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ΘΕΜΑ : Ρρόςκλθςθ για μόνιμο διοριςμό ςε ςχολεία τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κατά το
ςχολ. ζτοσ 2012-2013 υποψθφίων εκπαιδευτικϊν κλάδων ΠΕ70-Δαςκάλων και ΠΕ60Νθπιαγωγών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι: α) ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν με
πραγματικι προχπθρεςία (ποςοςτό 40%) ι/και β) ςτουσ πίνακεσ διοριςτζων του
διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΡ 2008 (ποςοςτό 60%).
Το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ςτο πλαίςιο τθσ
προετοιμαςίασ για τθ λειτουργία των ςχολείων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τθν κάλυψθ των
κενϊν οργανικϊν κζςεων που ζχουν οριςκεί για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013, προγραμματίηει να
προβεί ςε διοριςμό μόνιμου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ των κλάδων ΠΕ70-Δαςκάλων και ΠΕ60Νθπιαγωγών από υποψθφίουσ που είναι εγγεγραμμζνοι: α) ςτουσ ενιαίουσ πίνακεσ
αναπλθρωτϊν του άρκρου 6 παρ.2ββϋ του Ν.3255/2004 (ποςοςτό 40% των κενϊν οργανικϊν
κζςεων) ι/και β) ςτουσ πίνακεσ διοριςτζων του διαγωνιςμοφ ΑΕΠ 2008 [ποςοςτό 60% των
κενϊν οργανικϊν κζςεων (ςχετικζσ οι προκθρφξεισ του Α.Σ.Ε.Ρ. με αρικ. 2Ρ/2008 ΦΕΚ
515/08.10.2008 & 3Ρ/2008 ΦΕΚ 516/08.10.2008)].
Προκεςμία υποβολισ αιτιςεων ορίηεται: από

23-08-2012 μζχρι 27-08-2012.

Θ προκεςμία είναι αποκλειςτικι και ουδεμία παράταςθ κα δοκεί.
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ΜΕΡΟ Α΄: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

