 (1)

 

Ρτυχίο Γεωπονίασ ι Αγροτικισ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ ι Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ι Αγροτικισ Σικονομίασ ι Γεωργικισ Σικονομίασ ι Αξιοποίθςθσ 
Φυςικϊν Υόρων και Γεωργικισ Πθχανικισ ι Γεωπονίασ Φυτικισ Υαραγωγισ και Αγροτικοφ Υεριβάλλοντοσ ι Γεωπονίασ Φυτικισ και Ηωικισ Υαραγωγισ 
ι Γεωπονίασ, Λχκυολογίασ και Ωδάτινου Υεριβάλλοντοσ ι Γεωπονίασ Ηωικισ Υαραγωγισ και Ωδάτινου Υεριβάλλοντοσ ι Γεωπονικισ Βιοτεχνολογίασ ι 
Εγγείων Βελτιϊςεων, Εδαφολογίασ και Γεωργικισ Πθχανικισ ι Επιςτιμθσ Ηωικισ Υαραγωγισ και Ωδατοκαλλιεργειϊν ι Ηωικισ Υαραγωγισ ι Επιςτιμθσ 
Φυτικισ Υαραγωγισ ι Φυτικισ Υαραγωγισ ι Επιςτιμθσ και Ψεχνολογίασ Ψροφίμων ι Σπωροκθπευτικϊν και Αμπζλου ι Φυτοπροςταςίασ ι Φυτϊν 
Πεγάλθσ Ξαλλιζργειασ και Σικολογίασ Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο παιδαγωγικϊν 
ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ14.04 
ΓΕΩΥΣΡΣΛ-

ΔΑΧΣΟΣΓΛΑΧ & 
ΦΩΧ.ΥΕΦ/ΡΨΣΧ 

ΡΕ14.05 
ΔΑΧΣΟΣΓΛΑΧ & 
ΦΩΧ.ΥΕΦ/ΡΨΣΧ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Δαςολογίασ και Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ ι Διαχείριςθσ Υεριβάλλοντοσ και Φυςικϊν Υόρων ι Δαςολογίασ και Διαχείριςθσ Υεριβάλλοντοσ και 
Φυςικϊν Υόρων Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. 
(πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. 

ΡΕ15.00 
ΣΛΞΛΑΞΘΧ 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ 
ΡΕ15 

ΣΛΞΛΑΞΘΧ 
ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ 

ΡΑΛ 
Ρτυχίο Σικιακισ Σικονομίασ ι Σικιακισ Σικονομίασ και Σικολογίασ Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι πτυχίο τθσ πρϊθν Ανϊτατθσ Χχολισ Σικιακισ 
Σικονομίασ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) . 

ΡΕ17.01 
ΥΣΟΛΨΛΞΣΛ-ΨΣΥΣΓΦΑΦΣΛ 

ΑΧΕΨΕΠ-ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ 
ΡΕ17.01 

ΥΣΟΛΨΛΞΣΛ 
ΑΧΕΨΕΠ 

ΡΑΛ 
Ρτυχίο Ψεχνολόγων Υολιτικϊν ΑΧΕΨΕΠ-ΧΕΟΕΨΕ ι Εκπαιδευτικϊν Υολιτικϊν Πθχανικϊν Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΛΑΔΟΥ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ 
ΚΛΑΔΟΥ -  

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 
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ΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΘ ΣΤΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 
 

(γενικζσ παρατθριςεισ για ζνταξθ ςτον κλάδο αναφζρονται ςτο τζλοσ) 

ΡΕ17.01 
ΥΣΟΛΨΛΞΣΛ-ΨΣΥΣΓΦΑΦΣΛ 

ΑΧΕΨΕΠ-ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ 
ΡΕ17.05 

ΥΣΟΛΨΛΞΣΛ ΨΕΛ-
ΞΑΨΕΕ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Υολιτικϊν Δομικϊν Ζργων ,Υτυχίο Υολιτικϊν Ζργων Ωποδομισ ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ 
(2) και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. 

ΡΕ17.01 
ΥΣΟΛΨΛΞΣΛ-ΨΣΥΣΓΦΑΦΣΛ 

ΑΧΕΨΕΠ-ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ 
ΡΕ17.11 

ΨΣΥΣΓΦΑΦΣΛ 
ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Ψοπογραφίασ ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ 
Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ17.02 
ΠΘΧ/ΟΣΓΣΛ-ΡΑΩΥ. 
ΑΧΕΨΕΠ-ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ 

ΡΕ17.02 
ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΣΛ 

ΑΧΕΨΕΠ 
ΡΑΛ 

Ρτυχίο Ψεχνολόγων Πθχανολόγων ΑΧΕΨΕΠ-ΧΕΟΕΨΕ ι Εκπαιδευτικϊν Πθχανολόγων Πθχανικϊν Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα 
πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)   

ΡΕ17.02 
ΠΘΧ/ΟΣΓΣΛ-ΡΑΩΥ. 
ΑΧΕΨΕΠ-ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ 

ΡΕ17.06 
ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΣΛ ΨΕΛ - 

ΡΑΩΥ. ΨΕΛ - ΞΑΨΕΕ 
ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Πθχανολογίασ, Υτυχίο Ραυπθγικισ ι Ενεργειακισ Ψεχνικισ ι Ενεργειακισ Ψεχνολογίασ (με κατεφκυνςθ Ενεργειακοφ Πθχανολόγου) ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ 
τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο 
που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ17.03 
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΣΛ ΑΧΕΨΕΠ-
ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ-ΨΕΧΡΣΟΣΓΣΛ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘΧ ΨΕΧΡΛΞΘΧ 

ΡΕ17.03 
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΣΛ 

ΑΧΕΨΕΠ 
ΡΑΛ 

Ρτυχίο Ψεχνολόγων Θλεκτρολόγων ΑΧΕΨΕΠ-ΧΕΟΕΨΕ ι Εκπαιδευτικϊν Θλεκτρολόγων Πθχανικϊν Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα 
πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)   

ΡΕ17.03 
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΣΛ ΑΧΕΨΕΠ-
ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ-ΨΕΧΡΣΟΣΓΣΛ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘΧ ΨΕΧΡΛΞΘΧ 

ΡΕ17.07 
ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΣΛ 

ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ 
ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Θλεκτρολογίασ ι Ενεργειακισ Ψεχνικισ ι Ενεργειακισ Ψεχνολογίασ (με κατεφκυνςθ Ενεργειακοφ Θλεκτρολόγου) ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ τθσ θμεδαπισ ι 
ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά 
αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ17.04 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΛ ΑΧΕΨΕΠ-
ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ-ΨΕΧΡΣΟΣΓΣΛ 

ΑΨΦΛΞΩΡ ΣΦΓΑΡΩΡ 
ΡΕ17.04 

ΘΟΕΞΦΣΡΛΞΣΛ 
ΑΧΕΨΕΠ 

ΡΑΛ 
Ρτυχίο Ψεχνολόγων Θλεκτρονικϊν ΑΧΕΨΕΠ-ΧΕΟΕΨΕ ι Εκπαιδευτικϊν Θλεκτρονικϊν Πθχανικϊν Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα 
πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)   

ΡΕ17.04 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΛ ΑΧΕΨΕΠ-
ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ-ΨΕΧΡΣΟΣΓΣΛ 

ΑΨΦΛΞΩΡ ΣΦΓΑΡΩΡ 
ΡΕ17.08 

ΘΟΕΞΦΣΡΛΞΣΛ 
ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Θλεκτρονικισ ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ 
Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ17.12 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΣΛ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ 

ΞΑΛ ΦΩΧΛΞΣΩ ΑΕΦΛΣΩ 
ΡΕ17.12 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΣΛ 
ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΩ ΞΑΛ 
ΦΩΧΛΞΣΩ ΑΕΦΛΣΩ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Ψεχνολογίασ Υετρελαίου & Φυςικοφ Αερίου (πρϊθν τμιμα Ψεχνολογίασ Υετρελαίου τθσ Χχολισ Ψεχνολογικϊν Εφαρμογϊν του ΨΕΛ Ξαβάλασ) ΨΕΛ 
τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο 
που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

  ΡΕ18.28 
ΧΩΡΨΘΦΘΨΕΧ ΕΦΓ. 

ΨΕΧΡΘΧ & ΑΦΧ. 
ΕΩΦΘΠΑΨΩΡ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Χυντθρθτϊν Αρχαιοτιτων και Ζργων Ψζχνθσ ΨΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο 
παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.02 

ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ-
ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ-ΨΣΩΦΛΧΨΛΞΩΡ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ-'ΕΠΥΣΦΛΑΧ ΞΑΛ 
ΔΛΑΦΘΠΛΧΘΧ (MARKETING) 

ΡΕ18.02 
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ΨΕΛ ι Γραμματζων, Χτελεχϊν Διοίκθςθσ, Χτελεχϊν Εμπορίου & Βιομθχανικϊν Επιχειριςεων ΞΑΨΕΕ, Χτελεχϊν Διοίκθςθσ 
ΞΑΨΕΕ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι 
πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.02 

ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ-
ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ-ΨΣΩΦΛΧΨΛΞΩΡ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ-'ΕΠΥΣΦΛΑΧ ΞΑΛ 
ΔΛΑΦΘΠΛΧΘΧ (MARKETING) 

ΡΕ18.03 ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Οογιςτικισ ΨΕΛ ι Χρθματοοικονομικισ και Αςφαλιςτικισ ΨΕΛ ι Χρθματοοικονομικϊν Εφαρμογϊν ΨΕΛ ι Χρθματοοικονομικισ και Ελεγκτικισ ΨΕΛ ι 
Χτελεχϊν Οογιςτθρίου, Χτελεχϊν Εμπορίου και Βιομθχ. Επιχειριςεων (κατευκ. Οογιςτθρίου) ΞΑΨΕΕ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.02 

ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ-
ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ-ΨΣΩΦΛΧΨΛΞΩΡ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ-'ΕΠΥΣΦΛΑΧ ΞΑΛ 
ΔΛΑΦΘΠΛΧΘΧ (MARKETING) 

ΡΕ18.35 
ΨΣΩΦΛΧΨΛΞΩΡ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Ψουριςτικϊν Επιχειριςεων ΨΕΛ ι Χχολισ Ψουριςτικϊν Επαγγελμάτων, Χχολισ Χτελεχϊν Επιχειριςεων (τμιμα Χτελεχϊν Ψουριςτικϊν 
Επιχειριςεων) ΞΑΨΕΕ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε 
(πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΛΑΔΟΥ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ 
ΚΛΑΔΟΥ -  

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 
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ΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΘ ΣΤΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 
 

(γενικζσ παρατθριςεισ για ζνταξθ ςτον κλάδο αναφζρονται ςτο τζλοσ) 

ΡΕ18.02 

ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ-
ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ-ΨΣΩΦΛΧΨΛΞΩΡ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ-'ΕΠΥΣΦΛΑΧ ΞΑΛ 
ΔΛΑΦΘΠΛΧΘΧ (MARKETING) 

