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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α. Του άρθρου 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α΄/31.05.1982) «Για την πολυθεσία, την
πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς
και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις».
β. Των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
γ. τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.1 του ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18 Α΄) «Εθνικό Σύστημα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις»
δ. Του άρθρου 6, παρ. 34 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α΄/28.06.2002) «Ρύθμιση θεμάτων
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και
του άρθρου 41, παρ. 4 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α΄/15.05.2009) «Αναδιοργάνωση Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις».
ε. Του άρθρου 16, παρ. 2 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α΄/10.06.2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
στ. Του άρθρου 1, παρ. 8 και του άρθρου 5, παρ. 1β του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ
267/Α΄/20.11.2003) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
ζ. Του άρθρου 6, παρ. 5 και 13α του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α΄/22.07.2004) «Ρυθμίσεις
θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων», όπως ισχύουν.
η. Του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/Α΄/04.10.2005) «Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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θ. Του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α΄/17.10.2005) «Αναδιοργάνωση του
συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις».
ι. Των άρθρων 2 και 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α΄/07.04.2006) «Ενίσχυση της οικογένειας
και λοιπές διατάξεις».
ια. Του άρθρου 27 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α΄/13.07.2006) «Οργάνωση και λειτουργία της
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α’/08.06.2007) «Δημιουργία
Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος δια Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων
ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις».
ιβ. Του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/09.02.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.Δ.», όπως ισχύει.
ιγ. Του άρθρου 22, παρ. 1, περ. δ και του άρθρου 6, παρ. 1β του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ
199/Α΄/02.10.2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες)», όπως ισχύουν.
ιδ. Των άρθρων 2, 5, 5Α, 6, 7Α και 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄/19.05.2010) «Αναβάθμιση
του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
ιε. Του άρθρου 26, παρ. 1 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21.09.2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου
Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
ιστ. Του άρθρου 59, παρ. 17, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και του άρθρου 60, παρ. 4ζ
του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄/24.05.2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
ιζ. Του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/30.01.2013) «Οργάνωση και λειτουργία
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ιη. Του άρθρου 64, παρ. 1 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
ιθ. Του άρθρου 18, παρ. 1, περ. α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
κ. Του άρθρου 26, παρ. 7 και 11 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.02.2016) «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
κα. Του άρθρου τρίτου «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού», παρ. 1 του ν.
4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α΄/08.06.2016) «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις».
κβ. Του άρθρου 38 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α΄/06.09.2016) «Ρυθμίσεις για την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
κγ. Του άρθρου 46, παρ. 1, του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α΄/04.04.2017) «Ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με
λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις».
2. Το π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30.08.1988) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου».
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3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/Β΄/17.04.2003) Ρυθμιστική Απόφαση «Ρύθμιση
θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις
ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης», όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. 180647/ΓΔ4/27-10-2016 κ.υ.α. (ΦΕΚ 3502/Β΄/31.10.2016) «Ίδρυση, οργάνωση,
λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την
Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω
δομών».
6. Την αριθμ. 166082/Δ2/07-10-2016 κ.υ.α. (ΦΕΚ 3375/Β΄/19.10.2016) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών « Έγκριση λειτουργίας
Σχολικών Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Μονάδα
Απεξάρτησης του «18 ΑΝΩ» του Ψ.Ν.Α.»
7. Την αριθμ.. 176667/ΓΔ4/21-10-2016 υ.α. (ΦΕΚ 3412/Β΄/24.10.2016) «Οργάνωση και
λειτουργία Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ»
8. Την αριθ. Φ.821/136077/Η2/2.9.2015 υ.α. (ΦΕΚ. 1872 τ. Β΄) "Καθορισμός κριτηρίων
κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών
Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης της παρ. 5 του άρθρου 7Α του ν. 3848/2010
(ΦΕΚ. 71Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το αριθμ. 6151/12.4.2017 έγγραφο του ΑΣΕΠ με θέμα «Πρόσκληση αναπληρωτών
εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2017-2018».
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 , ΠΕ05,
ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18,
ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70 , ΠΕ73, ΤΕ01 και ΔΕ01 να
υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ.
έτους 2017-2018 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 13 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου
2017.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η επιλογή των περιοχών προτίμησης θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, πλησιέστερα στην
ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους 2017-2018, κατόπιν έκδοσης νεότερης σχετικής
υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία δεν δηλωθούν περιοχές προτίμησης
από τον υποψήφιο κατά το χρονικό διάστημα που θα οριστεί, ο υποψήφιος (ακόμη κι εάν
συμπεριλαμβάνεται στον οικείο πίνακα αναπληρωτών εκπ/κών σχ. έτους 2017-2018) δεν θα
είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
1. Έλληνες πολίτες.
Υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με
πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την απόκτησή
της, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων με την παρούσα απόφαση.
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2. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα
νησιά Ίμβρο και Τένεδο (ν.Δ.3832/1958).
3. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν.2431/1996).

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ /
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ενότητα 1. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης (γενικά)
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03,
ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15,
ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΤΕ01 και
ΔΕ01.
Στο Παράρτημα I, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αναφέρονται
αναλυτικά οι κλάδοι/ειδικότητες εκπαιδευτικών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με
την παρούσα πρόσκληση καθώς και τα πτυχία και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για την
ένταξη στους πίνακες των αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων.