Ενότητα 1. Γενικζσ διατάξεισ
1.α. Στισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 1 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Αϋ)
ορίηεται ότι οι κενζσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν και οι λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ πρωτοβάκμιασ και
τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ καλφπτονται από όςουσ ςυγκεντρϊνουν βακμολογία πάνω
από τθ βάςθ ςτο διαγωνιςμό του Ανϊτατου Συμβουλίου Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.).
β. Στισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 1 του ιδίου Νόμου ορίηεται ότι «Κατά τθν περίοδο
ζωσ και το ςχολικό ζτοσ 2011-2012 οι διοριςμοί μόνιμων εκπαιδευτικϊν ςτθν πρωτοβάκμια και
τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ γίνονται ςε ποςοςτό 60% από τουσ ιςχφοντεσ πίνακεσ διοριςτζων
εκπαιδευτικϊν του ΑΕΠ και ςε ποςοςτό 40% από τουσ κατά τθν παρ.2 ενιαίουσ πίνακεσ
προςωρινϊν αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν με πραγματικι προχπθρεςία. Με απόφαςθ του
Τπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα
τθσ Κυβερνιςεωσ, μπορεί να παρατείνεται θ μεταβατικι περίοδοσ του προθγοφμενου εδαφίου
ζωσ τθ διενζργεια του πρϊτου διαγωνιςμοφ του ΑΕΠ κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου».
Με τθν αρικ. 21406/Δ2/29.02.2012 (ΦΕΚ 615/05.03.2012 τ.Βϋ) Υ.Α., που εκδόκθκε κατ’
εξουςιοδότθςθ του τελευταίου ανωτζρω εδαφίου, παρατάκθκε θ μεταβατικι περίοδοσ του
άρκρου 9 παρ.1 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Αϋ) ζωσ και το ςχολικό ζτοσ 2012-2013.
Σε εφαρμογι των ανωτζρω, διατθροφνται ςε ιςχφ:
γ1. οι διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ.Αϋ) ςτισ
οποίεσ ορίηεται ότι από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2004-2005 και εφεξισ, οι διοριςμοί
εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτισ κενζσ οργανικζσ κζςεισ
πραγματοποιοφνται ςε ποςοςτό 60% από διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ και κατά τθ ςειρά βακμολογίασ
και ςε ποςοςτό 40% από ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν, ο οποίοσ ςυντάςςεται για κάκε ζτοσ και
ςτον οποίο κατατάςςονται κατά ςειρά που εξαρτάται από τθν πραγματικι προχπθρεςία
προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομιςκίου εκπαιδευτικοφ ςε δθμόςια ςχολεία πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ραιδείασ. Αν δεν υπάρχουν
υποψιφιοι για διοριςμό από τον πίνακα διοριςτζων του ΑΣΕΡ οι κενζσ κζςεισ πλθροφνται, μζχρι
να εξαντλθκοφν, με διοριςμό υποψθφίων από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν
και
γ2. οι διατάξεισ του άρκρου 9 παρ.7 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4-10-2005 τ.Αϋ) ςτισ
οποίεσ ορίηεται ότι κατά τθν τοποκζτθςθ των διοριηομζνων ωσ μόνιμων εκπαιδευτικϊν ςε
περιοχζσ ι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ (και ςτα δυςπρόςιτα ςχολεία) προθγοφνται οι
εγγεγραμμζνοι ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν (ποςοςτό 40%) και ακολουκοφν οι διοριςτζοι
του διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΡ (ποςοςτό 60%).
2.α. Στισ διατάξεισ τθσ παρ.9 του άρκρου 9 του Ν.3848/2010 ορίηεται ότι θ παρ.1 του
άρκρου 5 του Ν.3687/2008 (περί διοριςμοφ τθσ κατθγορίασ των 30μθνιτϊν μζχρι και το ςχολικό
ζτοσ 2012-2013) καταργείται. Θ παρ.2 του ίδιου άρκρου (περί διοριςμοφ τθσ κατθγορίασ των
24μθνιτϊν) διατθρείται ςε ιςχφ μζχρι τθν κατάρτιςθ του πρϊτου πίνακα του άρκρου 3 του Ν.
3848/2010 (τελικόσ πίνακασ κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν του πρϊτου διαγωνιςμοφ που κα
διενεργθκεί από το ΑΣΕΡ βάςει των νζων διατάξεων).
β. Στισ διατάξεισ τθσ παρ.8 του ιδίου άρκρου του ιδίου ωσ άνω νόμου ορίηεται ότι
μζχρι και το ςχολικό ζτοσ 2014−2015 όςοι εκπαιδευτικοί ςυμπλιρωςαν τθν 30ι Ιουνίου 2008
πραγματικι προχπθρεςία τουλάχιςτον τριάντα (30) μθνϊν προςωρινοφ αναπλθρωτι ι
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ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ ςε δθμόςια ςχολεία Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ αρμοδιότθτασ του
Υπουργείου Ραιδείασ (30/μθνίτεσ), διορίηονται επιπλζον, εφόςον υπάρχουν εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ και δεν ζχουν διοριςτεί κατά τισ διατάξεισ του εν λόγω νόμου, κατά ςειρά που εξαρτάται
από τθν προαναφερκείςα ςυνολικι προχπθρεςία. Ο αρικμόσ των διοριηομζνων ανά ςχολικό
ζτοσ και κατά κλάδο και ειδικότθτα κακορίηεται με απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και
Ραιδείασ.
γ. Στισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 5 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/1-8-2008 τ.Αϋ) ςε
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ.2 και 9 του προαναφερόμενου Ν.3848/2010
ορίηεται ότι εκπαιδευτικοί που ςυμπλθρϊνουν είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ πραγματικισ
προχπθρεςίασ μζχρι και τισ 30-06-2010 προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομιςκίου εκπαιδευτικοφ
ςε δθμόςια ςχολεία Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ραιδείασ, και
ζχουν λάβει τθ βακμολογικι βάςθ ςε οποιονδιποτε διαγωνιςμό εκπαιδευτικϊν του ΑΣΕΡ,
διορίηονται μζχρι τθν κατάρτιςθ του πρϊτου πίνακα του άρκρου 3 του Ν.3848/2010 ςτον κλάδο
επιτυχίασ τουσ και μόνο, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ, και με ςειρά που εξαρτάται
από τθν προαναφερκείςα ςυνολικι προχπθρεςία, κατά προτεραιότθτα ζναντι των
εγγεγραμμζνων ςτον πίνακα τθσ περίπτωςθσ ββϋ τθσ παρ.2αϋτου άρκρου 6 του Ν.3255/2004
(ενιαίοσ πίνακασ αναπλθρωτϊν με πραγματικι προχπθρεςία ποςοςτοφ 40%) και πζραν των
οριηόμενων ποςοςτϊν με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ.2 του άρκρου 6 του
Ν.3255/2004 (ποςοςτοφ 40% από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν με πραγματικι προχπθρεςία
και 60% από τον πίνακα διοριςτζων του ΑΣΕΡ). Ο αρικμόσ των διοριηομζνων ανά ςχολικό ζτοσ
και κατά κλάδο και ειδικότθτα κακορίηεται με κοινι υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν
Οικονομικϊν και Ραιδείασ.
δ. Στισ διατάξεισ τθσ παρ.10 του άρκρου 9 του προαναφερκζντοσ Ν.3848/2010
ορίηεται ότι μζχρι τθ διενζργεια του πρϊτου διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΡ, βάςει των νζων διατάξεων,
με απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ραιδείασ κακορίηεται, με βάςθ τισ υφιςτάμενεσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ο αρικμόσ των διοριηόμενων εκπαιδευτικϊν ανά ςχολικό ζτοσ και κατά
κλάδο και ειδικότθτα από κακεμία από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: α) γονείσ περιςςότερων των
τριϊν τζκνων που είναι ανιλικα ι υπθρετοφν τθ ςτρατιωτικι τουσ κθτεία ι ςπουδάηουν, που
ζχουν τα τυπικά προςόντα διοριςμοφ, β) εκπαιδευτικοί με ποςοςτό μόνιμθσ αναπθρίασ 67% και
άνω, εφόςον ςυμπλθρϊνουν τουλάχιςτον δϊδεκα μινεσ πραγματικισ προχπθρεςίασ
προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ ςε δθμόςια ςχολεία Α/κμιασ και Β/κμιασ
Εκπ/ςθσ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ραιδείασ, γ) εκπαιδευτικοί γονείσ τζκνων με ποςοςτό
μόνιμθσ αναπθρίασ 67% και άνω, εφόςον ςυμπλθρϊνουν τουλάχιςτον δϊδεκα μινεσ
πραγματικισ προχπθρεςίασ προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ ςε δθμόςια
ςχολεία Α/κμιασ και Β/κμιασ εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ραιδείασ, και δ)
ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ.2 του άρκρου
13 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ.1 του άρκρου 5 του
Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Αϋ). Οι εκπαιδευτικοί των κατθγοριϊν αυτϊν, εφόςον ζχουν αποκτιςει
τθν αντίςτοιχθ ιδιότθτα μζχρι 30 Ιουνίου κάκε ζτουσ, διορίηονται κατά ςειρά που εξαρτάται από
τα ακαδθμαϊκά κριτιρια, τθν προχπθρεςία τουσ ωσ εκπαιδευτικϊν και τα κοινωνικά κριτιρια,
ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ βϋ, γϋ και δϋ του άρκρου 3 που εφαρμόηονται αναλόγωσ.
3. Στισ διατάξεισ τθσ παρ.12 του άρκρου 9 του Ν.3848/2010, όπωσ τροποποιικθκε με τθν
παρ.2α του άρκρου 33 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Αϋ), ορίηεται ότι μζχρι τθ
διενζργεια του πρϊτου διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΡ, ο νεοδιοριηόμενοσ εκπαιδευτικόσ τθσ Α/κμιασ ι
τθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ τίκεται ςτθ διάκεςθ τθσ οικείασ διεφκυνςθσ εκπαίδευςθσ και τοποκετείται
προςωρινά με απόφαςθ του διευκυντι εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του οικείου
περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου ςε κενι κζςθ ςχολικισ μονάδασ τθσ περιοχισ και
οριςτικά ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ διετίασ κατά τθ διαδικαςία των μετακζςεων εντόσ τθσ ίδιασ
περιοχισ, όπωσ ορίηεται ςτισ οικείεσ διατάξεισ. Ο χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ ςε ςχολικι
μονάδα τθσ περιοχισ τθσ πρϊτθσ τοποκζτθςθσ μετά το διοριςμό δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ
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των δφο ετϊν. Ο τρίτοσ και ο τζταρτοσ χρόνοσ τθσ υπθρεςίασ μοριοδοτοφνται με το διπλάςιο του
αρικμοφ μονάδων μετάκεςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ όπου υπθρετεί ο νεοδιοριηόμενοσ.
4. Στισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ.3 εδ. β΄ του Π.Δ. 144/1997 (ΦΕΚ 127/20-6-1997 τ.Αϋ)
ορίηεται ότι οι υποψιφιοι για διοριςμό ςτθν Α/κμια Εκπ/ςθ ζχουν δικαίωμα να δθλϊςουν όλεσ
τισ περιοχζσ διοριςμοφ κατά ςειρά προτίμθςθσ.
5.α. Με τθν αρικμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/51/οικ.18881/14-08-2012 Εγκριτικι απόφαςθ τθσ
Επιτροπισ του άρκρου 2, παρ. 1 τθσ αρικμ. 33/2006 Ρράξθσ Υπουργικοφ Συμβουλίου με κζμα
«Ζγκριςθ για τθν κίνθςθ διαδικαςιϊν πλιρωςθσ κζςεων μονίμων εκπαιδευτικϊν ςτθν
Πρωτοβάκμια και τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 (Τπουργείο
Παιδείασ, Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ)» χορθγικθκαν 225 πιςτϊςεισ για
διοριςμό εκπ/κϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ .
β. Με τθν αρικμ. 94882/Δ2/20-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-23Δ) Υπουργικι Απόφαςθ με
κζμα «Κατανομι των κζςεων για διοριςμό το ςχολ. ζτοσ 2012-2013 των εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ
Εκπ/ςθσ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ κατά κλάδο και ειδικότθτα», θ οποία εκδόκθκε ςε εφαρμογι του
άρκρου 1, παρ. 6 του Ρ.Δ. 144/1997, κατανεμικθκαν κατά κλάδο και κατθγορία διοριςμοφ οι
ανωτζρω πιςτϊςεισ.