ΡΕ18.40 
ΕΠΥΣΦΛΑΧ ΞΑΛ 
ΔΛΑΦΘΠΛΧΘΧ 
(MARKETING) 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Εμπορίασ και Διαφιμιςθσ (ΠARKETING) ΨΕΛ ι Χτελεχϊν Επιχειριςεων (Ξατεφκυνςθ Εμπορίασ και Διαφιμιςθσ Υροϊόντων) ΞΑΨΕ τθσ θμεδαπισ ι 
ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά 
αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.12 

ΦΩΨΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ-ΗΩΛΞΘΧ 
ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ-ΛΧΚΩΣΞΣΠΛΑΧ-
ΑΟΛΕΛΑΧ-ΓΕΩΦΓ.ΠΘΧΑΡΩΡ & 
ΑΦΔΕΩΧΕΩΡ - ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ-
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΓΕΩΦΓ. ΕΞΠΕΨΑΟ-

ΚΕΦΠΣΞΘΥ. ΞΑΟΟΛΕΦΓΕΛΩΡ & 
ΑΡΚ/ΠΛΑΧ 

ΡΕ18.12 
ΦΩΨΛΞΘΧ 

ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 
ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Φυτικισ Υαραγωγισ ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ 
Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.12 

ΦΩΨΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ-ΗΩΛΞΘΧ 
ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ-ΛΧΚΩΣΞΣΠΛΑΧ-
ΑΟΛΕΛΑΧ-ΓΕΩΦΓ.ΠΘΧΑΡΩΡ & 
ΑΦΔΕΩΧΕΩΡ - ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ-
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΓΕΩΦΓ. ΕΞΠΕΨΑΟ-

ΚΕΦΠΣΞΘΥ. ΞΑΟΟΛΕΦΓΕΛΩΡ & 
ΑΡΚ/ΠΛΑΧ 

ΡΕ18.13 
ΗΩΛΞΘΧ 

ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 
ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Ηωικισ Υαραγωγισ ΨΕΛ ι Ξτθνοτροφικισ Υαραγωγισ ΞΑΨΕΕ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο 
παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.12 

ΦΩΨΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ-ΗΩΛΞΘΧ 
ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ-ΛΧΚΩΣΞΣΠΛΑΧ-
ΑΟΛΕΛΑΧ-ΓΕΩΦΓ.ΠΘΧΑΡΩΡ & 
ΑΦΔΕΩΧΕΩΡ - ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ-
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΓΕΩΦΓ. ΕΞΠΕΨΑΟ-

ΚΕΦΠΣΞΘΥ. ΞΑΟΟΛΕΦΓΕΛΩΡ & 
ΑΡΚ/ΠΛΑΧ 

ΡΕ18.14 
ΛΧΚΩΣΞΣΠΛΑΧ-

ΑΟΛΕΛΑΧ 
ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Λχκυοκομίασ - Αλιείασ ΨΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ  (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ 
Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.12 

ΦΩΨΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ-ΗΩΛΞΘΧ 
ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ-ΛΧΚΩΣΞΣΠΛΑΧ-
ΑΟΛΕΛΑΧ-ΓΕΩΦΓ.ΠΘΧΑΡΩΡ & 
ΑΦΔΕΩΧΕΩΡ - ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ-
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΓΕΩΦΓ. ΕΞΠΕΨΑΟ-

ΚΕΦΠΣΞΘΥ. ΞΑΟΟΛΕΦΓΕΛΩΡ & 
ΑΡΚ/ΠΛΑΧ 

ΡΕ18.15 

ΓΕΩΦΓ.ΠΘΧΑΡΩΡ 
& ΑΦΔΕΩΧΕΩΡ-

ΓΕΩΦΓΛΞΘΧ 
ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΑΧ 

ΞΑΛ ΩΔΑΨΛΡΩΡ 
ΥΣΦΩΡ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Πθχανικισ Βιοςυςτθμάτων ΨΕΛ ι Γεωργικϊν Πθχανϊν και Αρδεφςεων ΨΕΛ ι Ψεχνολόγων Γεωργικϊν Πθχανθμάτων και Αρδεφςεων ΞΑΨΕΕ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που 
αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.12 

ΦΩΨΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ-ΗΩΛΞΘΧ 
ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ-ΛΧΚΩΣΞΣΠΛΑΧ-
ΑΟΛΕΛΑΧ-ΓΕΩΦΓ.ΠΘΧΑΡΩΡ & 
ΑΦΔΕΩΧΕΩΡ - ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ-
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΓΕΩΦΓ. ΕΞΠΕΨΑΟ-

ΚΕΦΠΣΞΘΥ. ΞΑΟΟΛΕΦΓΕΛΩΡ & 
ΑΡΚ/ΠΛΑΧ 

ΡΕ18.16 

ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ-
ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 
ΦΩΧΛΞΣΩ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Δαςοπονίασ και Διαχείριςθσ Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ ΨΕΛ ι Δαςοπονίασ ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ 
αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.12 

ΦΩΨΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ-ΗΩΛΞΘΧ 
ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ-ΛΧΚΩΣΞΣΠΛΑΧ-
ΑΟΛΕΛΑΧ-ΓΕΩΦΓ.ΠΘΧΑΡΩΡ & 
ΑΦΔΕΩΧΕΩΡ - ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ-
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΓΕΩΦΓ. ΕΞΠΕΨΑΟ-

ΚΕΦΠΣΞΘΥ. ΞΑΟΟΛΕΦΓΕΛΩΡ & 
ΑΡΚ/ΠΛΑΧ 

ΡΕ18.17 
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

ΓΕΩΦΓ. 
ΕΞΠΕΨΑΟ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Διοίκθςθσ Αγροτικϊν Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ Γεωργικϊν Εκμεταλλεφςεων ΨΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ 
Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΛΑΔΟΥ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ 
ΚΛΑΔΟΥ -  

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 
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ΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΘ ΣΤΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 
 

(γενικζσ παρατθριςεισ για ζνταξθ ςτον κλάδο αναφζρονται ςτο τζλοσ) 

ΡΕ18.12 

ΦΩΨΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ-ΗΩΛΞΘΧ 
ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ-ΛΧΚΩΣΞΣΠΛΑΧ-
ΑΟΛΕΛΑΧ-ΓΕΩΦΓ.ΠΘΧΑΡΩΡ & 
ΑΦΔΕΩΧΕΩΡ - ΔΑΧΣΥΣΡΛΑΧ-
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΓΕΩΦΓ. ΕΞΠΕΨΑΟ-

ΚΕΦΠΣΞΘΥ. ΞΑΟΟΛΕΦΓΕΛΩΡ & 
ΑΡΚ/ΠΛΑΧ 

ΡΕ18.30 
ΚΕΦΠΣΞΘΥ. 

ΞΑΟΟΛΕΦΓΕΛΩΡ 
& ΑΡΚ/ΠΛΑΧ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Κερμοκθπιακϊν Ξαλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ ΨΕΛ-ΞΑΨΕΕ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο 
παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.18 ΣΧΘΠΑΨΩΡ ΨΕΛ ΡΕ18.18 ΣΧΘΠΑΨΩΡ ΨΕΛ ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Σχθμάτων ΨΕΛ ι Πθχανικϊν Αυτοκινιτων ΞΑΨΕΕ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο 
παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.22 

ΠΕΨΑΟΟΕΛΣΟΣΓΣΛ-
ΨΕΧΡΣΟΣΓΣΛ ΣΦΩΧΕΛΩΡ-
ΨΕΧΡ.ΓΕΩΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ & 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 

ΡΕ18.22 

ΠΕΨΑΟΟΕΛΣΟΣΓΣΛ-
ΨΕΧΡΣΟΣΓΣΛ ΣΦΩΧΕΛΩΡ-
ΨΕΧΡ.ΓΕΩΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ & 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Πεταλλειολόγων - Ψεχνολόγων Σρυχείων ΨΕΛ ι Γεωτεχνολογίασ και Υεριβάλλοντοσ ΨΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 
τθσ αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.23 
ΡΑΩΨ.ΠΑΚ. 
(ΥΟΣΛΑΦΧΣΛ) 

ΡΕ18.23 
ΡΑΩΨ.ΠΑΚ. 

(ΥΟΣΛΑΦΧΣΛ) 
ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Χχολισ Υλοιάρχων (ΑΕΡ) ι Φαδιοτθλεγραφθτϊν, Δοκίμων Αξιωματικϊν Ξαταςτρϊματοσ, Δοκίμων Αξιωματικϊν Αςυρμάτου (ΑΔΧΕΡ) τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που 
αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.31 
ΠΘΧΑΡ. ΕΠΥΣΦ. 

ΡΑΩΨΛΞΣΩ 
ΡΕ18.31 

ΠΘΧΑΡ. ΕΠΥΣΦ. 
ΡΑΩΨΛΞΣΩ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Χχολισ Πθχανικϊν (ΑΕΡ) ι Δοκίμων Αξιωματικϊν Πθχανισ (ΑΔΧΕΡ) τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) 
και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.32 
ΠΘΧΑΡΣΧΩΡΚ. 
ΑΕΦΣΧΞΑΦΩΡ 

ΡΕ18.32 
ΠΘΧΑΡΣΧΩΡΚ. 
ΑΕΦΣΧΞΑΦΩΡ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Πθχανοςυνκ. Αεροςκαφϊν ι Ψεχνολόγων Αεροςκαφϊν ΨΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο 
παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.36 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΣΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
- ΔΛΑΨΦΣΦΘΧ-

ΣΛΡΣΟΣΓΛΑΧ & ΨΕΧΡ. 
ΥΣΨΩΡ 

ΡΕ18.36 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΣΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ - 
ΔΛΑΨΦΣΦΘΧ-

ΣΛΡΣΟΣΓΛΑΧ & ΨΕΧΡ. 
ΥΣΨΩΡ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Ψεχνολογίασ Ψροφίμων ΨΕΛ ι  Σινολογίασ και Ψεχνολογίασ Υοτϊν ΨΕΛ ι Διατροφισ και Διαιτολογίασ ΨΕΛ/ΞΑΨΕΕ  τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ 
Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.38 ΞΕΦΑΠΛΞΘΧ ΡΕ18.38 ΞΕΦΑΠΛΞΘΧ ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Ξεραμικισ ΨΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε 
(πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ18.41 
ΔΦΑΠΑΨΛΞΘΧ 

ΨΕΧΡΘΧ 
ΡΕ18.41 

ΔΦΑΠΑΨΛΞΘΧ 
ΨΕΧΡΘΧ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο ΨΕΛ Δραματικισ Ψζχνθσ ι ιςότιμων  Αναγνωριςμζνων Χχολϊν Δραματικισ Ψζχνθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων πτυχίων αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ 
αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. Θ ιςοτιμία των 
πτυχίων των Χχολϊν Δραματικισ Ψζχνθσ τθσ θμεδαπισ κα πρζπει να ζχει χορθγθκεί από το Λνςτιτοφτο Ψεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Λ.Ψ.Ε.).  