Σημείωση: Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΤΕ16 και οι
εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί καλούνται με την αριθμ. 63489/Ε2/12-4-2016 απόφασηπρόσκληση.
Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται [παρ.11 άρθρο 10 του ν.3051/2002
όπως ισχύει (ΦΕΚ 220/20.09.2002 τ.Α΄)]. Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο)
έτος. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η
Ιανουαρίου του έτους γέννησης.
Ενότητα 2. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:
1. Οι συνταξιούχοι από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί, καθώς και
οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης (παρ. 5
άρθρο 9 του ν.3391/2005 και άρθρο 6 του ν.3255/2004).
2. Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού
(παρ.45β άρθρο 13 του ν.3149/2003). Το ίδιο ισχύει και για όσους ανέλαβαν υπηρεσία ως
μόνιμοι και παραιτήθηκαν εντός του έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης
διορισμού (αρ.329/2005 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ). Δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία οι
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό πριν τις 10-06-2003, ημερομηνία
έναρξης ισχύος του σχετικού νόμου. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση
μόνο ως ωρομίσθιοι.
3. Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού
προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία
από την απόλυση (άρθρο 9 του ν.3528/2007).
Σημειώνεται ότι στο άρθρο 53 του π.δ.410/1988 (ΦΕΚ 191/30.08.1988 τ.Α΄) ορίζονται τα
εξής για το προσωπικό του δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:
«Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από την υπηρεσία
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1. Η σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί από την υπηρεσία οποτεδήποτε για σπουδαίο
λόγο. Σπουδαίο λόγο αποτελεί ιδίως:
α) Η παράβαση του άρθρου 38 παρ. 1 περ. α'.
β) Η παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλο ειδικό ποινικό νόμο.
γ) Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
κατά συνέχεια ημέρες.
δ) Η παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας.
ε) Η διάπραξη μέσα σε ένα έτος, από τότε που έχει τελεστεί αδίκημα που τιμωρήθηκε
τουλάχιστον με πρόστιμο ίσο με τις αποδοχές ενός μήνα, άλλου αδικήματος που μπορεί να
επισύρει την ίδια ποινή.
στ) Η κατά σύστημα ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.
ζ) Η σοβαρή απείθεια στις νόμιμες εντολές των προϊστάμενων.
2. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνεται με
απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, μετά από σύμφωνα, αιτιολογημένη γνώμη
του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η λύση της σύμβασης εργασίας επέρχεται από
ανακοίνωση της απόφασης στον απασχολούμενο».
Επιπλέον, στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου τέταρτου του ν.4057/2012 ορίζεται ότι
«Σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 53 του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191) για την καταγγελία από
την υπηρεσία της σύμβασης εργασίας, μπορεί να αποτελεί η τέλεση κάθε πειθαρχικού
παραπτώματος, διατηρουμένων σε ισχύ των ρυθμίσεων του άρθρου 55 του ίδιου διατάγματος».
4. Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α/07-10-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 229 Α/15-10-2014) ορίζεται ότι: “Στην παρ. 8 του
άρθρου 1 του ν. 2942/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τη συμμετοχή στη διαδικασία
πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων ζητείται υποχρεωτικά πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου
κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή
μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό
μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα. Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί
ποινική δίωξη ή υπάρχει καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ο υποψήφιος αυτός απαγορεύεται να
συμμετάσχει στη διαδικασία για πλήρωση θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομισθίων
εκπαιδευτικών.»”
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το ανωτέρω πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών, καθώς και το
ποινικό μητρώο, αντικαθίστανται από την Αίτηση του υποψηφίου εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ,
κατά την παρούσα διαδικασία (βλ. στοιχεία υπ’ αριθ. 3 και 5 στο τελευταίο μέρος του εντύπου
της Αίτησης). Υπενθυμίζεται ότι τα δηλωθέντα στοιχεία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης
ποινικής δίωξης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 11726/2005 (ΦΕΚ 838 Β΄).
5. α. Στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση:
i. Οι κάτοχοι πτυχίων Σχολών Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικών Ακαδημιών 2/ετούς
φοιτήσεως, εφόσον δεν κατέχουν το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης με τα ΑΕΙ 4/ετούς
φοιτήσεως, σύμφωνα με το π.δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α΄).
Κατ΄ εξαίρεση, μόνο για το σχολικό έτος 2017-2018, μπορούν να υποβάλουν αίτηση με
την παρούσα πρόσκληση οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίων 2/ετούς φοιτήσεως χωρίς πτυχίο
εξομοίωσης, οι οποίοι έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας των δύο τελευταίων
διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.
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Επισημαίνεται ότι θα διαγράφονται οι φάκελοι των εκπ/κών και θα απενεργοποιούνται
οι υποβληθείσες αιτήσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υποψηφίων με πτυχία
2/ετούς φοιτήσεως χωρίς το πτυχίο εξομοίωσης οι οποίοι δεν πληρούν τα προαναφερθέντα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης και το Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς Ιωαννίνων
απώλεσαν τον παιδαγωγικό τους χαρακτήρα οριστικά το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 και
μετατράπηκαν σε ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές.