Ενότητα 2. Διατάξεισ που αφοροφν τουσ διοριςμοφσ από την κατηγορία του
ΑΕΠ – 60%
1. Στισ διατάξεισ τθσ παρ.6 του άρκρου 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Αϋ)
ορίηεται ότι διορίηονται ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ επιπλζον ιςάρικμοι εκπαιδευτικοί, που
ζλαβαν τθ βακμολογικι βάςθ ςτο διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ και με τθ ςειρά κατάταξισ τουσ ςε
περίπτωςθ, που προτάςςονται ςτον πίνακα διοριςτζων υποψιφιοι εκπαιδευτικοί, που ζχουν
τζςςερα και πάνω παιδιά, τα οποία είναι ανιλικα ι ςπουδάηουν ι υπθρετοφν τθ ςτρατιωτικι
τουσ κθτεία, ςε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 6 παρ.16 του Ν.3027/2002.
2. Στισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/1-8-2008 τ.Αϋ), ορίηεται ότι
εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται ςτουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ πίνακεσ του ΑΣΕΡ χωρίσ να
ζχουν εκπλθρώςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεώςεισ διορίηονται με τουσ τελευταίουσ, πριν
από τθ λιξθ ιςχφοσ των πινάκων, διοριςμοφσ και αναλαμβάνουν υπθρεςία αμζςωσ μετά τθν
ολοκλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν τουσ υποχρεϊςεων, με τθν προχπόκεςθ ότι αυτι
πραγματοποιείται κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ των πινάκων και τουλάχιςτον τζςςερισ (4) μινεσ πριν
από τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ διοριςμοφ τουσ, άλλωσ θ ανάλθψθ υπθρεςίασ
πραγματοποιείται με τθν ζναρξθ του επόμενου ςχολικοφ ζτουσ. Σε περίπτωςθ μθ ανάλθψθσ
υπθρεςίασ ο διοριςμόσ ανακαλείται.
Ενότητα 3. Διατάξεισ που αφοροφν τουσ διοριςμοφσ από την κατηγορία του
Ενιαίου Πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προχπηρεςία – 40%
1. Στισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 9 του Ν.3848/2010 ορίηεται ότι οι ενιαίοι πίνακεσ
αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν παφουν να τροφοδοτοφνται με νζα ςτοιχεία προχπθρεςίασ από
τθν 1θ Ιουλίου 2010 και ιςχφουν μζχρι τθν κατάρτιςθ των πινάκων που προβλζπονται ςτο άρκρο
3 (ιτοι των τελικϊν πινάκων κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν του ΑΣΕΡ, οι οποίοι κα καταρτιςτοφν
μετά τθ διενζργεια του νζου διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΡ).
2. Στισ διατάξεισ του άρκρου 6 παρ.34 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 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, του άρκρου 26 παρ. 9β του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ.Αϋ)
και του άρκρου 59 παρ. 1 και του άρκρου 60 παρ. 4η του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011
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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 Τπουργείου Εκνικισ
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, β) ςτα Μουςικά χολεία, γ) ςτα Σμιματα Ακλθτικϊν
Διευκολφνςεων, δ) ςτισ χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ, ε) ςτα Ναυτικά Λφκεια, ςτ)
Μεταλυκειακά Προπαραςκευαςτικά Κζντρα, η) ςτα Ολοιμερα χολεία Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ, θ) ςτα Εκκλθςιαςτικά χολεία, κ) ςτθ ιβιτανίδειο Δθμόςια χολι Σεχνϊν 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 χολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (.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, Τπουργείου των χωρϊν-μελϊν
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μετά τθν θμερομθνία ζνταξθσ των χωρϊν αυτϊν ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ, με τθν επιφφλαξθ τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 8 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ
78/Αϋ), ιε) ςτισ ςχολζσ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ Σ.Ε.Ε. του Οργανιςμοφ Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ
και Κατάρτιςθσ (Ο.Σ.Ε.Κ.), ιςτ) ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Απροςάρμοςτων
Παίδων Κριτθσ, μετά τθν υπαγωγι τουσ ςτο Τπουργείο 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 Τπουργείο Παιδείασ,
Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων Πράξεων του
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ (Ε.Π.) «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Εκνικοφ
τρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ (Ε..Π.Α.).
β. Προςμζτρθςθ των υπθρεςιϊν τθσ υποπαραγράφου (α) γίνεται, εφόςον θ πρόςλθψθ ζχει γίνει
από: i) το Τπουργείο 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 χολεία και για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων ενιςχυτικισ
διδαςκαλίασ και πρόςκετθσ διδακτικισ ςτιριξθσ, iii) το Τπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ για τα Δθμόςια Ναυτικά Λφκεια, πριν τθν υπαγωγι τουσ ςτο Τπουργείο
Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, iv) τθ διοίκθςθ τθσ ιβιτανιδείου Δθμόςιασ χολισ Σεχνϊν
και Επαγγελμάτων, v) τθ Γενικι Γραμματεία Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και το Ινςτιτοφτο Διαρκοφσ
Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα χολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ. Η προχπθρεςία των
ωρομιςκίων ςτα χολεία 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, Τπουργείου, vii) το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και
Σουριςμοφ για τα Σ.Ε.Ε. του Ο.Σ.Ε.Κ. και viii) το Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και
Θρθςκευμάτων για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του
Εκνικοφ Ιδρφματοσ Απροςάρμοςτων Παίδων Κριτθσ, ix) το Τπουργείο 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..Π.Α.».
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Θ κατά τα ανωτζρω προχπθρεςία (βλζπε παρ.2), θ οποία προςφζρεται μετά τθν
01-09-2010, προςμετράται ςτουσ τελικοφσ πίνακεσ κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν του διαγωνιςμοφ