ΡΕ18.44 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ ΞΑΛ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
ΩΟΣΩ ΞΑΛ ΕΥΛΥΟΣΩ 

ΡΕ18.44 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ ΞΑΛ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΩΟΣΩ 
ΞΑΛ ΕΥΛΥΟΣΩ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Χχεδιαςμοφ και Ψεχνολογίασ φλου και Επίπλου ΨΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο 
παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΡΕ19.00 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

Α.Ε.Λ.-ΨΕΛ 
ΡΕ19 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 
Α.Ε.Λ. 

ΣΧΛ
 (1)  

πλθν του 
τμιματοσ 

Διδακτικισ τθσ 
Ψεχνολογίασ και 

Ψθφιακϊν 
Χυςτθμάτων ι 

Ψθφιακϊν 
Χυςτθμάτων 

Ρτυχίο ι Δίπλωμα Υλθροφορικισ ι Υλθροφορικισ και Ψθλεπικοινωνιϊν ι Επιςτιμθσ των Ωπολογιςτϊν ι Εφαρμοςμζνθσ Υλθροφορικισ, ι 
Πθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Ωπολογιςτϊν και Υλθροφορικισ ι Θλεκτρολόγων Πθχανικϊν ι Θλεκτρολόγων Πθχανικϊν και Πθχανικϊν Θ.Ω. ι 
Θλεκτρονικισ και Πθχανικϊν Ωπολογιςτϊν ι Θλεκτρονικϊν Πθχανικϊν και Πθχανικϊν Ωπολογιςτϊν ι Θλεκτρολόγων Πθχανικϊν και 
Ψεχνολογίασ Ωπολογιςτϊν ι Διδακτικισ τθσ Ψεχνολογίασ και Ψθφιακϊν Χυςτθμάτων ι Ψθφιακϊν Χυςτθμάτων ι Πθχανικϊν Υλθροφοριακϊν 
και Επικοινωνιακϊν Χυςτθμάτων ι Πθχανικϊν Θ/Ω Ψθλ/ων και Δικτφων ι Πθχανικϊν Υλθροφορικισ και Ψθλ/ων ι ΥΧΕ "Επιςτιμεσ και 
Υολιτιςμόσ" (με κατεφκυνςθ Θλεκτρονικοί Ωπολογιςτζσ και Εφαρμογζσ τουσ) ι Υολιτιςμικισ Ψεχνολογίασ και Επικοινωνίασ ι Επιςτιμθσ και 
Ψεχνολογίασ Ψθλεπικοινωνιϊν ι Επιςτιμθσ και Ψεχνολογίασ Ωπολογιςτϊν ι Υλθροφορικισ με Εφαρμογζσ ςτθ Βιοϊατρικι Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ 
ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) . Ρτυχίο Υλθροφορικισ του Υανεπιςτθμίου Ξφπρου (3). Επιπλζον, απαιτείται 
πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν ΨΘσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΛΑΔΟΥ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ 
ΚΛΑΔΟΥ -  

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

Ρ
Α

ΙΔ
Α

ΓΩ
ΓΙ

Κ
Θ

 
ΕΡ

Α


Κ
ΕΙ

Α
 

ΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΘ ΣΤΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 
 

(γενικζσ παρατθριςεισ για ζνταξθ ςτον κλάδο αναφζρονται ςτο τζλοσ) 

ΡΕ19.00 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

Α.Ε.Λ.-ΨΕΛ 
ΡΕ20 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 
ΨΕΛ 

ΣΧΛ
 (1)

 

Ρτυχίο ι Δίπλωμα Υλθροφορικισ ι Θλεκτρονικϊν Ωπολογιςτικϊν Χυςτθμάτων ι Εφαρμοςμζνθσ Υλθροφορικισ και Υολυμζςων , ι Υλθροφορικισ και 
Ψεχνολογίασ Ωπολογιςτϊν ι Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ι Επιχειρθματικοφ Χχεδιαςμοφ και Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων ι Εφαρμογϊν 
Υλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Σικονομία ι Διαχείριςθσ Υλθροφοριϊν ι Ψθλεπλθροφορικισ και Διοίκθςθσ ι Γεωπλθροφορικισ και Ψοπογραφίασ 
ι Ψεχνολογίασ Υλθροφορικισ και Ψθλεπικοινωνιϊν ι Βιομθχανικισ Υλθροφορικισ ι Αυτοματιςμοφ ΨΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2)  και πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε (πρϊθν ΧΕΟΕΨΕ) ι πτυχίο που αντικακιςτά αυτό τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. 

ΡΕ32.00 
ΚΕΑΨΦΛΞΩΡ 
ΧΥΣΩΔΩΡ 

ΡΕ32 
ΚΕΑΨΦΛΞΩΡ 
ΧΥΣΩΔΩΡ 

ΡΑΛ Ρτυχίο Κεατρικϊν Χπουδϊν ι Κεάτρου Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2). 

ΡΕ33.00 
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ ΛΧΨΣΦΛΑΧ 

ΞΑΛ ΚΕΩΦΛΑΧ ΨΘΧ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ 
(ΠΛΚΕ) 

ΡΕ33 
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ 

ΛΧΨΣΦΛΑΧ ΞΑΛ ΚΕΩΦΛΑΧ 
ΨΘΧ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ (ΠΛΚΕ) 

ΡΑΛ Ρτυχίο Πεκοδολογίασ- Λςτορίασ και Κεωρίασ τθσ Επιςτιμθσ Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) . 

ΡΕ34.00 ΛΨΑΟΛΞΘΧ ΓΟΩΧΧΑΧ ΡΕ34.00 
ΛΨΑΟΛΞΘΧ 
ΓΟΩΧΧΑΧ 

ΡΑΛ 
Ρτυχίο Λταλικισ Γλϊςςασ ι Λταλικισ και Λςπανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ (με κατεφκυνςθ Λταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ) Υανεπιςτθμίων τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2). 

ΡΕ40.00 ΛΧΥΑΡΛΞΘΧ ΓΟΩΧΧΑΧ ΡΕ40.00 
ΛΧΥΑΡΛΞΘΧ 
ΓΟΩΧΧΑΧ 

ΡΑΛ 

Ρτυχίο Λςπανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ι Λταλικισ και Λςπανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ (με κατεφκυνςθ Λςπανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ) ι 
ζνων Γλωςςϊν Πετάφραςθσ και Διερμθνείασ (Λονίου Υανεπιςτθμίου με ειδίκευςθ Λςπανικι Γλϊςςα και Υολιτιςμόσ και τθσ Διδακτικισ τθσ ωσ ζνθσ) 
Υανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ (2) . Ρτυχίο προγράμματοσ ςπουδϊν "Λςπανικι Γλϊςςα και 
Υολιτιςμόσ" του ΕΑΥ. 

ΤΕ01.01 ΧΧΕΔΛΑΧΨΕΧ ΤΕ01.01 ΧΧΕΔΛΑΧΨΕΧ ΣΧΛ
 (1)

 

Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο ΕΥΑ.Ο. ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο 
ιςότιμου Γενικοφ Ουκείου, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ 
Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ (2)  αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ 
τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.02 ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΣΛ ΤΕ01.02 ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΣΛ ΣΧΛ
 (1)

 

Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο ΕΥΑ.Ο. ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο 
ιςότιμου Γενικοφ Ουκείου, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ 
Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ (2) αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ 
τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.03 
ΠΘΧΑΡ. 

ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΩΡ 
ΤΕ01.03 

ΠΘΧΑΡ. 
ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΩΡ 

ΣΧΛ
 (1)

 

Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο ΕΥΑ.Ο. ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο 
ιςότιμου Γενικοφ Ουκείου, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ 
Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ (2)  αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ 
τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.04 ΨΩΞΨΛΞΣΛ ΤΕ01.04 ΨΩΞΨΛΞΣΛ ΣΧΛ
 (1)

 

Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο ΕΥΑ.Ο. ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο 
ιςότιμου Γενικοφ Ουκείου, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ 
Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ (2)  αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ 
τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.05 ΔΣΠΛΞΣΛ ΤΕ01.05 ΔΣΠΛΞΣΛ ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ 
με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ 
(2) αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.06 ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΣΛ ΤΕ01.06 ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΣΛ ΣΧΛ
 (1)

 

Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο ΕΥΑ.Ο. ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο 
ιςότιμου Γενικοφ Ουκείου, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ 
Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ (2)  αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ 
τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.07 ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΛ ΤΕ01.07 ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΛ ΣΧΛ
 (1)

 

Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο ΕΥΑ.Ο. ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο 
ιςότιμου Γενικοφ Ουκείου, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ 
Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ (2)  αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ 
τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΛΑΔΟΥ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ 
ΚΛΑΔΟΥ -  

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 
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ΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΘ ΣΤΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 
 

(γενικζσ παρατθριςεισ για ζνταξθ ςτον κλάδο αναφζρονται ςτο τζλοσ) 

  ΤΕ01.23 ΠΕΨΑΟΟΕΛΣΟΣΓΣΛ ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ 
με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ 

(2)  αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.09 
ΠΘΧΑΡ. ΕΠΥΣΦ. 

ΡΑΩΨΛΞΣΩ 
ΤΕ01.09 

ΠΘΧΑΡ. 
ΕΠΥΣΦ. 

ΡΑΩΨΛΞΣΩ 
ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο ΕΥΑ.Ο. ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο 
ιςότιμου Γενικοφ Ουκείου, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ 
Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ (2)  αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ 
τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.12 

ΔΛΑΞΣΧΠΘΨΛΞΘΧ-ΓΦΑΦΛΞΩΡ 
ΨΕΧΡΩΡ-ΨΘΦΛΔΣΓΦΑΦΣΛ-
ΩΑΟΣΓΦΑΦΣΛ-ΧΩΡΨΘΦΘΨΕΧ 

ΕΦΓΩΡ ΨΕΧΡΘΧ 

ΤΕ01.15 
ΨΘΦΛΔΣΓΦΑΦΣΛ-

ΩΑΟΣΓΦΑΦΣΛ 
ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ 
με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ 

(2)  αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.12 

ΔΛΑΞΣΧΠΘΨΛΞΘΧ-ΓΦΑΦΛΞΩΡ 
ΨΕΧΡΩΡ-ΨΘΦΛΔΣΓΦΑΦΣΛ-
ΩΑΟΣΓΦΑΦΣΛ-ΧΩΡΨΘΦΘΨΕΧ 

ΕΦΓΩΡ ΨΕΧΡΘΧ 

ΤΕ01.17 
ΧΩΡΨΘΦΘΨΕΧ 

ΕΦΓΩΡ ΨΕΧΡΘΧ 
ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ 
με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ 
(2)  αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.13 
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΨΕΧ 

Θ/Ω 
ΤΕ01.13 

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΨΕΧ 
Θ/Ω 

ΣΧΛ
 (1)

 

Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο ΕΥΑ.Ο. ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο 
ιςότιμου Γενικοφ Ουκείου, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ 
Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ (2) αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ 
τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.24 ΩΦΣΟΣΓΣΥΣΛΛΑΧ ΤΕ01.24 ΩΦΣΟΣΓΣΥΣΛΛΑΧ ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ 
με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ 
(2)) αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.28 
ΠΘΧΑΡΣΧΩΡΚΕΨΕΧ 