Οι απόφοιτοι, δε, των εν λόγω σχολών μετά την 01-07-1991 προσλαμβάνονται αποκλειστικά
στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας [σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 17 του
ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14/03.02.2006 τ.Α΄)] και δεν έχουν δικαίωμα ένταξης στον κλάδο ΠΕ70Δασκάλων, ακόμη και αν έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα
εξομοίωσης του π.δ.130/1990 (αρ.118/2006 Γνωμοδότηση του Η΄ Τμήματος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους).
ii. Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικής αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σχολής Επιστημών
του Ανθρώπου του Τμήματος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής (Κατευθύνσεων Δασκάλων ή
Νηπιαγωγών) και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών του Τμήματος Εκπ/κής και Κοινωνικής Πολιτικής (Κατευθύνσεων Συνεχούς Εκπ/σης
και Εκπ/σης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) καθώς και των αντίστοιχων τίτλων της αλλοδαπής (οι εν
λόγω εκπ/κοί καλούνται με ξεχωριστή υ.α.).
β. Στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση:
i. Οι κάτοχοι πτυχίων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου
με ημερομηνία κτήσης μεταγενέστερη της 30ης Ιουνίου 1984 (Γνωμοδοτήσεις. ν.Σ.Κ 144/1990 και
107/2003).
ii. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εισήχθησαν στο εν λόγω Τμήμα πριν το ακαδημαϊκό έτος 20062007 [π.δ. 128/2012 (ΦΕΚ 233/26.11.2012 τ.Α΄)].
iii. Οι κάτοχοι πτυχίων Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), δημοσίων ή ιδιωτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, Κεφ. Δ΄ του
ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147/26.09.1991 τ. Α΄) και της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2009/1992 (ΦΕΚ
18/14.02.1992 τ. Α΄).
iv. Οι κάτοχοι πτυχίων Ανώτερης Δημόσιας ή Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης
[Αναγνωρισμένης από το ΥΠ.ΠΟ, σύμφωνα με το ν.1158/1981 (ΦΕΚ 127/13.05.1981 τ.Α΄)], εάν
δεν διαθέτουν σχετική βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου τους που να έχει χορηγηθεί από το
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε).
Ενότητα 3. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, αλλά δεν μπορούν να
αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση πρόσληψης, αν εξακολουθούν να
διατηρούν την ιδιότητά τους:
1. Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, οι οποίοι οφείλουν
να παραιτηθούν ή να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους (άρθρα 31,32 & 33 του
ν.3528/2007).
2. Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα (άρθρο 33 του ν.
3528/2007 και άρθρα 56 & 57 του Συντάγματος).
3. Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά καθώς και οι
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) οφείλουν να
τερματίσουν την επαγγελματική τους σχέση με το φροντιστήριο ή το ιδιωτικό σχολείο (παρ. 16
άρθρο 14 του ν. 1566/1985).
4. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει (με το
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Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο) με πλήρες ωράριο εργασίας (άρθρο 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982,
άρθρο 35 του ν. 3528/2007 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/2007).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Ενότητα 1. Εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ
Η Αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) και μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Η ανακρίβεια των
δηλουμένων σε αυτήν στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την
απόλυσή του, σε περίπτωση που προσληφθεί, και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις
κυρώσεις. Κατά περίπτωση (βλ. ΚΕΦ. Γ΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ του παρόντος Μέρους),
με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ60, ΠΕ70 και - βλ. παρακάτω - ΠΕ73) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(λοιποί κλάδοι), η οποία δηλώνεται υποχρεωτικά στο ΟΠΣΥΔ (ως Δ/νση Χειρισμού Φακέλου),
αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ή
δηλώνονται τα στοιχεία που αφορούν στην ένταξη και κατάταξη των εκπαιδευτικών στους
πίνακες.
Η εγγραφή και η αυθεντικοποίηση των χρηστών στη διαδικτυακή πύλη ΟΠΣΥΔ
(ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) γίνεται άπαξ με χρήση ζεύγους κωδικών (όνομα χρήστη και
συνθηματικό), το οποίο αποδίδεται προσωπικά στους χρήστες (ως φυσικά πρόσωπα) μέσω της
υπηρεσίας πιστοποίησης του TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων &
Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά τη διασταύρωση των
στοιχείων μέσω της ΓΓΠΣ δημιουργείται από τους αιτούντες/χρήστες της υπηρεσίας λογαριασμός
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οπότε και η πρόσβαση μέσω διαδικτύου γίνεται με χρήση
ζεύγους κωδικών (όνομα χρήστη και συνθηματικό) του ΟΠΣΥΔ. Οι αιτούντες εκπαιδευτικοί είναι
υπεύθυνοι για την ανωτέρω ηλεκτρονική ταυτοποίησή τους, καθώς και για την αποκλειστική και
ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησής τους. Στον ιστότοπο
του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) έχει αναρτηθεί το Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη
που περιέχει αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή του χρήστη (υποψηφίου αναπληρωτή και
ωρομισθίου εκπ/κού) στο ΟΠΣΥΔ.