του Α.Σ.Ε.Ρ. του άρκρου 3 του Ν.3848/2010 μόνον εφόςον θ πρόςλθψθ ζγινε από τουσ ενιαίουσ
πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων ι πρόκειται για προχπθρεςία εκπαιδευτικϊν των
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ιδιωτικϊν ςχολείων Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ι των χωρϊν- μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
(άρκρο 9, παρ. 7 του Ν.3848/2010).
3.α. Στισ διατάξεισ τθσ παρ.5 περίπτ. αϋ του άρκρου 9 του Ν.3391/2005, με τθν οποία
προςτίκεται παράγραφοσ 13 ςτο άρκρο 6 του Ν.3255/2004, ορίηεται ότι θ προχπθρεςία
αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ, που προςφζρκθκε ςε περιςςότερουσ του ενόσ
κλάδουσ, υπολογίηεται ςτον κλάδο ςτον οποίο προςφζρκθκε.
β. Από τισ διατάξεισ τθσ παρ.6 του ίδιου άρκρου του ιδίου ωσ άνω νόμου 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 τθν θμζρα τθσ απόλυςθσ ςυνεχι υπθρεςία
τουλάχιςτον δφο ςχολικών ετών με πλιρεσ εβδομαδιαίο ωράριο ι με αναγωγι αυτοφ ςτο
υποχρεωτικό και με ςειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτισ τθσ υπθρεςίασ, εγγράφονται
ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτών και ωρομίςκιων εκπαιδευτικών 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.
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Πςοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εγγράφονται ςτον πίνακα αναπλθρωτϊν δεν
μποροφν να διοριςκοφν ςε κζςεισ μόνιμων εκπαιδευτικών κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του
άρκρου 6 του Ν.3255/2004 (δθλαδι με πραγματικι προχπθρεςία αναπλθρωτι ι ωρομιςκίου
εκπαιδευτικοφ ςε δθμόςια ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ραιδείασ) πριν ςυμπλθρώςουν υπθρεςία αναπλθρωτι ι
ωρομιςκίου ςε δθμόςια ςχολεία επί δφο τουλάχιςτον πλιρθ διδακτικά ζτθ από τθν εγγραφι
τουσ ςτον πίνακα ςφμφωνα με το άρκρο 9 παρ 6 του Ν.3391/2005. Σχετικι επί του κζματοσ και θ
αρικμ. 314/2012 Γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΔΙΟΡΙΜΟΤ
1. Στισ διατάξεισ του άρκρου 13 παρ.45 περιπτ. β΄ του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/10-6-2003
τ.Αϋ) ςε ςυνδυαςμό με τθν αρικμ. 329/2005 Γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ. ορίηεται ότι όςοι δεν
αποδζχονται το διοριςμό τουσ ι παραιτοφνται εντόσ του ζτουσ από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ απόφαςθσ διοριςμοφ τουσ, δεν μποροφν να
ενταχκοφν εφεξισ ςε πίνακεσ αναπλθρωτϊν.
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Θ κφρωςθ τθσ μθ ζνταξθσ ςε πίνακα αναπλθρωτϊν ιςχφει αποκλειςτικά
για τουσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διοριςμό ι παραιτικθκαν (εντόσ
του ζτουσ) μετά τθν 10θ Ιουνίου 2003, οπότε άρχιςε θ ιςχφσ του Ν.3149/2003 (ςχετικι επί του
κζματοσ θ αρικμ. 310/2008 Γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ.).
2. Στισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν.3528/2007 ορίηεται δεν είναι δυνατόσ ο διοριςμόσ
υπαλλιλων οι οποίοι απολφκθκαν από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Τ.Α. ι άλλου νομικοφ
προςϊπου του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ παφςθσ ι
λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτα του
εργαηομζνου, αν δεν παρζλκει πενταετία από τθν απόλυςθ.
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3. Στισ διατάξεισ του άρκρου 15 περιπτ. α’ παρ.9 και περιπτ. β’ παρ.7 του Ν.1566/1985
(ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Αϋ) ορίηεται ότι θ κατοχι κζςθσ εκπαιδευτικοφ ςε δθμόςια εκπαίδευςθ
άλλθσ χϊρασ (ακόμα κι αν είναι δόκιμοσ και δεν ζχει ακόμα μονιμοποιθκεί) αποτελεί κϊλυμα
διοριςμοφ ςε κζςθ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ (ςχετικό και το
αρικμ. 2982/10-8-2006 Γνωμοδοτικό ζγγραφο του Γραφείου Νομικοφ Συμβοφλου).
4.α. Στισ διατάξεισ του άρκρου 5 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ.Αϋ-Υπαλλθλικόσ
Κϊδικασ) ορίηεται ότι δεν διορίηονται υπάλλθλοι: i) όςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ
τουσ υποχρεϊςεισ ι δεν ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ, ii) όςοι ζχουν αναγνωριςκεί ωσ
αντιρρθςίεσ ςυνείδθςθσ και δεν ζχουν εκπλθρϊςει, ςφμφωνα με τισ ειδικζσ διατάξεισ τθσ
ςτρατολογικισ νομοκεςίασ, άοπλθ κθτεία ι εναλλακτικι πολιτικι κοινωνικι υπθρεςία.
β. Στισ διατάξεισ του άρκρου 10 του ιδίου ωσ άνω νόμου ορίηεται ότι οι υποψιφιοι
προσ διοριςμό πρζπει να ζχουν τα προςόντα διοριςμοφ τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων όςο και κατά το χρόνο του διοριςμοφ.
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Από το ςυνδυαςμό των ανωτζρω διατάξεων προκφπτει ότι οι υποψιφιοι άρρενεσ
εκπαιδευτικοί, προκειμζνου να υποβάλουν αίτθςθ διοριςμοφ πρζπει να ζχουν εκπλθρϊςει τισ
ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων με
τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 6 του Ν.3687/2008 για τουσ υποψιφιουσ
εκπαιδευτικοφσ που περιλαμβάνονται ςτουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ πίνακεσ του ΑΣΕΡ. (παρ. 2 Εν.
2, Κεφ Α του παρόντοσ)
5. Από τισ διατάξεισ τθσ παρ.6 του άρκρου 6 του Ν.3255/2004 ορίηεται ότι εκπαιδευτικοί
που κατζχουν περιςςότερα του ενόσ πτυχία, οι οποίοι ζχουν διοριςκεί ςε κζςθ μόνιμου
εκπαιδευτικοφ, δεν εγγράφονται ςε πίνακεσ αναπλθρωτϊν.
6. Στισ διατάξεισ του παρ.13 του ιδίου άρκρου του ανωτζρω νόμου, όπωσ αυτι
ειςιχκθκε με τθν παρ.5, του άρκρου 9 του Ν.3391/2005 ορίηεται ότι οι εκπαιδευτικοί που ζχουν
ςυνταξιοδοτθκεί, ανεξάρτθτα από το φορζα ςυνταξιοδότθςθσ, κακϊσ και οι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί, ςτουσ οποίουσ ζχει επιβλθκεί θ ποινι τθσ οριςτικισ παφςθσ, δεν μποροφν να
ενταχκοφν ςτουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν για μόνιμο διοριςμό ι για πρόςλθψθ ωσ
αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι.