ΑΕΦΣΧΞΑΦΩΡ 
ΤΕ01.28 

ΠΘΧΑΡΣΧΩΡΚΕΨΕΧ 
ΑΕΦΣΧΞΑΦΩΡ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ 
με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ 
(2) αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.32 
ΑΡΚΣΞΣΠΛΑΧ & 

ΞΘΥΣΨΕΧΡΛΑΧ 
ΤΕ01.32 

ΑΡΚΣΞΣΠΛΑΧ 
& 

ΞΘΥΣΨΕΧΡΛΑΧ 
ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο ΕΥΑ.Ο. ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο 
ιςότιμου Γενικοφ Ουκείου, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ 
Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ (2) αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ 
τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.33 
ΦΩΨΛΞΘΧ 

ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 
ΤΕ01.33 

ΦΩΨΛΞΘΧ 
ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 

ΣΧΛ
 (1)

 

Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο ΕΥΑ.Ο. ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο 
ιςότιμου Γενικοφ Ουκείου, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ 
Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ (2)  αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ 
τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.34 ΗΩΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΤΕ01.34 
ΗΩΛΞΘΧ 

ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 
ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο ΕΥΑ.Ο. ι πτυχίο ΕΥΑ.Ο. και απολυτιριο 
ιςότιμου Γενικοφ Ουκείου, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ 
Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ (2) αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ 
τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.35 
ΓΕΩΦΓΛΞΩΡ 

ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΩΡ 
ΤΕ01.35 

ΓΕΩΦΓΛΞΩΡ 
ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΩΡ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ 
με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ 
(2)  αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ - 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΛΑΔΟΥ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ 
ΚΛΑΔΟΥ -  

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑΣ 
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ΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΘ ΣΤΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 
 

(γενικζσ παρατθριςεισ για ζνταξθ ςτον κλάδο αναφζρονται ςτο τζλοσ) 

ΤΕ01.36 
ΑΓΦΣΨΛΞΩΡ 

ΧΩΡΕΨΑΛΦΛΧΠΩΡ & 
ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΕΩΡ 

ΤΕ01.36 
ΑΓΦΣΨΛΞΩΡ 

ΧΩΡΕΨΑΛΦΛΧΠΩΡ & 
ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΕΩΡ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ 
με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ 
(2)  αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.37 
Ξοπτικισ-Φαπτικισ-

Ξλωςτοχφαντουργίασ 

ΤΕ01.22 
ΞΣΥΨΛΞΘΧ-
ΦΑΥΨΛΞΘΧ 

ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ 
με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ 
(2)  αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΤΕ01.27 ΞΟΩΧΨΣΫΦΑΡΨΣΩΦΓΛΑΧ ΣΧΛ
 (1)

 
Ρτυχίο Πζςθσ Ψεχνικισ Χχολισ ι ΨΕΟ ι ΕΥΟ Ειδίκευςθσ ι Βϋ κφκλου ΨΕΕ, αναγνωριςμζνο από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ 
με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ Πζςθσ Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ 

(2)  αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε.. 

ΔΕ01.09 ΒΣΘΚΣΛ ΧΘΠΛΞΣΩ ΔΕ01.09 
ΒΣΘΚΣΛ 

ΧΘΠΛΞΣΩ 
ΣΧΛ

 (1)
 

Ρτυχίο Αϋ κφκλου ΨΕΕ ι Ψεχνικισ και Επαγγελματικισ Χχολισ ι Ξατϊτερθσ Ψεχνικισ Επαγγελματικισ Χχολισ ι πτυχίο ΕΥΑ.Χ., αναγνωριςμζνο από το 
Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ κατϊτερθσ επαγγελματικισ Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, 
εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ (2) αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ τρίμθνθσ παιδαγωγικισ 
επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. και τριετι επαγγελματικι πείρα (5) μετά τθν κτιςθ του πτυχίου. 

ΔΕ01.18 ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ ΔΕ01.18 ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ ΣΧΛ
 (1)

 

Ρτυχίο Αϋ κφκλου ΨΕΕ ι Ψεχνικισ και Επαγγελματικισ Χχολισ ι Ξατϊτερθσ Ψεχνικισ Επαγγελματικισ Χχολισ ι πτυχίο ΕΥΑ.Χ., αναγνωριςμζνο από το 
Ωπουργείο Υαιδείασ, ι πτυχίο και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ με πτυχίο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ κατϊτερθσ επαγγελματικισ Χχολισ από τον αρμόδιο φορζα, 
εάν δεν είναι ςαφισ θ βακμίδα εκπαίδευςθσ ι ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ (2)  αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και βεβαίωςθ τρίμθνθσ παιδαγωγικισ 
επιμόρφωςθσ τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. και τριετι επαγγελματικι πείρα (5)  μετά τθν κτιςθ του πτυχίου. 

 

 

 Ραραπομπζσ: 

 ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΕΡΑΚΕΙΑ 

 1.  Για τουσ κλάδουσ και τισ ειδικότθτεσ ςτουσ οποίουσ ορίηεται ωσ τυπικό προςόν θ κατοχι πτυχίου παιδαγωγικϊν ςπουδϊν ι βεβαίωςθσ τρίμθνθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ τθσ ΑΧΥΑΛΨΕ διευκρινίηονται τα εξισ: 

α. Για τθν πρόςλθψθ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν των ςυγκεκριμζνων κλάδων και ειδικοτιτων δεν είναι απαραίτθτθ θ κατοχι πτυχίου ι βεβαίωςθσ παιδαγωγικϊν ςπουδϊν τθσ Α.Χ.ΥΑΛ.Ψ.Ε. ι 
άλλων ιςοδφναμων πτυχίων (όπωσ αυτά αναφζρονται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.4 του άρκρου 6 του ν. 2525/1997-ΦΕΞ 188Αϋ). Υλθν όμωσ, κατά τουσ διοριςμοφσ και τισ προςλιψεισ προθγοφνται ςτον οικείο πίνακα οι 
εκπαιδευτικοί που ζχουν τα πλιρθ προςόντα διοριςμοφ, δθλαδι ζχουν και παιδαγωγικι επιμόρφωςθ. 

β. Ξατϋ εξαίρεςθ για τισ προςλιψεισ τρίτεκνων αναπλθρωτϊν (παρ. 4 άρκρου 2 του ν. 3454/2006) είναι υποχρεωτικι θ κατοχι πτυχίου ι βεβαίωςθσ παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ, εφόςον ανικουν ςε κλάδουσ ι 
ειδικότθτεσ για τισ οποίεσ θ παιδαγωγικι επιμόρφωςθ αποτελεί τυπικό προςόν διοριςμοφ. 

ΡΤΥΧΙΑ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΩΝ τθσ ΑΛΛΟΔΑΡΘΣ 

2. Σι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικοφ απαιτείται να ζχουν απολυτιριο Ελλθνικοφ εξαταξίου Γυμναςίου ι Ουκείου ι ιςότιμου ςχολείου. Τςοι δεν ζχουν το απολυτιριο αυτό, απαιτείται να ζχουν πιςτοποιθτικό 
ελλθνομάκειασ για τθν πλιρθ γνϊςθ και τθν άνετθ χριςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ που χορθγείται από τθν επιτροπι του άρκρου 14 παρ.10 του ν. 1566/1985 ι από το Γλϊςςασ (επίπεδο Γ2). Ψο πιςτοποιθτικό αυτό 
απαιτείται και για τουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΔΕ και ΨΕ. 

ΡΤΥΧΙΑ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΚΥΡΟΥ 

3. Ψα πτυχία που ζχουν αποκτθκεί ςτθν Ξφπρο πριν τθν πλιρθ ζνταξθ τθσ χϊρασ ςτθν ευρωπαϊκι ζνωςθ (01-05-2004) και εφόςον περιλαμβάνονται ςτο Υ.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται να ζχουν βεβαίωςθ 
αντιςτοιχίασ. Ψα ίδια πτυχία κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ζχουν αποκτθκεί μετά τθν ζνταξθ τθσ Ξφπρου ςτθν Ευρωπαϊκι ζνωςθ απαιτείται να ζχουν βεβαιϊςεισ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ προσ τα 
απονεμόμενα από τα Ελλθνικά Εκπαιδευτικά Λδρφματα πτυχία. 
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ΕΝΤΑΞΘ ΡΤΥΧΙΟΥ ΤΜ. ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΡΕ08 

4.  Πε το υπ’ αρικμ. 128/2012 Υ.Δ. (ΦΕΞ 233 Αϋ), οι απόφοιτοι του Ψμιματοσ Υλαςτικϊν Ψεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Ψζχνθσ του Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων, που ειςιχκθςαν από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2006-2007 και 
εφεξισ, με πτυχίο τθσ κατεφκυνςθσ Εικαςτικϊν και πιςτοποιθτικό ευδόκιμθσ παρακολοφκθςθσ κεωρθτικϊν και ιςτορικϊν ςπουδϊν, εντάςςονται ςτον κλάδο εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ΥΕ08 – Ξαλλιτεχνικϊν 
Πακθμάτων. 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΡΕΙΑ 

5.  Ειδικότερα για τον κλάδο ΔΕ01 διευκρινίηεται ότι θ επαγγελματικι πείρα αποδεικνφεται: α. Για τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτον Σ.Α.Ε.Ε. (πρϊθν ΨΕΒΕ), από βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία κα 
αναφζρονται θ ιδιότθτα και τα χρονικά διαςτιματα απαςχόλθςισ τουσ (υπολογίηουμε τρία χρόνια θμερολογιακά) και β. Για τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο ΛΞΑ, από βεβαίωςθ του εργοδότθ και επικυρωμζνο 
φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενςιμων *καταμετροφμε 900 ζνςθμα (36 μινεσ * 25 ζνςθμα ανά μινα=900 ζνςθμα)+. Χε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι ςτεροφνται επαγγελματικισ εμπειρίασ, ςυμψθφίηεται ίςθσ 
χρονικισ διάρκειασ διδακτικι προχπθρεςία, θ οποία δε μοριοδοτείται (παρ. γ’ άρκρο 2 του ν. 3687/2008). 



                                                                                                            ΑΔΑ: Β369-ΧΦΨ                                      

Υαραρτιματα Εγκυκλίου                                                                            - 11 -  
 

 

Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α  Ι Ι Ι .  Ρ Ε  Ι Ο Χ Ε Σ  Ρ  Ο Σ Λ Θ Ψ Θ Σ  Α / Θ Μ Ι Α Σ  Ε Κ Ρ Α Ι Δ Ε Υ Σ Θ Σ  

 
Α/Α 

ΡΕΙΟΧΘ 
ΡΟΣΛΘΨΘΣ 

ΝΟΜΟΣ / ΔΘΜΟΙ  
ΡΕΙΟΧΘΣ ΡΟΣΛΘΨΘΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Ρ.Ε. 