Ενότητα 2. Συμπλήρωση πεδίων Φακέλου εκπ/κού
Στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) έχει αναρτηθεί το Εγχειρίδιο Φακέλου
Εκπαιδευτικού που περιέχει αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων του
ηλεκτρονικού Φακέλου του (υποψηφίου αναπληρωτή και ωρομισθίου) εκπ/κού στο ΟΠΣΥΔ. Στο
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν/διευκρινιστούν τα
ακόλουθα:
Επιλέγοντας το στοιχείο Φάκελος, στο κεντρικό Μενού, στο πάνω μέρος της αρχικής
σελίδας του ΟΠΣΥΔ, εμφανίζονται οι κάτωθι καρτέλες.
1. Καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία
Έχουν καταχωριστεί τα στοιχεία Α.Φ.Μ., Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο και δηλώνονται
υποχρεωτικά από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό («χρήστη του ΟΠΣΥΔ») ο Τύπος Ταυτότητας, ο Α.Δ.Τ.,
η Ημ. Γέννησης, η διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας, ο Αριθμός Τηλεφώνου κ.λ.π.
Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί η διάκριση που υπάρχει μεταξύ των
εκπαιδευτικών που:
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α) έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση υποψηφίου αναπληρωτή εκπ/κού από το σχολικό
έτος 2012-2013 και μετά (καλούμενων εφεξής για συντομία «χρήστες από το 2012»),
και
β) δεν έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση υποψηφίου αναπληρωτή εκπ/κού από το
σχολικό έτος 2012-2013 και μετά (καλούμενων εφεξής για συντομία «νέοι χρήστες»
και «χρήστες πριν από το 2012» κατά περίπτωση)
Καθότι πλήθος δικαιολογητικών που αφορούν στα στοιχεία του Φακέλου του εκπ/κού
έχουν κατατεθεί στις Δ/νσεις Εκπ/σης και ελεγχθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά το
παρελθόν, και ειδικότερα κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψήφιων
αναπληρωτών του σχολικού έτους 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ή/και 20162017 τα στοιχεία αυτά (των «χρηστών από το 2012») εμφανίζονται στο Φάκελο του εκπ/κού. Τα
δικαιολογητικά, δε, των «χρηστών από το 2012» είτε δεν χρειάζεται να προσκομιστούν εκ νέου
(για την ένταξη σε εκπ/κό κλάδο βάσει πτυχίου, για την απόδειξη της ιθαγένειας κ.τ.λ.), είτε
χρειάζεται να δηλωθούν/προσκομιστούν, εκ νέου, μόνο εάν αφορούν στις ιδιότητες της
πολυτεκνίας/τριτεκνίας/αναπηρίας κ.τ.λ. (βλ. ΚΕΦ. Γ΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ του
παρόντος Μέρους).
Στην κατηγορία «Λοιπά στοιχεία» της καρτέλας Προσωπικά Στοιχεία δηλώνονται – κατά
περίπτωση – η Ελληνομάθεια, η Παιδαγωγική Κατάρτιση, ενώ στην υποκατηγορία «Κοινωνικά
Κριτήρια» δηλώνονται – κατά περίπτωση – η ιδιότητα της Πολυτεκνίας, της Τριτεκνίας και του
Γονέα Τέκνου με αναπηρία 67% και άνω, η Μεσογειακή Αναιμία και η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.
Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας του
πιστοποιητικού ΑΣΠΕ, το οποίο είναι απαραίτητο για την απόδειξη της ιδιότητας της Πολυτεκνίας
(όχι λόγω αναπηρίας τέκνου), συμπληρώνεται υποχρεωτικά το πεδίο Αριθμός μητρώου ΑΣΠΕ.
Ομοίως, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ, το οποίο είναι απαραίτητο
για την πιστοποίηση της Μεσογειακής Αναιμίας, της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας και της ιδιότητας
της Πολυτεκνίας ως γονέας ανάπηρου τέκνου συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία Αριθμός
μητρώου ΚΕΠΑ και Αριθμός Επιτροπής ΚΕΠΑ.
Τέλος, για την αυτεπάγγελτη πιστοποίηση – από την Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ – της
ολοκλήρωσης/εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, συμπληρώνεται
υποχρεωτικά ο Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ) του υποψηφίου, ο οποίος αποτελείται από τα
υποπεδία Αριθμός Στρατολογικού Γραφείου (ΑΣΓ), Αριθμός Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ) και
Κλάση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ για την απόδειξη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων των
υποψηφίων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους:
1. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη
των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη
χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.
2. Σε περίπτωση πρόσληψης, κατά την ανάληψη υπηρεσίας των εκπ/κών, απαιτείται η έκδοση
πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, χωρίς την εξουσιοδότηση του
ενδιαφερομένου, από την αρμόδια υπηρεσία αναζήτησης αυτού [(άρθρο 1 της υπ’ αριθ.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-2013 (ΦΕΚ 1881 Β΄, ΑΔΑ: ΒΛΩΡΧ-Ν4Μ) Κ.Υ.Α.
3. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις έχουν
δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών αλλά κατατάσσονται στο τέλος του οικείου πίνακα [παρ. 4 άρθρο 12 της αριθ.