Σελίδα 8 από 13

ΑΓΑ: Β4ΓΘ9-ΙΤΣ

ΜΕΡΟ Β΄: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΔΗΛΩΗ –
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Θ αίτθςθ-διλωςθ, θ οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8
του Ν.1599/1986, κα υποβλθκεί ςε μία μόνο Διεφκυνςθ αυτοπροςϊπωσ ι με νόμιμα
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο.
Επιςθμαίνεται ότι για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ απαιτείται αποκλειςτικά και μόνο θ
προςκόμιςθ του δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου.
Κατ΄ εξαίρεςθ, για τουσ εκπ/κοφσ οι οποίοι υποβάλουν αίτθςθ από τουσ πίνακεσ διοριςτζων του
ΑΣΕΡ και δεν υπζβαλαν αίτθςθ αναπλθρωτι 2012-2013 ςε εφαρμογι τθσ αρικ.
80430/Δ1/13.07.2012 (ΑΔΑ: Β41Ξ9-Ω93) εγκυκλίου, ιτοι δεν προςκόμιςαν τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά, οφείλουν να τα προςκομίςουν με τθν παροφςα εγκφκλιο.
Δικαίωμα υποβολισ Αίτθςθσ-Διλωςθσ ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι
εγγεγραμμζνοι:
α) ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν ςχολ. ζτουσ 2012-2013 κλάδου ΠΕ70-Δαςκάλων και ζχουν
πραγματικι προχπθρεςία 19,133 μόρια και άνω (βλζπε ονόματα ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ_Α) και
β) ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν ςχολ. ζτουσ 2012-2013 κλάδου ΠΕ60-Νθπιαγωγών και
ζχουν πραγματικι προχπθρεςία 26,7 μόρια και άνω (βλζπε ονόματα ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ_Β).
γ) ςτον πίνακα διοριςτζων του ΑΣΕΡ 2008 κλάδου ΠΕ60-Νθπιαγωγών ι/και ΠΕ70-Δαςκάλων.
Επιςθμαίνεται ότι ο αρικμόσ των καλουμζνων να υποβάλουν αίτθςθ είναι μεγαλφτεροσ
του αρικμοφ των διοριηομζνων, προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ κάλυψθ των κενϊν οργανικϊν
κζςεων.
ΗΜΕΙΩΗ Ι: Κατά τθ διαδικαςία διοριςμοφ των εκπαιδευτικϊν αρχικά κα
απορροφθκοφν οι εγγεγραμμζνοι ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν (ποςοςτό 40%) και κα
ακολουκιςουν ςτθ ςυνζχεια οι εγγεγραμμζνοι ςτουσ πίνακεσ διοριςτζων του ΑΣΕΡ (ποςοςτό
60%) (βλζπε Μζροσ Αϋ- Κεφ. Αϋ – Ενοτ.1- παρ.1γ2)
Ειδικότερα:
α) Για τον κλάδο των ΠΕ70-Δαςκάλων κα απορροφθκοφν κατά ςειρά:
2 υποψιφιοι από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν με πραγματικι προχπθρεςία (ποςοςτό
40%)
3 υποψιφιοι από τον πίνακα διοριςτζων του ΑΣΕΡ 2008 ( ποςοςτό 60%).
β) Για τον κλάδο των ΠΕ60-Νθπιαγωγών κα απορροφθκοφν κατά ςειρά:
14 υποψιφιοι από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν με πραγματικι προχπθρεςία (ποςοςτό
40%)
21 υποψιφιοι από τον πίνακα διοριςτζων του ΑΣΕΡ2008 (ποςοςτό 60%).
ΗΜΕΙΩΗ ΙΙ: Λόγω των περιοριςμζνων αναγκϊν/πιςτϊςεων και τθσ δζςμιασ
υποχρζωςθσ απορρόφθςθσ κατά προτεραιότθτα των εκπ/κϊν από τον ενιαίο πίνακα
αναπλθρωτϊν με πραγματικι προχπθρεςία και τον πίνακα διοριςτζων του ΑΣΕΡ 2008 (παρ.1 του
άρκ.9 του Ν.3848/2010), δεν κα πραγματοποιθκοφν διοριςμοί από τουσ πίνακεσ υποψιφιων
εκπαιδευτικϊν: (α) με πραγματικι προχπθρεςία αναπλθρωτι τουλάχιςτον τριάντα (30) μθνϊν
μζχρι 30-6-2008 (πίνακασ 30/μθνιτϊν, βλζπε Μζροσ Αϋ- Κεφ. Αϋ – Ενοτ.1- παρ.2β), (β) με
πραγματικι προχπθρεςία 24 μθνϊν μζχρι και τισ 30/06/2010 που ζχουν λάβει τθ βακμολογικι
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βάςθ ςε οποιονδιποτε διαγωνιςμό εκπ/κϊν του ΑΣΕΡ (πίνακασ 24/μθνιτϊν, βλζπε Μζροσ ΑϋΚεφ. Αϋ – Ενοτ.1- παρ.2γ) και (γ) των ειδικϊν κατθγοριϊν τθσ παρ.10 του άρκρου 9 του
Ν.3848/2010 (βλζπε Μζροσ Αϋ- Κεφ. Αϋ – Ενοτ.1- παρ.2δ).
ΕΠΙΗΜΑΝΗ Ι: Υποψιφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται και ςτον πίνακα διοριςτζων του
διαγωνιςμοφ ΑΣΕΡ 2008 και ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν με πραγματικι προχπθρεςία
ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013 κατά τθν υποβολι αίτθςθσ διοριςμοφ τουσ κα ςυμπλθρϊςουν ςτο
ζντυπο τθσ αίτθςθσ διοριςμοφ και τα αντίςτοιχα πεδία «ΕΙΜΑΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΕΩΝ ΣΟΤ ΑΕΠ/ΕΝΙΑΙΟ». Ρροκειμζνου οι ανωτζρω υποψιφιοι να
τοποκετθκοφν ςτθν καλφτερθ δυνατι περιοχι διοριςμοφ (βάςει τθσ ςειράσ διλωςθσ
προτεραιότθτασ των περιοχϊν αυτϊν ςτθν αίτθςι τουσ), θ υποψθφιότθτα των εκπ/κϊν αυτϊν
για διοριςμό κα εξεταςκεί πρϊτα από τθν κατθγορία του Ενιαίου και μετά από τθν κατθγορία
του ΑΣΕΡ. Σε περίπτωςθ, δε, διοριςμοφ τουσ από τον ενιαίο πίνακα δεν κα εξετάηεται θ
υποψθφιότθτά τουσ από τον πίνακα διοριςτζων του ΑΣΕΡ.
ΠΡΟΟΧΗ: Οι υποψιφιοι κα πρζπει να δθλϊςουν όλεσ τισ περιοχζσ διοριςμοφ με τθ
ςειρά που επικυμοφν, ςφμφωνα με τουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ, προκειμζνου να εξαςφαλίςουν
το διοριςμό τουσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΚΩΛΤΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ
Δεν μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ διοριςμοφ:
1. Πςοι κατζςτθςαν πτυχιοφχοι τθσ Ανωτζρασ Εκκλθςιαςτικισ Σχολισ Θεςςαλονίκθσ ι
του Ιεροδιδαςκαλείου Βελλάσ Ιωαννίνων μετά τθν 01/07/1991, ςφμφωνα με το ςυνδυαςμό των
διατάξεων των άρκρων 13 παρ.2 και 69 παρ.3α του ν.1566/1985, του άρκρου 62 παρ.2 του
ν.1946/1991 (ΦΕΚ 69/14.05.1991 τ.Αϋ) και των Ρ.Δ. 447/1989 (ΦΕΚ 194/31.08.1989 τ.Α’),
345/1990 (ΦΕΚ 137/12.10.1990 τ.Αϋ) και 24/1991 (ΦΕΚ 9/04.02.1991 τ.Α’).
Επιςθμαίνεται ότι θ Ανωτζρα Εκκλθςιαςτικι Σχολι Ακθνϊν, θ οποία λειτουργοφςε ωσ
Ανωτζρα Ιερατικι Σχολι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Β.Δ.643/19-10-1972 (ΦΕΚ 183/Αϋ) και
μετονομάςκθκε με το άρκρο 1 του Ρ.Δ.1025/10-11-1977 (ΦΕΚ 344 Αϋ) ςε Ανωτζρα Εκκλθςιαςτικι
Σχολι δεν λειτοφργθςε ποτζ ωσ Ραιδαγωγικι Ακαδθμία. Ωσ εκ τοφτου, οφτε και οι κάτοχοι
πτυχίων τθσ Σχολισ αυτισ δικαιοφνται να υποβάλουν αίτθςθ πρόςλθψθσ ςτθν Ρρωτοβάκμια
Εκπαίδευςθ.
2. Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικισ αγωγισ του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, Σχολισ
Επιςτθμϊν του Ανκρϊπου του Τμιματοσ Ραιδαγωγικοφ Ειδικισ Αγωγισ (Κατευκφνςεων
Δαςκάλων ι Νθπιαγωγϊν) και του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, Σχολισ Οικονομικϊν και
Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν του Τμιματοσ Εκπ/κισ και Κοινωνικισ Ρολιτικισ (Κατευκφνςεων
Συνεχοφσ Εκπ/ςθσ και Εκπ/ςθσ Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ) κακϊσ και των αντίςτοιχων τίτλων
τθσ αλλοδαπισ.
3. Οι εκπ/κοί οι οποίοι απολφκθκαν εντόσ τθσ τελευταίασ πενταετίασ από κζςθ
δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Τ.Α. ι άλλου νομικοφ προςϊπου του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ
τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ παφςθσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για
ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτα τουσ.
4.

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατζχουν κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ τθσ αλλοδαπισ.