1 Αϋ ΑΘΘΝΑΣ 

ΑΚΘΡΑΛΩΡ / ΒΩΦΩΡΣΧ / ΓΑΟΑΨΧΛΣΩ / 
ΔΑΦΡΘΧ-ΩΠΘΨΨΣΩ / ΗΩΓΦΑΦΣΩ / 
ΘΟΛΣΩΥΣΟΕΩΧ / ΞΑΛΧΑΦΛΑΡΘΧ / 
ΦΛΟΑΔΕΟΦΕΛΑΧ-ΧΑΟΞΘΔΣΡΑΧ 

ΑΚΘΡΑΧ Α 

2 Βϋ ΑΘΘΝΑΣ 

ΑΓΛΑΧ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ / ΑΠΑΦΣΩΧΛΣΩ / 
ΒΦΛΟΘΧΧΛΩΡ / ΞΘΦΛΧΛΑΧ / ΥΕΡΨΕΟΘΧ / 
ΦΛΟΣΚΕΘΧ-ΨΩΧΛΞΣΩ / ΥΑΥΑΓΣΩ-
ΧΣΟΑΦΓΣΩ / ΟΩΞΣΒΦΩΧΘΧ-ΥΕΩΞΘΧ / 
ΧΑΟΑΡΔΦΛΣΩ / ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ / 
ΠΕΨΑΠΣΦΦΩΧΕΩΧ / ΡΕΑΧ ΛΩΡΛΑΧ 

ΑΚΘΡΑΧ Β 

3 Γϋ ΑΘΘΝΑΣ 
ΑΛΓΑΟΕΩ / ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ / ΧΑΝΔΑΦΛΣΩ / 
ΥΕΦΛΧΨΕΦΛΣΩ / ΑΓΛΩΡ ΑΡΑΦΓΩΦΩΡ-
ΞΑΠΑΨΕΦΣΩ / ΛΟΛΣΩ / ΥΕΨΦΣΩΥΣΟΕΩΧ 

ΑΚΘΡΑΧ Γ 

4 Δϋ ΑΘΘΝΑΣ 

ΑΓΛΣΩ ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ / ΑΟΛΠΣΩ / 
ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ-ΑΦΓΩΦΣΩΥΣΟΘΧ / ΓΟΩΦΑΔΑΧ 
/ ΞΑΟΟΛΚΕΑΧ / ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ / ΡΕΑΧ 
ΧΠΩΦΡΘΧ / ΠΣΧΧΑΨΣΩ-ΨΑΩΦΣΩ 

ΑΚΘΡΑΧ Δ 

5 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ ΡΣΠΣΧ ΑΛΨΩΟ/ΡΛΑΧ ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ 

6 
Αϋ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ 
ΑΤΤΙΚΘΣ 

ΞΦΩΥΛΑΧ / ΠΑΦΞΣΥΣΩΟΣΩ ΠΕΧΣΓΑΛΑΧ / 
ΥΑΛΑΡΛΑΧ / ΟΑΩΦΕΩΨΛΞΘΧ / ΧΥΑΨΩΡ-
ΑΦΨΕΠΛΔΣΧ / ΧΑΦΩΡΛΞΣΩ / ΥΑΟΟΘΡΘΧ / 
ΦΑΦΘΡΑΧ-ΥΛΞΕΦΠΛΣΩ / ΠΑΦΑΚΩΡΣΧ / 
ΒΑΦΘΧ-ΒΣΩΟΑΧ-ΒΣΩΟΛΑΓΠΕΡΘΧ 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 

7 
Βϋ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ 
ΑΤΤΙΚΘΣ 

ΩΦΩΥΣΩ / ΔΛΣΡΩΧΣΩ / ΑΧΑΦΡΩΡ 

8 ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΡΣΠΣΧ ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ 

9 ΑΚΑΔΙΑΣ  ΡΣΠΣΧ ΑΦΞΑΔΛΑΧ ΑΦΞΑΔΛΑΧ 

10 ΑΤΑΣ ΡΣΠΣΧ ΑΦΨΑΧ ΑΦΨΑΧ 

11 ΑΧΑΪΑΣ ΡΣΠΣΧ ΑΧΑΝΑΧ ΑΧΑΝΑΧ 

12 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΡΣΠΣΧ ΒΣΛΩΨΛΑΧ ΒΣΛΩΨΛΑΧ 

13 ΓΕΒΕΝΩΝ ΡΣΠΣΧ ΓΦΕΒΕΡΩΡ ΓΦΕΒΕΡΩΡ 

14 ΔΑΜΑΣ ΡΣΠΣΧ ΔΦΑΠΑΧ ΔΦΑΠΑΧ 

15 ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
ΑΧΥΦΣΥΩΦΓΣΩ / ΕΟΕΩΧΛΡΑΧ / ΠΑΡΔΦΑΧ-
ΕΛΔΩΟΟΛΑΧ / ΠΕΓΑΦΕΩΡ / ΦΩΟΘΧ 

ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 

16 ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ ΡΣΠΣΧ ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ 

17 ΕΒΟΥ ΡΣΠΣΧ ΕΒΦΣΩ ΕΒΦΣΩ 

18 ΕΥΒΟΙΑΣ ΡΣΠΣΧ ΕΩΒΣΛΑΧ ΕΩΒΣΛΑΧ 

19 ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ ΡΣΠΣΧ ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ 

20 ΗΑΚΥΝΘΟΥ ΡΣΠΣΧ ΗΑΞΩΡΚΣΩ ΗΑΞΩΡΚΣΩ 

21 ΘΛΕΙΑΣ ΡΣΠΣΧ ΘΟΕΛΑΧ ΘΟΕΛΑΧ 
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Α/Α 
ΡΕΙΟΧΘ 

ΡΟΣΛΘΨΘΣ 
ΝΟΜΟΣ / ΔΘΜΟΙ  

ΡΕΙΟΧΘΣ ΡΟΣΛΘΨΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Ρ.Ε. 

22 ΘΜΑΘΙΑΣ ΡΣΠΣΧ ΘΠΑΚΛΑΧ ΘΠΑΚΛΑΧ 

23 ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΡΣΠΣΧ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ  ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ 

24 Αϋ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 
ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ / ΞΑΟΑΠΑΦΛΑΧ  / ΥΩΟΑΛΑΧ 
– ΧΣΦΨΛΑΨΘ / ΚΕΦΠΑΝΞΣΩ / ΚΕΦΠΘΧ 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ 
ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 

25 Βϋ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 

ΞΣΦΔΕΟΛΣΩ /  ΕΩΣΧΠΣΩ / ΡΕΑΥΣΟΘΧ / 
ΧΩΞΕΩΡ / ΥΑΩΟΣΩ ΠΕΟΑ / 
ΑΠΥΕΟΣΞΘΥΩΡ / ΠΕΡΕΠΕΡΘΧ / 
ΩΦΑΛΣΞΑΧΨΦΣΩ  / ΧΑΟΞΘΔΣΡΣΧ / ΔΕΟΨΑ  
/ ΒΣΟΒΘΧ / ΟΑΓΞΑΔΑ 

ΔΩΨΛΞΘΧ 
ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 

26 ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ ΡΣΠΣΧ ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ 

27 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΡΣΠΣΧ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ 

28 ΚΑΒΑΛΑΣ ΡΣΠΣΧ ΞΑΒΑΟΑΧ ΞΑΒΑΟΑΧ 

29 ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΡΣΠΣΧ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ 

30 ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΡΣΠΣΧ ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ 

31 ΚΕΚΥΑΣ ΡΣΠΣΧ ΞΕΦΞΩΦΑΧ ΞΕΦΞΩΦΑΧ 

32 Αϋ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ 
ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ 

33 Βϋ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ ΛΚΑΞΘΧ 

34 ΚΙΛΚΙΣ ΡΣΠΣΧ ΞΛΟΞΛΧ ΞΛΟΞΛΧ 

35 ΚΟΗΑΝΘΣ ΡΣΠΣΧ ΞΣΗΑΡΘΧ ΞΣΗΑΡΘΧ 

36 ΚΟΙΝΘΙΑΣ ΡΣΠΣΧ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ 

37 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΡΣΠΣΧ ΞΩΞΟΑΔΩΡ ΞΩΞΟΑΔΩΡ 

38 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΡΣΠΣΧ ΟΑΞΩΡΛΑΧ ΟΑΞΩΡΛΑΧ 

39 ΛΑΙΣΑΣ  ΡΣΠΣΧ ΟΑΦΛΧΑΧ ΟΑΦΛΧΑΧ 

40 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΣΠΣΧ ΟΑΧΛΚΛΣΩ ΟΑΧΛΚΛΣΩ 

41 Αϋ ΛΕΣΒΟΥ ΟΕΧΒΣΩ 
ΟΕΧΒΣΩ  

42 Βϋ ΛΕΣΒΟΥ ΟΘΠΡΣΩ / ΑΓΛΣΩ ΕΩΧΨΦΑΨΛΣΩ 

43 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΡΣΠΣΧ ΟΕΩΞΑΔΑΧ ΟΕΩΞΑΔΑΧ 

44 Αϋ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 
ΒΣΟΣΩ  / ΦΘΓΑ ΦΕΦΑΛΣΩ  / ΗΑΓΣΦΑΧ – 
ΠΣΩΦΕΧΛΣΩ / ΡΣΨΛΣΩ ΥΘΟΛΣΩ  / 
ΑΟΠΩΦΣΩ ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ 

45 Βϋ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ ΧΞΛΑΚΣΩ / ΧΞΣΥΕΟΣΩ / ΑΟΣΡΡΘΧΣΩ 

46 ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ ΡΣΠΣΧ ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ 

47 ΞΑΝΘΘΣ ΡΣΠΣΧ ΑΡΚΘΧ ΑΡΚΘΧ 

48 Αϋ ΡΕΙΑΙΑ 

ΥΕΛΦΑΛΩΧ / ΥΕΦΑΠΑΨΣΧ / ΞΣΦΩΔΑΟΟΣΩ / 
ΡΛΞΑΛΑΧ-ΑΓ.ΛΩΑΡΡΘ ΦΕΡΨΘ / 
ΞΕΦΑΨΧΛΡΛΣΩ-ΔΦΑΥΕΨΧΩΡΑΧ / 
ΧΑΟΑΠΛΡΑΧ 

ΥΕΛΦΑΛΑ 

49 Βϋ ΡΕΙΑΙΑ 
ΑΛΓΛΡΑΧ / ΧΥΕΨΧΩΡ / ΥΣΦΣΩ / ΩΔΦΑΧ / 
ΨΦΣΛΗΘΡΛΑΧ / ΞΩΚΘΦΩΡ / ΑΓΞΛΧΨΦΛΣΩ 
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Α/Α 
ΡΕΙΟΧΘ 

ΡΟΣΛΘΨΘΣ 
ΝΟΜΟΣ / ΔΘΜΟΙ  

ΡΕΙΟΧΘΣ ΡΟΣΛΘΨΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Ρ.Ε. 