35557/Δ2/09.04.2003 Ρυθμιστικής Υ.Α. και παρ.2 της αριθμ. 55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΚ
937/23.06.2004 τ.Β΄) Υ.Α., βλ. και Μέρος Β΄-Κεφ. Α΄- παρ.5].
Διευκρινίζεται ότι λοιπές εμφανιζόμενες επιλογές στις προαναφερθείσες κατηγορίες (π.χ.
Γνώση Γραφής Braille) αφορούν αποκλειστικά τους εκπ/κούς ΕΑΕ, οι οποίοι καλούνται με την
αριθμ. 63498/Ε2/12-4-2017 απόφαση-πρόσκληση.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Προσοχή! Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει ήδη καταχωρισμένα στοιχεία στην ενότητα
Φάκελος (λόγω υποβολής αντίστοιχης Αίτησης-Δήλωσης κατά τα τελευταία σχολικά έτη, ήτοι
«χρήστης από το 2012») και επιθυμεί να τροποποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο του Φακέλου
του, έχει τη δυνατότητα στο μενού «Μεταβολές στοιχείων» (που βρίσκεται στην καρτέλα
Προσωπικά Στοιχεία, δεξιά στο πάνω μέρος της σελίδας σε κόκκινο φόντο), επιλέγοντας
Αίτημα μεταβολής στοιχείων να αιτηθεί συγκεκριμένες αλλαγές, ήτοι: α. Ιθαγένεια, β.
Ελληνομάθεια, γ. Στοιχεία πτυχίου, δ. Παιδαγωγική Κατάρτιση, ε. Ιδιωτική Προϋπηρεσία και στ.
Προϋπηρεσία (πλην Ιδιωτικής). Για τους «νέους χρήστες» ή για τους «χρήστες πριν από το
2012» δεν δίνεται καταρχάς δυνατότητα υποβολής Αιτήματος μεταβολής στοιχείων,
ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ, κατά τα ανωτέρω. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί («νέοι χρήστες» και
«χρήστες πριν από το 2012») οφείλουν – μετά την εγγραφή τους στο ΟΠΣΥΔ – να απευθυνθούν
σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Εκπ/σης (την οποία ορίζουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ)
προσκομίζοντας – υποχρεωτικά – την ταυτότητά τους και το πτυχίο τους (ή φωτοτυπία του
πτυχίου τους) που αποτελεί βασικό προσόν ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο, προκειμένου η
Δ/νση Εκπ/σης να τους εισαγάγει εκπαιδευτικό κλάδο (Γενικής Εκπ/σης) στο ΟΠΣΥΔ.
Επισημαίνεται ότι οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, προσέρχονται
υποχρεωτικά σε Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ενώ οι εκπ/κοί των λοιπών κλάδων
προσέρχονται υποχρεωτικά σε Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ειδικά για τους εκπ/κούς
κλάδου ΠΕ73 βλ. παρακάτω). Αφού πρώτα πραγματοποιηθεί η ανωτέρω διαδικασία
εισαγωγής εκπαιδευτικού κλάδου στο ΟΠΣΥΔ, ο εκπαιδευτικός δύναται να αιτηθεί
συγκεκριμένες αλλαγές (παρόμοια με τους «χρήστες από το 2012», από το μενού «Μεταβολές
στοιχείων», επιλέγοντας Αίτημα μεταβολής στοιχείων).
Οποιοδήποτε αίτημα μεταβολής θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά (βλ. ΚΕΦ. Γ΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ του παρόντος
Μέρους). Σε περίπτωση μη υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών, το αίτημα διόρθωσης δεν
θα γίνεται δεκτό.
2. Καρτέλα Σπουδές/Προσόντα
Έχουν καταχωριστεί από τη Δ/νση Εκπ/σης (κατά το παρελθόν για τους «χρήστες από το
2012», και κατά την παρούσα διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών στις Δ/νσεις Εκπ/σης για
τους λοιπούς «χρήστες») τα στοιχεία εκπαιδευτικός Κλάδος, Τίτλος Πτυχίου που αποτελεί βασικό
προσόν ένταξης στον κλάδο, Βαθμός Πτυχίου, Ημ/νία Κτήσης πτυχίου, Εξειδίκευση στην ΕΑΕ
κ.λ.π..
Οι εκπαιδευτικοί - «χρήστες από το 2012», καθώς και οι λοιποί εκπ/κοί που έχουν
πραγματοποιήσει τη διαδικασία εισαγωγής εκπαιδευτικού κλάδου στο ΟΠΣΥΔ μέσω της Δ/νσης
Εκπ/σης, έχουν τη δυνατότητα μόνο επισκόπησης των στοιχείων του/των κλάδου/ων τους
επιλέγοντας στο πεδίο Ενέργειες το εικονίδιο Προβολή / Επεξεργασία και εν συνεχεία την
καρτέλα Σπουδές/Προσόντα. Σε περίπτωση, δε, που επιθυμούν να τροποποιήσουν οποιοδήποτε
στοιχείο του Φακέλου τους (της καρτέλας Σπουδές / Προσόντα), έχουν τη δυνατότητα στο μενού
«Μεταβολές στοιχείων» (που βρίσκεται στην καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία, δεξιά στο πάνω
μέρος της σελίδας σε κόκκινο φόντο), επιλέγοντας Αίτημα μεταβολής στοιχείων να αιτηθούν
οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων του πτυχίου τους.