5. Οι άρρενεσ εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ ι δεν ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ.
6. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι ςυνταξιοφχοι, από οποιονδιποτε φορζα και αν
ζχουν ςυνταξιοδοτθκεί, κακϊσ και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ζχουν απολυκεί από το δθμόςιο
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λόγω επιβολισ τθσ ποινισ τθσ οριςτικισ παφςθσ (αφορά μόνο τθν υποψθφιότθτα διοριςμοφ από
πίνακεσ αναπλθρωτϊν).
7. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν ζχουν αποδεχκεί το διοριςμό τουσ ςε κζςεισ μόνιμων
εκπαιδευτικϊν ι ανζλαβαν και παραιτικθκαν κατά τον πρϊτο χρόνο του διοριςμοφ τουσ (αφορά
μόνο τθν υποψθφιότθτα διοριςμοφ από πίνακεσ αναπλθρωτϊν).
8. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατζχουν περιςςότερα του ενόσ πτυχία και ζχουν
διοριςκεί ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ (αφορά μόνο τθν υποψθφιότθτα διοριςμοφ από
πίνακεσ αναπλθρωτϊν).
ΗΜΕΙΩΗ: Για τισ υφιςτάμενεσ νομοκετικζσ διατάξεισ περί κωλφματοσ υποβολισ
αίτθςθσ διοριςμοφ, βλζπε ςχετικά ςτο Μζροσ Αϋ- Κεφ. Βϋ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ
1. Οι υποψιφιοι μποροφν να δθλϊςουν όςεσ περιοχζσ επικυμοφν χωρίσ περιοριςμό και
με τθ ςειρά που επικυμοφν από τουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ των περιοχϊν των κενϊν οργανικϊν
κζςεων (βλζπε Ραράρτθμα ΙΙ) και διορίηονται, κατά τθν προαναφερκείςα διαδικαςία, με βάςθ
τθ ςειρά κατάταξισ τουσ ςτουσ πίνακεσ, που είναι εγγεγραμμζνοι και τισ δθλϊςεισ προτίμθςθσ
τουσ.
ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ:
1. Κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ κα δθλϊνεται θ περιοχι διοριςμοφ με τθ ςειρά
προτεραιότθτασ *π.χ. ειρά Προτίμθςθσ: 1θ, Λεκτικό Περιοχισ: ΘΑΚΛΕΙΟ].
2. Στο ζντυπο Αίτθςθσ-Διλωςθσ δεν περιλαμβάνεται θ επιλογι «ΝΑΙ ςε όλα» και οι
υποψιφιοι κα πρζπει να δθλϊςουν ονομαςτικά τισ περιοχζσ, ςτισ οποίεσ επικυμοφν να
διοριςτοφν.
Σε περίπτωςθ που ςτο μθχανογραφθμζνο ζντυπο τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ μετά τθν καταχϊριςθ
των προτιμιςεων υπάρχει θ εν λόγω ζνδειξθ, αυτι δεν αφορά ςτθν Α/κμια Εκπ/ςθ αλλά μόνο
ςτθ Β/κμια Εκπ/ςθ (βάςει των διατάξεων του Ρ.Δ.144/1997), εκτυπϊνεται δε ςτο ζντυπο επειδι
θ μθχανογραφικι βάςθ καταχϊριςθσ είναι κοινι για τθν Α/κμια και τθ Β/κμια Εκπ/ςθ, δεν
λαμβάνεται όμωσ υπόψθ για τουσ διοριςμοφσ τθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ.
3. Κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ χειρόγραφθσ αίτθςθσ διλωςθσ, δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ των
πεδίων που αφοροφν ςτα Ρροςωπικά Στοιχεία του εκπ/κοφ, μιασ και αυτά κα εμφανιςτοφν
αυτόματα ςτο μθχανογραφθμζνο ζντυπο που κα χορθγθκεί ςτον υποψιφιο, βάςει των
ςτοιχείων που δθλϊκθκαν από τον ίδιο κατά τθ διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ αναπλθρωτι
εκπ/κοφ ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013, ςε εφαρμογι τθσ αρικμ. 80430/Δ1/13.07.2012 (ΑΔΑ: Β41Ξ9Ω93) εγκυκλίου. Βλζπε ςχετικά και Μζροσ Βϋ- Κεφ. Αϋ.
4. Τροποποίθςθ ι ανάκλθςθ τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ δεν επιτρζπεται μετά τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων-δθλϊςεων.
2. Επιςυνάπτονται :
Για τον κλάδο Δαςκάλων
Ζντυπο Αίτθςθσ-Διλωςθσ (Ραράρτθμα I).
Ρίνακασ περιοχϊν για διοριςμό (Ραράρτθμα ΙI_Α).
Ενιαίοσ Ρίνακασ των εκπαιδευτικϊν του κλάδου, που ζχουν τουλάχιςτον 19,133 μόρια
πραγματικισ προχπθρεςίασ (Ραράρτθμα ΙΙI_Α).
Για τον κλάδο Νθπιαγωγών
Ζντυπο Αίτθςθσ-Διλωςθσ (Ραράρτθμα I).
Ρίνακεσ περιοχϊν για διοριςμό (Ραράρτθμα ΙI_Β).
Ενιαίοσ Ρίνακασ των εκπαιδευτικϊν του κλάδου, που ζχουν τουλάχιςτον 26,7 μόρια
πραγματικισ προχπθρεςίασ (Ραράρτθμα ΙΙI_Β).
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1.

2.

θμειώνεται ότι:
Οι ενιαίοι πίνακεσ αναπλθρωτϊν με πραγματικι προχπθρεςία (ενιαίοι πίνακεσ διοριςμϊν)
κλάδων ΠΕ70-Δαςκάλων και ΠΕ60-Νθπιαγωγών, κατόπιν τθσ υποβολισ και εξζταςθσ των
ςχετικϊν ενςτάςεων, ζχουν ιδθ αναρτθκεί ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του
Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρροςωπικοφ Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ (Ο.Ρ.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΡΑΙ.Θ.Ρ.Α. http://e-aitisi.sch.gr.
Οι πίνακεσ διοριςτζων του ΑΣΕΡ 2008 των ανωτζρω κλάδων είναι αναρτθμζνοι ςτθν
επίςθμθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογισ Ρροςωπικοφ
www.asep.gr και ειδικότερα ςτθ διαδρομι:
Διαγωνιςμοί
Γραπτοί
Αρικμόσ Προκ. 2Π/2008 (ΦΕΚ 515/08-10-2008
Δελτία Σφπου
Ακινα, 14 Ιουλίου 2009: «2Π/2008 και 3Π/2008 : Οριςτικά αποτελζςματα κλάδων ΠΕ70
Δαςκάλων, ΠΕ04.01 Φυςικϊν, ΠΕ04.02 Χθμικϊν, ΠΕ04.04 Βιολόγων, ΠΕ04.05 Γεωλόγων,
ΠΕ11 Φυςικισ Αγωγισ, ΠΕ13 Νομικϊν και Πολιτικϊν Επιςτθμϊν και ΠΕ15 Οικιακισ
Οικονομίασ»
(ςχετικό link:
http://www.asep.gr/portalfiles/dynamic/c370456/attachfile/5/2p2008_pe_70_daskalon_orist_el_GR.zip)
ι
Διαγωνιςμοί Γραπτοί Αρικμόσ Προκ. 3Π/2008 (ΦΕΚ 516/08-10-2008) Δελτία Σφπου
Ακινα, 17 Ιουλίου 2009: «2Π/2008 και 3Π/2008 : Ζκδοςθ οριςτικϊν αποτελεςμάτων
κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ03 Μακθματικϊν».
(ςχετικό link:
http://www.asep.gr/portalfiles/dynamic/c370492/attachfile/2/3p2008_pe_60_nipiag_orist_el_GR.zip)