50 ΡΕΛΛΑΣ ΡΣΠΣΧ ΥΕΟΟΑΧ ΥΕΟΟΑΧ 

51 ΡΙΕΙΑΣ ΡΣΠΣΧ ΥΛΕΦΛΑΧ ΥΛΕΦΛΑΧ 

52 ΡΕΒΕΗΑΣ ΡΣΠΣΧ ΥΦΕΒΕΗΑΧ ΥΦΕΒΕΗΑΧ 

53 ΕΘΥΜΝΟΥ ΡΣΠΣΧ ΦΕΚΩΠΡΣΩ ΦΕΚΩΠΡΣΩ 

54 ΟΔΟΡΘΣ ΡΣΠΣΧ ΦΣΔΣΥΘΧ ΦΣΔΣΥΘΧ 

55 Αϋ ΣΑΜΟΥ ΧΑΠΣΩ 
ΧΑΠΣΩ  

56 Βϋ ΣΑΜΟΥ ΛΞΑΦΛΑΧ / ΦΣΩΦΡΩΡ ΞΣΦΧΕΩΡ 

57 ΣΕΩΝ  ΡΣΠΣΧ ΧΕΦΦΩΡ  ΧΕΦΦΩΡ  

58 ΤΙΚΑΛΩΝ ΡΣΠΣΧ ΨΦΛΞΑΟΩΡ ΨΦΛΞΑΟΩΡ 

59 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΡΣΠΣΧ ΦΚΛΩΨΛΔΑΧ ΦΚΛΩΨΛΔΑΧ 

60 ΦΛΩΙΝΑΣ ΡΣΠΣΧ ΦΟΩΦΛΡΑΧ ΦΟΩΦΛΡΑΧ 

61 ΦΩΚΙΔΑΣ ΡΣΠΣΧ ΦΩΞΛΔΑΧ ΦΩΞΛΔΑΧ 

62 ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ ΡΣΠΣΧ ΧΑΟΞΛΔΛΞΘΧ ΧΑΟΞΛΔΛΞΘΧ 

63 ΧΑΝΙΩΝ ΡΣΠΣΧ ΧΑΡΛΩΡ   ΧΑΡΛΩΡ 

64 Αϋ ΧΙΟΥ ΧΛΣΩ 
ΧΛΣΩ  

65 Βϋ ΧΙΟΥ ΣΛΡΣΩΧΧΩΡ / ΨΑΦΩΡ 
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α  Ι V .  Ρ Ε  Ι Ο Χ Ε Σ  Ρ  Ο Σ Λ Θ Ψ Θ Σ  Β / Θ Μ Ι Α Σ  Ε Κ Ρ Α Ι Δ Ε Υ Σ Θ Σ  
 

Α/Α 
ΡΕΙΟΧΘ 

ΡΟΣΛΘΨΘΣ 
ΝΟΜΟΣ / ΔΘΜΟΙ  

ΡΕΙΟΧΘΣ ΡΟΣΛΘΨΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Δ.Ε. 

1 Αϋ ΑΘΘΝΑΣ 

ΑΚΘΡΑΛΩΡ / ΒΩΦΩΡΣΧ / ΓΑΟΑΨΧΛΣΩ / 
ΔΑΦΡΘΧ - ΩΠΘΨΨΣΩ / ΗΩΓΦΑΦΣΩ  / 
ΘΟΛΣΩΥΣΟΘΧ / ΞΑΛΧΑΦΛΑΡΘΧ / 
ΦΛΟΑΔΕΟΦΕΛΑΧ - ΧΑΟΞΘΔΣΡΣΧ  

Α' ΑΚΘΡΑΧ 

2 Βϋ ΑΘΘΝΑΣ 

ΑΓΛΑΧ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ  / ΑΠΑΦΣΩΧΛΣΩ  / 
ΒΦΛΟΘΧΧΛΩΡ  / ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ  / ΞΘΦΛΧΛΑΧ / 
ΟΩΞΣΒΦΩΧΘΧ - ΥΕΩΞΘΧ / 
ΠΕΨΑΠΣΦΦΩΧΘΧ / ΡΕΑΧ ΛΩΡΛΑΧ  / 
ΥΑΥΑΓΣΩ - ΧΣΟΑΦΓΣΩ / ΥΕΡΨΕΟΘΧ / 
ΦΛΟΣΚΕΘΧ - ΨΩΧΛΞΣΩ / ΧΑΟΑΡΔΦΛΣΩ  

Βϋ ΑΚΘΡΑΧ 

3 Γϋ ΑΘΘΝΑΣ 

ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ / ΑΓΛΩΡ ΑΡΑΦΓΩΦΩΡ - 
ΞΑΠΑΨΕΦΣΩ / ΑΛΓΑΟΕΩ / ΛΟΛΣΩ / 
ΥΕΦΛΧΨΕΦΛΣΩ / ΥΕΨΦΣΩΥΣΟΘΧ / 
ΧΑΝΔΑΦΛΣΩ 

Γϋ ΑΚΘΡΑΧ 

4 Δϋ ΑΘΘΝΑΣ 

ΑΓ. ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ  / ΑΟΛΠΣΩ  / ΓΟΩΦΑΔΑΧ 
/ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ - ΑΦΓΩΦΣΩΥΣΟΘΧ / 
ΞΑΟΟΛΚΕΑΧ / ΠΣΧΧΑΨΣΩ - ΨΑΩΦΣΩ / 
ΡΕΑΧ ΧΠΩΦΡΘΧ / ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ  

Δϋ ΑΚΘΡΑΧ 

5 Αϋ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΘΣ 

ΒΑΦΘΧ - ΒΣΩΟΑΧ - ΒΣΩΟΛΑΓΠΕΡΘΧ / 
ΞΦΩΥΛΑΧ / ΟΑΩΦΕΩΨΛΞΘΧ / ΠΑΦΑΚΩΡΣΧ 
/ ΠΑΦΞΣΥΣΩΟΣΩ - ΠΕΧΣΓΑΛΑΧ / 
ΥΑΛΑΡΛΑΧ / ΥΑΟΟΘΡΘΧ / ΦΑΦΘΡΑΧ - 
ΥΛΞΕΦΠΛΣΩ / ΧΑΦΩΡΛΞΣΩ / ΧΥΑΨΩΡ - 
ΑΦΨΕΠΛΔΣΧ 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ  ΑΨΨΛΞΘΧ 

6 Βϋ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΘΣ ΑΧΑΦΡΩΡ  / ΔΛΣΡΩΧΣΩ / ΩΦΩΥΣΩ 

7 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΘΣ 
ΑΧΥΦΣΥΩΦΓΣΩ  / ΕΟΕΩΧΛΡΑΧ / ΠΑΡΔΦΑΧ 
- ΕΛΔΩΟΟΛΑΧ / ΠΕΓΑΦΕΩΡ  / ΦΩΟΘΧ 

ΔΩΨΛΞΘΧ  ΑΨΨΛΞΘΧ 

8 Αϋ ΡΕΙΑΙΑ 

ΞΕΦΑΨΧΛΡΛΣΩ - ΔΦΑΥΕΨΧΩΡΑΧ  / 
ΞΣΦΩΔΑΟΟΣΩ  / ΡΛΞΑΛΑΧ - ΑΓΛΣΩ ΛΩΑΡΡΘ 
ΦΕΡΨΘ / ΥΕΛΦΑΛΩΧ / ΥΕΦΑΠΑΨΣΧ / 
ΧΑΟΑΠΛΡΑΧ 

ΥΕΛΦΑΛΑ 

9 Βϋ ΡΕΙΑΙΑ 
ΑΓΞΛΧΨΦΛΣΩ  / ΑΛΓΛΡΑΧ / ΞΩΚΘΦΩΡ / 
ΥΣΦΣΩ  / ΧΥΕΨΧΩΡ / ΨΦΣΛΗΘΡΛΑΧ / ΩΔΦΑΧ 

10 Αϋ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 
ΚΕΦΠΑΝΞΣΩ / ΚΕΦΠΘΧ / ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 
/ ΞΑΟΑΠΑΦΛΑΧ / ΥΩΟΑΛΑΧ - ΧΣΦΨΛΑΨΘ 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ 
ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 

11  Βϋ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 

ΑΠΥΕΟΣΞΘΥΩΡ - ΠΕΡΕΠΕΡΘΧ / 
ΒΣΟΒΘΧ / ΔΕΟΨΑ / ΞΣΦΔΕΟΛΣΩ - 
ΕΩΣΧΠΣΩ / ΟΑΓΞΑΔΑ / ΡΕΑΥΣΟΘΧ - 
ΧΩΞΕΩΡ  / ΥΑΩΟΣΩ ΠΕΟΑ / 
ΧΑΟΞΘΔΣΡΣΧ / ΩΦΑΛΣΞΑΧΨΦΣΩ 

ΔΩΨΛΞΘΧ 
ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 

12 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ ΡΣΠΣΩ ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ 

13 ΑΓΟΛΙΔΑΣ ΡΣΠΣΩ ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ 

14 ΑΚΑΔΙΑΣ ΡΣΠΣΩ ΑΦΞΑΔΛΑΧ ΑΦΞΑΔΛΑΧ 

15 ΑΤΑΣ ΡΣΠΣΩ ΑΦΨΑΧ ΑΦΨΑΧ 

16 ΑΧΑΪΑΣ ΡΣΠΣΩ ΑΧΑΝΑΧ ΑΧΑΝΑΧ 

17 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΡΣΠΣΩ ΒΣΛΩΨΛΑΧ ΒΣΛΩΨΛΑΧ 
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Α/Α 
ΡΕΙΟΧΘ 

ΡΟΣΛΘΨΘΣ 
ΝΟΜΟΣ / ΔΘΜΟΙ  

ΡΕΙΟΧΘΣ ΡΟΣΛΘΨΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Δ.Ε. 