3. Καρτέλα Συνολικά Μόρια
Έχουν καταχωριστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (κατά το παρελθόν), τα
μόρια προϋπηρεσίας ανά σχολικό έτος (έως και το σχολικό έτος 2015-2016), όπως αυτά
προσμετρώνται με βάση τις κείμενες διατάξεις στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπ/κών.
Σε περίπτωση, δε, που ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να τροποποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο του
Φακέλου του (της καρτέλας Συνολικά Μόρια προϋπηρεσίας), έχει τη δυνατότητα στο μενού
«Μεταβολές στοιχείων» (που βρίσκεται στην καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία, δεξιά στο πάνω
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μέρος της σελίδας σε κόκκινο φόντο), επιλέγοντας Αίτημα μεταβολής στοιχείων να αιτηθεί
οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία προϋπηρεσίας του.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η δημόσια προϋπηρεσία της ημεδαπής του σχολικού έτους 2016-2017 θα καταχωριστεί στο
ΟΠΣΥΔ σε μεταγενέστερο χρόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ, και οπωσδήποτε πριν
από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών και την υποβολή των ενστάσεων
στο ΑΣΕΠ. Η προϋπηρεσία του τρέχοντος σχολικού έτους 2016-2017 υπολογίζεται έως την
τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ένταξης σε πίνακες της παρούσας
πρόσκλησης (βλ. υπ’ αριθ. 1 Γενική Επισήμανση επί των προϋπηρεσιών, στο Μέρος Α΄- Κεφ. Γ΄ Ενότ. 3 - παρ. 5) και θα ληφθεί υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους προσωρινούς
πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2017-2018. Ως εκ τούτου, αφενός στην παρούσα φάση
δεν παραλαμβάνονται αιτήματα μεταβολής στοιχείων για τη δημόσια προϋπηρεσία της
ημεδαπής σχολικού έτους 2016-17, αφετέρου εφιστάται η προσοχή στους εκπαιδευτικούς να
ελέγξουν προσεκτικά την εν λόγω προϋπηρεσία τους κατά την ανάρτηση των προσωρινών
πινάκων και – κατά περίπτωση – να προβούν στην απαραίτητη υποβολή σχετικής ένστασης
προς το ΑΣΕΠ (βλ. Μέρος Γ΄).
Ενότητα 3. Συμπλήρωση πεδίων Αίτησης εκπ/κού
Στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) έχει αναρτηθεί το Εγχειρίδιο Αίτησης
Εκπαιδευτικού που περιέχει – μεταξύ άλλων – αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση
των πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης ένταξης του (υποψήφιου αναπληρωτή και ωρομίσθιου)
εκπ/κού στους πίνακες αναπληρωτών εκπ/κών σχ. έτους 2017-2018. Στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Επιλέγοντας το στοιχείο Αιτήσεις, στο κεντρικό Μενού, στο πάνω μέρος της αρχικής
σελίδας του ΟΠΣΥΔ, και κατόπιν την επιλογή Αναπληρωτή ή/και Ωρομισθίου (μόνο για τους
κλάδους της Β/θμιας, επιλέγοντας επιπλέον και μία – μόνο - Περιφέρεια) παρέχονται οι
δυνατότητες υποβολής Αίτησης του υποψηφίου για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και
ωρομισθίων εκπ/κών σχ. έτους 2017-2018.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία δεν υποβληθεί αίτηση από τον υποψήφιο κατά τα ανωτέρω,
ο υποψήφιος δεν θα ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπ/κών του σχ.
έτους 2017-2018 (και ως εκ τούτου δεν θα του δοθεί, στο μεταγενέστερο χρόνο που θα
ορισθεί, η δυνατότητα επιλογής περιοχών προτίμησης (βλ. την αρχική Επισήμανση της
παρούσας υ.α.).
Ενότητα 4. Καταχώριση Αίτησης
Ο υποψήφιος μπορεί να καταχωρίζει την Αίτηση του σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια
της προθεσμίας υποβολής της παρούσας πρόσκλησης, με την επιλογή του πεδίου «Καταχώριση
Αίτησης» στο ΟΠΣΥΔ.
Μετά την καταχώριση της Αίτησης ο υποψήφιος δύναται – μέσω του ΟΠΣΥΔ – να προεικονίσει
ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της
ημερομηνίας υποβολής της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ενότητα 1. Γενικές οδηγίες
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Ο υποψήφιος ορίζει υποχρεωτικά στο ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) μία
οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ60 και ΠΕ70) ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) στην οποία οφείλει– κατά περίπτωση – να προσκομίσει ή να
αποστείλει δικαιολογητικά, ή να αποδείξει ιδιότητες που δηλώνει (ειδικά για τους εκπ/κούς
κλάδου ΠΕ73 βλ. παρακάτω). Η Δ/νση Εκπ/σης για τις ανάγκες της παρούσας διαδικασίας
ονομάζεται «οικεία Δ/νση» του υποψηφίου.
1. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση με την εγκύκλιο/πρόσκληση του
σχολικού έτους 2012-2013 ή/και 2013-2014 ή/και 2014-2015 ή/και 2015-2016 ή/και 2016-2017
(«χρήστες από το 2012») οφείλουν, καταρχάς, να ελέγξουν τα καταχωρισμένα για τους ιδίους
στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/, βλ. Κεφ. Β΄ - Υποβολή Αιτήσεων του
παρόντος Μέρους). Εν συνεχεία, για την απόδειξη/επικαιροποίηση της όποιας επικαλούμενης
ιδιότητας που αφορά στην ένταξη στους (ή/και στην πρόσληψη από τους) πίνακες
αναπληρωτών, οι υποψήφιοι – κατά περίπτωση (βλ. παρακάτω για έκαστο δικαιολογητικό) –
καταθέτουν/αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης ή/και
συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία αναζήτησης δικαιολογητικών:
α) μόνο όσα εκ των βασικών δικαιολογητικών χρήζουν διόρθωσης (π.χ. πτυχίο το οποίο
χρήζει διόρθωσης ως προς το βαθμό).
β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών που τους
αφορούν, κατά περίπτωση βάσει των κάτωθι αναφερομένων.
2. Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση-δήλωση με βάση τις
εγκυκλίους/προσκλήσεις των σχολικών ετών 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και
2016-2017 («νέοι χρήστες» και «χρήστες πριν από το 2012») οφείλουν, καταρχάς, να ελέγξουν τα
καταχωρισμένα για τους ιδίους στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/, βλ. Κεφ.
Β΄ - Υποβολή Αιτήσεων του παρόντος Μέρους). Εν συνεχεία, για την απόδειξη/επικαιροποίηση
της όποιας επικαλούμενης ιδιότητας που αφορά στην ένταξη στους (ή/και στην πρόσληψη από
τους) πίνακες αναπληρωτών, οι υποψήφιοι – κατά περίπτωση (βλ. παρακάτω για έκαστο
δικαιολογητικό) – καταθέτουν/αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην οικεία Δ/νση
Εκπ/σης ή/και συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία αναζήτησης δικαιολογητικών:
α) το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών.
β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που τους αφορούν.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι υποψήφιοι («νέοι χρήστες» και «χρήστες πριν από το 2012») υποχρεούνται πρώτα
αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (με επίδειξη του δελτίου
ταυτότητάς/διαβατηρίου) να προσκομίσουν/υποβάλουν στην «οικεία Δ/νσή» τους (σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή) τα βασικά δικαιολογητικά ένταξής τους σε εκπαιδευτικό κλάδο
(φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου βασικού τίτλου σπουδών κτλ, βλ. Ενότ. 2, παρ. 2 του
παρόντος Κεφ.).
3. Οι υποψήφιοι, που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για πρόσληψη σε Σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης:
Σύμφωνα με ειδικώς ισχύουσες διατάξεις (ν. 3848/2010, άρθρο 39, παρ. 3), υποψήφιοι
των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20, που επιθυμούν να
προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου καθώς και ως
ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικά
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Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια), καλούνται να αποστείλουν σε
ψηφιακή μορφή στο anapl.ekkl@minedu.gov.gr του Τμήματος Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και
Θρησκευτικής Αγωγής της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, επιπλέον των κατά
περίπτωση απαιτούμενων προαναφερθέντων δικαιολογητικών, τα εξής:
α) υποχρεωτικά: βιογραφικό σημείωμα το περιεχόμενο του οποίου να εναρμονίζεται με τις
διατάξεις της αριθ. 67728/Α2/11-6-2010 απόφασης Υπουργού Παιδείας (Φ.Ε.Κ. 863/Β) και,
β) προαιρετικά: συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της Ορθοδοξίας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στον τίτλο κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος και σχετικώς επισυναπτόμενου
αρχείου οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αναγράφουν: το «ονοματεπώνυμο», τον «ΑΦΜ» και
τον κλάδο τους, ως, π.χ. εξής: «Παπαδόπουλος Ιωάννης», «ΑΦΜ 057345221», «ΠΕ02». Σε
περίπτωση μη αποστολής βιογραφικού σημειώματος, καταχώριση των προτιμήσεων για τα
Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης δεν θα είναι δυνατή.
4. Για τους υποψηφίους κλάδου ΠΕ73: Η κατάθεση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών
των εκπαιδευτικών Μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 θα γίνεται
στις κατά τόπους Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης ν. Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου. Η αποστολή θα
γίνεται προς τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών
Σχολείων (ΔΙΠΟΔΕ ΜΣ) με ηλεκτρονικό αρχείο εντός δύο (02) εργάσιμων ημερών.
Ενότητα 2. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Αμέσως μετά τον τίτλο του εκάστου δικαιολογητικού αναγράφεται εντός πλαισίου ο τρόπος με
τον οποίο οφείλει ο υποψήφιος – κατά περίπτωση – να προσκομίσει το δικαιολογητικό αυτό, ή
να αποδείξει την ιδιότητα που απορρέει από το δικαιολογητικό αυτό.
Οι τρόποι αυτοί δύναται να είναι:
(i) Με κατάθεση του δικαιολογητικού στην οικεία (δηλωθείσα) Δ/νση Εκπ/σης.