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Το ζντυπο τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ είναι κοινό και για τουσ υποψθφίουσ από
τουσ ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν ςχολ. ζτουσ 2012-2013 και για τουσ υποψθφίουσ του
διαγωνιςμοφ ΑΣΕΡ 2008.
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ΜΕΡΟ Γ΄: ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ
Ραρακαλοφνται οι Ρροϊςτάμενοι των Διευκφνςεων Α/κμιασ Εκπ/ςθσ και οι υπάλλθλοι οι
οποίοι είναι επιφορτιςμζνοι με τθν παραλαβι των αιτιςεων (και των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν)
κακϊσ και οι υπεφκυνοι για τθν καταχϊριςι τουσ ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα να
ζχουν τθ φροντίδα τθσ ςωςτισ ςυμπλιρωςθσ και τον αυςτθρό και ενδελεχι ζλεγχο ςυνδρομισ
των προχποκζςεων διοριςμοφ κατά τθ διαδικαςία αυτι.
Θ παροφςα εγκφκλιοσ και οι ςυνοδευτικοί πίνακεσ πρζπει να αναρτθκοφν ςτουσ πίνακεσ
ανακοινϊςεων και να παρζχεται κάκε διευκρίνιςθ ςτουσ υποψθφίουσ κατά τθ διαδικαςία
υποβολισ των αιτιςεων.
Σθμειϊνεται ότι θ παροφςα εγκφκλιοσ ζχει ιδθ αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του
Υπουργείου http://www.minedu.gov.gr, κακϊσ και του Ρρογράμματοσ Διαφγεια
http://et.diavgeia.gov.gr/.
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΘΕΟΔΩΡΟ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ
Συν.: Ραραρτιματα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο Υπουργοφ
2. Γραφείο Υφυπουργοφ
3. Γενικι Δ/νςθ Δ/ςθσ Ρρος/κοφ Ρ.Ε. & Δ.Ε.
4. Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Ρ.Ε. - Τμιμα Αϋ
5. Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Δ.Ε. - Τμιμα Αϋ
6. Δ/νςθ Λειτουργικισ Ανάπτυξθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων
7. Δ/νςθ Σπουδϊν Ρ.Ε.
8. ΓΕΡΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ/ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΙΜΗΕΩΝ
ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60 & ΠΕ70 ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ
ΔΙΟΡΙΜΟ ΧΟΛ. ΕΣΟΤ 2012-2013

Παραρτιματα Εγκυκλίου
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ΑΓΑ: Β4ΓΘ9-ΙΤΣ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΕ ΔΙΟΡΙΜΟΤ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΧΟΛ. ΕΣΟΤ 2012-2013

Α. ΚΛΑΔΟΤ ΠΕ70-ΔΑΚΑΛΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ
1

ΑΡΚΑΔΙΑ Α΄

2

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

3

ΚΤΚΛΑΔΕ

4

ΜΕΗΝΙΑ

5

ΡΕΘΤΜΝΟ

Β. ΚΛΑΔΟΤ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ
1

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

2

ΔΩΔΕΚΑΝΗΑ

3

ΕΤΒΟΙΑ

4

ΖΑΚΤΝΘΟ

5

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

6

ΚΕΡΚΤΡΑ

7

ΚΤΚΛΑΔΕ

8

ΛΑΚΩΝΙΑ

9

ΛΑΙΘΙ

10

ΛΕΒΟΤ Α΄

11

ΛΕΒΟΤ Β΄

12

ΜΕΗΝΙΑ

13

ΠΕΙΡΑΙΑ Γ΄

14

ΑΜΟΤ Β΄

15

ΧΑΝΙΑ

16

ΧΙΟΤ Α΄

Παραρτιματα Εγκυκλίου
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ. ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΧΟΛ. ΕΣΟΤ 20122013 ΑΠΟ ΣΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΠΙΝΑΚΕ ΔΙΟΡΙΜΩΝ

Α. ΚΛΑΔΟΤ ΠΕ70-ΔΑΚΑΛΩΝ

[ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ
ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΕΩ ΚΑΙ 30-06-2010
ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ Ή ΙΗ ΣΩΝ 19,133 ΜΟΡΙΩΝ
(με ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΗ ΕΙΡΑ)]
ΕΙΡΑ
10
9
1
2
21
16
8
17
7
18
11
13
20
12
3
14
4
15
19
6
5

ΕΠΩΝΤΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΣΕΡΑ

ΤΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΒΑΘΜΟ
ΚΣΗΗ
ΠΣΤΧΙΟΤ
ΠΣΤΧΙΟΤ

ΒΕΤΤΟΣ
ΓΙΟΥΣΟΥΦ
ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ
ΔΙΡΛΑΣ
ΔΟΛΙΑΝΙΤΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΡΕΛΙΤΘΣ
ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΘΣ
ΛΟΥΚΘ
ΝΙΚΟΛΟΡΟΥΛΟΣ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΡΑΝΙΚΟΣ
ΡΑΡΟΥΤΣΘ
ΡΙΤΣΙΑΒΑ
ΣΑΧΑ
ΣΙΜΟΥ
ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ
ΣΚΟΥΝΑΚΘ
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ
ΧΥΤΘΘΣ

ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ
ΟΣΚΑΝ
ΘΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΜΑΓΑΙΤΑ
ΟΥΑΝΙΑ
ΟΥΑΝΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΘΣ
ΔΘΜΘΤΙΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΔΟΜΑΧΘ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΡΑΑΣΚΕΥΘ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝ.
ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΩΚΑ
ΓΕΩΓ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΑΙΣΤΕΙΔΘΣ
ΘΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΘΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝ.
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΓΕΩΓΙΟΣ
ΣΡΥΙΔΩΝ

26,367
27,3
116,733
58,233
19,133
19,133
27,567
19,133
27,6
19,133
26,1
22,5
19,133
23,267
57,167
19,133
41,267
19,133
19,133
27,967
28

05-07-2007
29-09-2007
20-09-1980
05-04-1996
25-06-2008
27-03-2000
22-03-1996
15-10-2004
29-09-2006
05-07-2007
28-02-2006
11-02-2008
23-06-2008
15-10-2007
01-07-1985
23-01-1995
27-06-2003
15-07-1997
23-06-2008
30-06-2005
20-02-2006

Παραρτιματα Εγκυκλίου

9,27
6,57
7,67
6,49
7,23
7,84
7,64
6,61
7,92
8,59
8,08
6,22
5,94
7,81
7,4
8,1
7,66
6,85
8,1
5,83
8,28
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Β. ΚΛΑΔΟΤ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

[ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ
ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΕΩ ΚΑΙ 30-06-2010
ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ Ή ΙΗ ΣΩΝ 26,7 ΜΟΡΙΩΝ
(με ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΗ ΕΙΡΑ)]
ΕΙΡΑ