18 ΓΕΒΕΝΩΝ ΡΣΠΣΩ ΓΦΕΒΕΡΩΡ ΓΦΕΒΕΡΩΡ  

19 ΔΑΜΑΣ ΡΣΠΣΩ ΔΦΑΠΑΧ ΔΦΑΠΑΧ 

20 Αϋ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ ΦΣΔΣΩ 

ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ 

21 Βϋ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ ΞΩ 

22 Γϋ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ ΞΑΟΩΠΡΛΩΡ 

23 Δϋ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ 

ΑΓΑΚΣΡΘΧΛΣΩ / ΑΧΨΩΥΑΟΑΛΑΧ  / 
ΞΑΦΥΑΚΣΩ / ΞΑΧΣΩ  / ΟΕΛΨΩΡ  / ΟΕΦΣΩ  
/ ΠΕΓΛΧΨΘΧ / ΡΛΧΩΦΣΩ / ΥΑΨΠΣΩ / 
ΧΩΠΘΧ / ΨΘΟΣΩ  / ΧΑΟΞΘΧ 

24 ΕΒΟΥ ΡΣΠΣΩ ΕΒΦΣΩ ΕΒΦΣΩ 

25 Αϋ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΛΦΦΩΩΡ - ΠΕΧΧΑΥΛΩΡ / ΕΦΕΨΦΛΑΧ / 
ΛΧΨΛΑΛΑΧ - ΑΛΔΘΨΣΩ / ΠΑΡΨΣΩΔΛΣΩ - 
ΟΛΠΡΘΧ - ΑΓ. ΑΡΡΑΧ / ΧΑΟΞΛΔΕΩΡ 

ΕΩΒΣΛΑΧ 

26 Βϋ ΕΥΒΟΙΑΣ ΞΑΦΩΧΨΣΩ / ΞΩΠΘΧ - ΑΟΛΒΕΦΛΣΩ / ΧΞΩΦΣΩ 

27 ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ ΡΣΠΣΩ ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ 

28 ΗΑΚΥΝΘΟΥ ΡΣΠΣΩ ΗΑΞΩΡΚΣΩ ΗΑΞΩΡΚΣΩ 

29 ΘΛΕΙΑΣ ΡΣΠΣΩ ΘΟΕΛΑΧ ΘΟΕΛΑΧ 

30 ΘΜΑΘΙΑΣ ΡΣΠΣΩ ΘΠΑΚΛΑΧ ΘΠΑΚΛΑΧ 

31 ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΡΣΠΣΩ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ 

32 ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ ΡΣΠΣΩ ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ 

33 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΡΣΠΣΩ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ  

34 ΚΑΒΑΛΑΣ ΡΣΠΣΩ ΞΑΒΑΟΑΧ ΞΑΒΑΟΑΧ 

35 ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΡΣΠΣΩ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ 

36 ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΡΣΠΣΩ ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ 

37 ΚΕΚΥΑΣ ΡΣΠΣΩ ΞΕΦΞΩΦΑΧ ΞΕΦΞΩΦΑΧ 

38 Αϋ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ 
ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ 

39 Βϋ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ ΛΚΑΞΘΧ 

40 ΚΙΛΚΙΣ ΡΣΠΣΩ ΞΛΟΞΛΧ ΞΛΟΞΛΧ 

41 ΚΟΗΑΝΘΣ ΡΣΠΣΩ ΞΣΗΑΡΘΧ ΞΣΗΑΡΘΧ 

42 ΚΟΙΝΘΙΑΣ ΡΣΠΣΩ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ 

43 Αϋ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΞΛΠΩΟΣΩ / ΠΘΟΣΩ / ΧΕΦΛΦΣΩ / ΧΛΦΡΣΩ 

ΞΩΞΟΑΔΩΡ 

44 Βϋ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΑΡΑΦΘΧ / ΚΘΦΑΧ / ΛΘΨΩΡ / ΧΛΞΛΡΣΩ / 
ΦΣΟΕΓΑΡΔΦΣΩ 

45 Γϋ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΑΠΣΦΓΣΩ / ΡΑΣΩ ΞΑΛ ΠΛΞΦΩΡ 
ΞΩΞΟΑΔΩΡ 

46 Δϋ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΑΡΔΦΣΩ  / ΑΡΨΛΥΑΦΣΩ / ΞΕΑΧ / ΞΩΚΡΣΩ 
/ ΠΩΞΣΡΣΩ / ΥΑΦΣΩ / ΧΩΦΣΩ - 
ΕΦΠΣΩΥΣΟΘΧ / ΨΘΡΣΩ 

47 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΡΣΠΣΩ ΟΑΞΩΡΛΑΧ ΟΑΞΩΡΛΑΧ 

48 ΛΑΙΣΑΣ ΡΣΠΣΩ ΟΑΦΛΧΑΧ ΟΑΦΛΧΑΧ 
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Α/Α 
ΡΕΙΟΧΘ 

ΡΟΣΛΘΨΘΣ 
ΝΟΜΟΣ / ΔΘΜΟΙ  

ΡΕΙΟΧΘΣ ΡΟΣΛΘΨΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Δ.Ε. 

49 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΣΠΣΩ ΟΑΧΛΚΛΣΩ ΟΑΧΛΚΛΣΩ 

50 Αϋ ΛΕΣΒΟΥ ΟΕΧΒΣΩ 
ΟΕΧΒΣΩ 

51 Βϋ ΛΕΣΒΟΥ ΑΓ. ΕΩΧΨΦΑΨΛΣΩ  / ΟΘΠΡΣΩ 

52 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΡΣΠΣΩ ΟΕΩΞΑΔΑΧ ΟΕΩΞΑΔΑΧ 

53 Αϋ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 
ΒΣΟΣΩ  / ΑΟΠΩΦΣΩ / ΦΘΓΑ ΦΕΦΑΛΣΩ / 
ΗΑΓΣΦΑΧ - ΠΣΩΦΕΧΛΣΩ / ΡΣΨΛΣΩ ΥΘΟΛΣΩ ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ 

54 Βϋ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ ΑΟΣΡΡΘΧΣΩ / ΧΞΛΑΚΣΩ / ΧΞΣΥΕΟΣΩ 

55 ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ ΡΣΠΣΩ ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ 

56 ΞΑΝΘΘΣ ΡΣΠΣΩ ΑΡΚΘΧ ΑΡΚΘΧ 

57 ΡΕΛΛΑΣ ΡΣΠΣΩ ΥΕΟΟΑΧ ΥΕΟΟΑΧ 

58 ΡΙΕΙΑΣ ΡΣΠΣΩ ΥΛΕΦΛΑΧ ΥΛΕΦΛΑΧ 

59 ΡΕΒΕΗΑΣ ΡΣΠΣΩ ΥΦΕΒΕΗΑΧ ΥΦΕΒΕΗΑΧ 

60 ΕΘΥΜΝΟΥ ΡΣΠΣΩ ΦΕΚΩΠΡΣΩ ΦΕΚΩΠΡΣΩ 

61 ΟΔΟΡΘΣ ΡΣΠΣΩ ΦΣΔΣΥΘΧ ΦΣΔΣΥΘΧ 

62 Αϋ ΣΑΜΟΥ ΧΑΠΣΩ 
ΧΑΠΣΩ 

63 Βϋ ΣΑΜΟΥ ΛΞΑΦΛΑΧ / ΦΣΩΦΡΩΡ ΞΣΦΧΕΩΡ 

64 ΣΕΩΝ ΡΣΠΣΩ ΧΕΦΦΩΡ ΧΕΦΦΩΡ 

65 ΤΙΚΑΛΩΝ  ΡΣΠΣΩ ΨΦΛΞΑΟΩΡ  ΨΦΛΞΑΟΩΡ  

66 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΡΣΠΣΩ ΦΚΛΩΨΛΔΑΧ ΦΚΛΩΨΛΔΑΧ 

67 ΦΛΩΙΝΑΣ ΡΣΠΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ ΦΟΩΦΛΡΑΧ 

68 ΦΩΚΙΔΑΣ ΡΣΠΣΩ ΦΩΞΛΔΑΧ ΦΩΞΛΔΑΧ 

69 ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ ΡΣΠΣΩ ΧΑΟΞΛΔΛΞΘΧ ΧΑΟΞΛΔΛΞΘΧ 

70 ΧΑΝΙΩΝ  ΡΣΠΣΩ ΧΑΡΛΩΡ  ΧΑΡΛΩΡ  

71 Αϋ ΧΙΟΥ ΧΛΣΩ 
ΧΛΣΩ 

72 Βϋ ΧΙΟΥ ΣΛΡΣΩΧΧΩΡ / ΨΑΦΩΡ 
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Α/Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΓΕΦΑΞΑ ΑΨΨΛΞΘΧ 

2 
ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΣ ΓΩΠΡΑΧΛΣ ΑΠΥΕΟΣΞΘΥΩΡ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ ΞΑΛ 
ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ ΧΨΑΩΦΣΩΥΣΟΘΧ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 

3 ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΞΦΘΨΘΧ 
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α  V I .  Ε Κ Κ Λ Θ Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Α  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α  
 

 

Α/Α  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ  E-MAIL  

1  ΑΚΩΡΛΑΔΑ ΕΞΞΟ/ΞΘ 
ΑΞΑΔΘΠΛΑ ΓΕΡ. ΕΞΞΟ/ΞΣ 
ΟΩΞΕΛΣ-ΓΩΠΡΑΧΛΣ  

ΞΑΦΩΕΧ ΑΓ. ΣΦΣΩΧ  
Ψ.Ξ. 630 86  

mai@lyk-ekkl-athon.chal.sch.gr  

2  ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ 
ΒΕΟΟΑΧ  

ΒΕΟΟΑΧ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ 
Ψ.Ξ. 450 01 ΛΩΑΡΡΛΡΑ  

mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr  

3  ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ-
ΓΩΠΡΑΧΛΣ ΟΑΠΛΑΧ  

ΧΛΡΩΥΘΧ 1 ΡΕΑ 
ΠΑΓΡΘΧΛΑ  
Ψ.Ξ. 351 00 ΟΑΠΛΑ  

mail@lyk-ekkl-lamias.fth.sch.gr  

4  ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ-
ΓΩΠΡΑΧΛΣ ΡΕΑΥΣΟΕΩΧ  

ΠΕΧΣΧΩΦΛΣΩ 20-
ΑΠΥΕΟΣΞΘΥΣΛ  
Ψ. Ξ. 561 23 
ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ  

mail@lyk-ekkl-neapol.thess.sch.gr  

5  ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ-
ΓΩΠΡΑΧΛΣ ΑΡΚΘΧ  

ΛΕΦΑ ΠΣΡΘ 
ΨΑΛΑΦΧΩΡ  
Ψ.Ξ. 671 00 ΑΡΚΘ  

mail@gym-ekkl-xanth.xan.sch.gr  

6  ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ-
ΓΩΠΡΑΧΛΣ ΥΑΨΠΣΩ  

ΥΑΨΠΣΧ 
 Ψ.Ξ. 855 00  

mail@lyk-ekkl-patmou.dod.sch.gr  

7  ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ 
ΥΑΨΦΩΡ  

ΥΑΨΦΩΡ-ΥΩΦΓΣΩ 85 
Ψ.Ξ. 263 33  
ΥΑΦΑΟΛΑ ΥΑΨΦΩΡ 

mail@lyk-ekkl-patras.ach.sch.gr  

8  ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ 
ΦΛΗΑΦΕΛΣΩ ΕΞΞΟΘΧΛΑΧΨΛΞΘΧ 
ΧΧΣΟΘΧ  

ΦΛΗΑΦΕΛΣΩ 1  
Ψ. Ξ. 152 33 ΧΑΟΑΡΔΦΛ  

mail@lyk-rizar.att.sch.gr  

9  ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ-
ΓΩΠΡΑΧΛΣ ΦΟΩΦΛΡΑΧ  

ΠΘΨΦΣΥΣΟΕΩΧ 8  
Ψ.Ξ. 531 00 ΦΟΩΦΛΡΑ  

mail@lyk-ekkl-florin.flo.sch.gr  

10  ΓΕΡ. EKKΟ/ΞΣ ΟΩΞΕΛΣ-
ΓΩΠΡΑΧΛΣ ΧΑΡΛΩΡ  

ΑΓΛΣΧ ΠΑΨΚΑΛΣΧ  
Ψ.Ξ. 731 00 ΧΑΡΛΑ  

mail@lyk-chanion.chan.sch.gr  
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α  V I I .  Τ Θ Λ Ε Φ Ω Ν Α  Ρ Λ Θ  Ο Φ Ο  Ι Ω Ν  Α Ν Α  Κ Λ Α Δ Ο  

 
Α / κ μ ι α  Ε κ π / ς θ  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  /  Τμιμα Αϋ  ΤΘΛΕΦΩΝΟ 

 
 
ΡΕ70 - ΔΑΧΞΑΟΣΛ  
ΡΕ60 - ΡΘΥΛΑΓΩΓΣΛ 

ΑΒΦΑΡΨΛΡΘΧ Δ. 210 344.3327 

ΑΦΑΓΛΩΦΓΘ Α.         344.2279 

ΓΩΦΣΩ Ε.         344.3316 

ΞΑΟΨΧΑ Χ.         344.3304 

ΞΦΣΠΥΑ Π.              344.3327 

ΦΩΨΣΩΦΑΞΘ Ρ.         344.2566 

                                                                                                                                   Fax: 210 344 2582 
                                                                                                  Email: t09ppe1@minedu.gov.gr 

                                                                                                              
 

 
 

Β / κ μ ι α  Ε κ π / ς θ  
 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  /  Τμιμα Αϋ  ΤΘΛΕΦΩΝΟ 

ΔΛΣΦΛΧΠΣΛ - ΥΦΣΧΟΘΨΕΛΧ ΑΡΑΥΟ/ΨΩΡ - 
ΩΦ/ΧΚΛΩΡ 

ΔΣΩΞΑ Ε. 210 344.2789 

ΣΥΧΩΔ - SURVEY - ΑΦΧΕΛΣ ΔΛΣΦΛΧΠΩΡ ΦΕΨΧΣΧ Ξ. 210 344.2387 

ΛΔΛΩΨ. ΕΞΥ. - ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ -
ΕΟΟΘΡΣΠΑΚΕΛΑ 

ΞΩΦΛΑΗΘ Γ. 210 344.2395 

ΡΕ-01 ΚΕΣΟΣΓΣΛ ΞΣΩΨΧΣΩΞΣΩ Ξ. - ΨΦΛΞΑΟΛΨΘ Αν. 
210 344.3373 
 210 344.3072 

ΡΕ-02 ΦΛΟΣΟΣΓΣΛ                                             
ΥΑΥΑΥΑΡΑΓΛΩΨΣΩ Δ.   

ΧΧΛΡΑΧ Χ.                                 
210 344.3426 
210 344.2311 

ΡΕ-03 ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΣΛ ΑΡΨΩΡΑΦΣΥΣΩΟΣΧ Υ. 210 344.3345 

ΡΕ-04 ΦΩΧΛΞΣΛ ΧΘΠΛΞΣΛ ΒΛΣΟΣΓΣΛ 
ΓΕΩΟΣΓΣΛ 

ΞΣΩΨΧΣΩΞΣΩ Ξ. - ΨΦΛΞΑΟΛΨΘ Αν. 
210 344.3373   
210 344.3072 

ΡΕ-05 ΓΑΟΟΛΞΘΧ 

ΑΚΑΡΑΧΣΥΣΩΟΣΩ Βεν.  
ΓΛΑΡΡΑΞΣΩ Αν. 

210 344.3117 
210 344.3084 

ΡΕ-06 ΑΓΓΟΛΞΘΧ 

ΡΕ-07 ΓΕΦΠΑΡΛΞΘΧ 

ΡΕ-08 ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΩΡ 

ΡΕ-09 ΣΛΞΣΡΣΠΣΟΣΓΣΛ ΞΣΩΨΧΣΩΞΣΩ Ξ. -  
ΨΦΛΞΑΟΛΨΘ Αν. 

210 344.3373 
210 344.3072 ΡΕ-10 ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΣΛ 

ΡΕ-11 ΦΩΧΛΞΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 
ΧΩΨΘΦΧΣΩ Αικ.   

ΞΑΦΑΓΦΘΓΣΦΛΣΩ Γ. 
210 344.3164 
210 344.2267 

ΡΕ-12 ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ  
ΔΦΑΞΣΡΨΑΕΛΔΘ Δ.   

ΦΟΩΨΧΛΣΩ Αικ.  
210 344.2265 

ΡΕ-13 ΡΣΠΛΞΘΧ - ΥΣΟΛΨ. ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΚΑΡΑΧΣΥΣΩΟΣΩ Βεν. 210 344.3117 

mailto:t09ppe1@minedu.gov.gr
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  /  Τμιμα Αϋ  ΤΘΛΕΦΩΝΟ 

210 344.3084 

ΡΕ-14 ΓΕΩΥΣΡΣΛ ΓΛΑΡΡΑΞΣΩ Αν. 
210 344.3117 
210 344.3084 

ΡΕ-15 ΣΛΞΛΑΞΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ 
ΞΣΩΨΧΣΩΞΣΩ Ξ. -  

ΨΦΛΞΑΟΛΨΘ Αν. 
210 344.3373 
210 344.3072 

ΡΕ-17 ΨΕΧΡΣΟΣΓΩΡ ΑΧΥΑΛΨΕ/ΨΕΛ 
ΔΦΑΞΣΡΨΑΕΛΔΘ Δ.   

ΦΟΩΨΧΛΣΩ Αικ.   
210 344.2265 

ΡΕ-18 ΟΣΛΥΩΡ ΨΠΘΠΑΨΩΡ ΨΕΛ 

ΡΕ-19 -20 ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΕΩΑΓΓΕΟΛΔΣΩ Ελ. 210 344.3417 

ΡΕ-32 ΚΕΑΨΦΣΟΣΓΩΡ 
ΔΦΑΞΣΡΨΑΕΛΔΘ Δ.   

ΦΟΩΨΧΛΣΩ Αικ.   
210 344.2265 ΡΕ-33  ΠΕΚ. ΛΧΨΣΦΛΑΧ & ΚΕΩΦ. 

ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ 

ΡΕ-34 ΛΨΑΟΛΞΘΧ ΦΛΟΣΟΣΓΛΑΧ  ΧΩΨΘΦΧΣΩ Αικ.  
ΞΑΦΑΓΦΘΓΣΦΛΣΩ Γ. 

210 344.3164 

ΡΕ-40 ΛΧΥΑΡΛΞΘΧ 210 344.2267 

ΤΕ - ΔΕ  ΓΞΣΒΑ Χ. 210 344.3268 

ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΚΕΣΔΩΦΣΥΣΩΟΣΧ Π. 

ΞΣΡΔΩΟΘΧ Β. 
210 344.2910 

   

FAX  ΓΑΦΕΙΟ 1139 210 344 - 2867  
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α  V I I .  Τ Θ Λ Ε Φ Ω Ν Α  Ε Ρ Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ε Ω Ν  
Δ Ε Υ Τ Ε  Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ  Ε Κ Ρ / Σ Θ Σ  

 

 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Δ.Ε. ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΑΚΘΣ 

ΔΦΑΠΑΧ 25213 - 51225 

ΕΒΦΣΩ 25510 - 88290, 88317, 88295 

ΞΑΒΑΟΑΧ 2513 - 503524, 503546 

ΑΡΚΘΧ 2541-350300, 350301, 350302 

ΦΣΔΣΥΘΧ 25310- 25216, 29555 

ΑΤΤΙΚΘΣ 

ΑΚΘΡΑΧ Αϋ 210-5224061 

ΑΚΘΡΑΧ Βϋ 210 -  6001417 

ΑΚΘΡΑΧ Γϋ 
210 - 5985490, 5310839, 5907960, 

5904848, 5317270 

ΑΚΘΡΑΧ Δϋ 
210-9310731, 9322310 (εςωτ. 23), 

9318667 (εςωτ. 12) 

ΑΡ. ΑΨΨΛΞΘΧ 210-3576024, 3576023, 3576000 

ΔΩΨ. ΑΨΨΛΞΘΧ 210 – 5541540 

ΥΕΛΦΑΛΑ 210 -  4121382, 4128892 

ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΟΕΧΒΣΩ 22510 - 48267 

ΧΑΠΣΩ 22730 - 21350 

ΧΛΣΩ 22710- 44816, 44843 

ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΛΨΩΟ/ΡΛΑΧ 26310 - 50024, 50063 

ΑΧΑΝΑΧ 2610-465888, 465889, 465806 

ΘΟΕΛΑΧ 26213-60549, 60533, 60571 

ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΦΕΒΕΡΩΡ 24623 -53297 

ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ 24670- 55211, 55216, 55226 

ΞΣΗΑΡΘΧ 2461- 034470, 351190 

ΦΟΩΦΛΡΑΧ 23850 - 54526, 54576, 46066 

ΘΡΕΙΟΥ 

ΑΦΨΑΧ 26810 -28566 

ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ 2665- 029159, 360284 

ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ 26510 - 54410, 54416 

ΥΦΕΒΕΗΑΧ 26820 - 24135 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ 
24410 - 80306, 80307, 80308, 80317, 

80319, 80324 

ΟΑΦΛΧΑΧ 2410 - 539374, 58716 

ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ 24210-47386, 47389, 72198, 72704 

ΨΦΛΞΑΟΩΡ 24310 - 46466, 46465 



                                                                                                            ΑΔΑ: Β369-ΧΦΨ                                      

Υαραρτιματα Εγκυκλίου                                                                            - 22 -  
 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Δ.Ε. ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

ΗΑΞΩΡΚΣΩ 26950 - 44981 εςωτ. (3), 22272,  29792 

ΞΕΦΞΩΦΑΧ 26610 - 48877, 36581 

ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ 26710- 28225 

ΟΕΩΞΑΔΑΧ 26450 - 21729, 21712 

ΚΕΝΤΙΚΘΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Αϋ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 2310 - 503738, 503781 

Βϋ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 2310 - 640187, 640269 

ΘΠΑΚΛΑΧ 23310-78927, 78947, 78945. 

ΞΛΟΞΛΧ 23410 - 26046 

ΥΕΟΟΑΧ 23810 - 22965, 21801 

ΥΛΕΦΛΑΧ 23510- 49921, 49933 

ΧΕΦΦΩΡ 23210 -47569, 47530 

ΧΑΟΞΛΔΛΞΘΧ 23710-22134, 21196 

ΚΘΤΘΣ 

ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ 2810 - 333734, 333731, 333771, 333794 

ΟΑΧΛΚΛΣΩ 2841-  340492, 340494, 340486       

ΦΕΚΩΠΡΘΧ 28310-29397, 22969 

ΧΑΡΛΩΡ 2821 - 047139, 347136 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ 22413 - 64836, 64867 

ΞΩΞΟΑΔΩΡ 22810 - 88019 

ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 
 

ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ 27520 - 22306, 97723, 99214 

ΑΦΞΑΔΛΑΧ 2710 - 230801, 230811, 230855, 230857 

ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ 27410-77030, 77032 

ΟΑΞΩΡΛΑΧ 27310-89462 

ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ 27210 - 44577, 95815 

ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΒΣΛΩΨΛΑΧ 22613 - 50368, 50370, 50377, 50378 

ΕΩΒΣΛΑΧ 22210-22421, 85809, 82668 

ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ 22370 -80245 

ΦΚΛΩΨΛΔΑΧ 22310 - 7849 

ΦΩΞΛΔΑΧ 22650 - 28524 

 