ΕΠΩΝΤΜΟ

24
54
19
36
2
3
17
31
20
42
53
14
15
67
35
12
51
43
6
32
60
62
50
63
18

ΑΓΓΕΛΙΔΘ
ΑΔΑΜΟΥ

11
44
37
16
55
13

ΚΟΛΑΪΤΘ
ΚΟΥΤΟΜΑΝΟΥ
ΚΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΛΙΑΓΚΑ
ΛΙΟΥΤΑ
ΜΑΛΕΚΑ

64
48
34
5
28
21

ΑΝΑΣΤΑΣΟΡΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΕΟΥ
ΑΣΕΝΘ
ΒΟΕΑΔΟΥ
ΒΟΥΔΙΣΛΘ
ΓΕΩΓΟΥΝΤΗΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΓΟΥΔΘ
ΓΑΜΜΕΝΟΥ
ΔΑΓΚΛΘ
ΔΑΓΛΑ
ΔΕΔΕ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΗΑΧΑΟΡΟΥΛΟΥ

ΗΟΥΜΡΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
ΚΑΜΡΟΥΘ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΘ
ΚΑΑΒΑΝΟΥ
ΚΑΑΚΟΥΣΘ
ΚΑΑΜΑΝΘ
ΚΑΤΣΑΙΤΘ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ

ΜΑΥΟΓΙΑΝΝΘ
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ
ΜΟΥΗΑ
ΜΡΑΛΤΗΘ
ΜΡΑΡΑ
ΜΡΟΤΣΙΒΑΛΘ

ΟΝΟΜΑ
ΕΙΘΝΘ
ΜΑΙΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΕΝΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΘΕΟΔΩΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ
ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΒΙΓΙΝΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΘ
ΕΛΕΝΘ
ΜΑΙΑ
ΜΑΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΧΑΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΤΙΑΔΑ
ΜΑΙΑ
ΣΤΑΥΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΑ
ΧΑΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΚΛΕΟΡΑΤΑΜΑΙΑ
ΓΕΩΓΙΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΘΘΝΑ
ΙΟΔΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
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ΟΝΟΜΑ
ΠΑΣΕΡΑ

ΤΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΒΑΘΜΟ
ΚΣΗΗ
ΠΣΤΧΙΟΤ
ΠΣΤΧΙΟΤ

ΧΘΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΡΕΙΚΛΘΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΒΥΩΝ
ΓΕΩΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΘΣ
ΣΡΥΙΔΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΣΡΥΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΚΩΝΣΤΑΝ.
ΧΘΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΗΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΑΣΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΘΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

26,833
26,8
26,833
26,833
48,733
27,3
26,833
26,833
26,833
26,8
26,8
26,833
26,833
26,7
26,833
26,833
26,8
26,8
27,067
26,833
26,7
26,7
26,8
26,7
26,833

20-07-1998
25-02-2004
18-10-1996
04-08-2004
31-10-1991
12-10-1988
14-07-1994
12-11-2003
18-10-1996
16-07-1997
04-02-2004
24-03-1992
30-06-1994
26-10-2004
08-07-2004
31-07-1991
03-07-2003
10-04-1998
16-07-1996
10-03-2004
21-07-1995
29-06-2001
20-06-2003
27-02-2002
03-10-1994

7,47
6,95
6,56
8,34
7,62
7,93
8,05
7,14
6,23
8,55
7,5
7,85
6,84
7,54
7,77
7,77
7,73
6,76
8,33
8,07
7,2
7,72
8,04
6,98
8,24

26,833
26,8
26,833
26,833
26,8
26,833

05-07-1991
27-04-1999
27-09-2004
14-07-1994
04-08-2004
27-11-1991

8,5
7,5
7,44
8,76
8,24
6,63

ΜΙΧΑΘΛ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΔΘΜΘΤΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝ.

26,7
26,8
26,833
27,1
26,833
26,833

09-07-2002
11-11-2002
02-07-2004
28-06-2002
30-09-2002
29-11-1996

7,57
7,59
7,68
8,34
7,75
7,26
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ΑΓΑ: Β4ΓΘ9-ΙΤΣ
ΕΙΡΑ
57
26
46
61
27
52
38
23
47
1
4
33
49
41
9
56
40
45
29
7
8
10
22
58
25
66
59
39
65
30

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΜΡΟΥΛΑΚΘ
ΜΡΟΥΤΗΘ
ΝΙΑΚΑ
ΡΑΛΙΟΥΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΡΑΝΤΑΗΟΓΛΟΥ
ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΑΡΑΡΑΝΟΥ
ΡΑΡΑΣΡΥΑΤΟΥ
ΡΑΡΡΟΥ
ΡΕΛΕΡΕ
ΡΕΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΛΑΣΤΘΑ
ΡΟΔΑΑ
ΕΜΡΑΤΣΟΥΛΕΑ
ΣΑΚΚΑ
ΣΙΑΧΟΥ
ΣΙΛΙΟΓΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΤΑΟΥΣΑΝΘ
ΤΗΙΜΙΚΟΥ
ΤΗΟΥΜΡΕΛΙΔΟΥ
ΤΟΥΛΑ
ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΤΣΙΟΜΡΑΤΗΘ
ΤΣΟΥΜΡΟΥ
ΤΥΟΛΟΓΟΥ
ΦΕΛΟΥΘ
ΧΥΣΙΚΟΡΟΥΛΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΑΣΘΜΙΝΑ
ΜΑΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΛΥΚΕΙΑ
ΜΑΙΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΛΕΝΘ
ΜΑΙΑΝΝΑ
ΑΘΘΝΑ
ΑΝΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΑΙΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΙΑ
ΘΕΟΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΡΥΙΔΟΥΛΑ
ΜΑΙΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΑΝΝΑ
ΔΘΜΘΤΑ
ΑΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΒΑΒΑΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΜΑΙΑ
ΘΕΟΔΩΑ
ΕΙΘΝΘ
ΑΘΘΝΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ

Παραρτιματα Εγκυκλίου

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΣΕΡΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΘΜΘΤΙΟΣ
ΔΘΜΘΤΙΟΣ
ΓΕΩΓΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝ.
ΜΙΧΑΘ
ΣΡΥΙΔΩΝ
ΣΩΤΘΙΟΣ
ΔΘΜΘΤΙΟΣ
ΛΑΜΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΡΥΙΔΩΝ
ΓΕΩΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝ.
ΓΕΩΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝ.
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝ.
ΛΑΜΡΘΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΓΙΟΣ
ΡΕΙΚΛΘΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ
26,767
26,833
26,8
26,7
26,833
26,8
26,833
26,833
26,8
54,5
27,3
26,833
26,8
26,8
27
26,767
26,833
26,8
26,833
27,067
27,067
26,833
26,833
26,767
26,833
26,7
26,7
26,833
26,7
26,833

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΒΑΘΜΟ
ΚΣΗΗ
ΠΣΤΧΙΟΤ
ΠΣΤΧΙΟΤ
05-07-2004
7,62
20-11-2001
7,33
29-09-2000
7
29-06-2001
8,19
23-01-2002
7,95
15-10-2003
7,24
30-09-2004
8,83
28-11-1997
7,26
29-06-2001
7,16
28-03-2003
7,77
08-06-1994
6,28
21-04-2004
8,51
11-11-2002
6,89
29-11-1996
7,13
30-07-1993
6,95
01-10-2003
8,13
16-11-2004
6,78
14-07-2000
7,13
11-11-2002
7,86
18-10-1996
6,5
31-07-2000
7,23
15-07-1988
8,47
30-09-1997
7,98
04-08-2004
7,82
26-10-2001
6,99
30-09-2004
8,07
30-11-1992
7,71
01-10-2004
7,22
13-12-2003
7,65
29-09-2003
8,1
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