(ii) Με αποστολή του δικαιολογητικού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία
(δηλωθείσα) Δ/νση Εκπ/σης. Με την επιλογή στο ΟΠΣΥΔ από το χρήστη της Δ/νσης Χειρισμού
Φακέλου (ήτοι, της «οικείας Δ/νσης») εμφανίζεται η δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
της Δ/νσης αυτής. Ο εκπ/κός οφείλει να αποστέλλει το εκάστοτε δικαιολογητικό, μέσω της
δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ, σε ευανάγνωστη μορφή
(προτείνεται σάρωση - σκανάρισμα - του εγγράφου σε μορφή pdf με ανάλυση 200 dpi) και να
επιβεβαιώσει την παραλαβή αυτού από την οικεία Δ/νση.
(iii) Με συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων αναζήτησης δικαιολογητικών αυτεπαγγέλτως
από την αρμόδια (βλ. παρακάτω) Υπηρεσία.
1. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Το εν λόγω δικαιολογητικό επιδεικνύεται στην οικεία Δ/νση κατά την προσκόμιση
οιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού.
 Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο
που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια υποβάλλουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού με αναγραφή της Ελληνικής καταγωγής,
της Ελληνικής Αστυνομίας.
 Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική
ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της. Για τους
υποψηφίους, οι οποίοι μέχρι την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ήταν
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υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν απαιτείται η παρέλευση του έτους για την υποβολή της
σχετικής αίτησης.
2. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η
ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.
 Κατατίθεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης
ή
 Αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης
 Αν δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης απαιτείται συμπληρωματική
βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι..
 Για τίτλους σπουδών κλάδων ΠΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αποκτήθηκαν
μετά την 1/1/2016, απαιτείται αποδεικτικό (π.χ. βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας) από το
οποίο να προκύπτει η ημερομηνία πρώτης (αρχικής) εγγραφής των υποψηφίων στο οικείο τμήμα
(βλ. Επισήμανση στο τέλος του Κεφ. Γ΄ Παιδαγωγική Επάρκεια του Μέρους Β΄).
 Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων αρκεί βεβαίωση
κτήσης από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι. στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κτήσης και ο
βαθμός του πτυχίου.
 Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη
βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία
αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός (περιγραφικός
ή αριθμητικός) καταχωρείται 5,00.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ για εξεταστική περίοδο:
Οι χρονικές περίοδοι των εξεταστικών περιόδων χειμερινού εξαμήνου, εαρινού εξαμήνου και
Σεπτεμβρίου ορίζονται ανά ακαδημαϊκό έτος ως εξής: α) από 01/01 έως 30/04 σε εξεταστική
χειμερινού εξαμήνου, β) από 01/05 έως 15/08 σε εξεταστική εαρινού εξαμήνου, και γ) από
16/08 έως 31/12 σε εξεταστική Σεπτεμβρίου. Η κατάταξη των υποψηφίων τροποποιήθηκε στις
ανωτέρω χρονικές περιόδους των εξεταστικών με τα κριτήρια που περιγράφονται στη με αριθ.
9604/Ε1/20.01.2015 (ΑΔΑ: ΩΙΑΛ9-Υ5Ψ) εγκύκλιο.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν απέκτησε το πτυχίο του εντός της ανωτέρω ορισθείσας
περιόδου ανά εξεταστική περίοδο (με βάση τα αναφερόμενα και στην παραπάνω εγκύκλιο),
οφείλει, με ευθύνη του, να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από το οικείο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας
Εκπ/σης (π.χ. Πανεπιστήμιο), από την οποία θα προκύπτει με σαφήνεια η κτήση πτυχίου μετά
τη συμμετοχή σε διαφορετική εξεταστική περίοδο.
Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ειδικά για τους
τίτλους που έχουν εκδοθεί στην ημεδαπή, απαιτείται και πιστοποιητικό ευδόκιμης
παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει
επιτυχώς ειδικά μαθήματα για τη διδασκαλία της τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
εφόσον τούτο και για τις δύο περιπτώσεις δεν αναφέρεται ρητώς στον τίτλο σπουδών ή στο
πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (ή πιστοποιητικό πτυχιούχου).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για τους πτυχιούχους του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης,
κατεύθυνσης Εικαστικών, με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης, του Παν/μίου
Ιωαννίνων, απαιτείται και βεβαίωση πρώτης εγγραφής στο συγκεκριμένο Τμήμα (σημ.: η
ημερομηνία πρώτης εγγραφής αναφέρεται στο πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών ή
πιστοποιητικό πτυχιούχου).
Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού
απαιτείται:
i) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών στο οποίο να αναγράφεται ο
βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, συνοδευόμενο από επικυρωμένη μετάφραση.
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ii) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία
από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται κατά περίπτωση από τον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)
[πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)]
ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης
Διδακτικού Προσωπικού ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (πρώην ΟΕΕΚ) για τoυς κλάδους ΤΕ01 και ΔΕ01.
ή
Πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) [πρώην Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής
Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)] .
Σημειώνεται ότι για τα πτυχία πανεπιστημίων της Κύπρου που αναφέρονται στο π.δ.
299/1997 και αποκτήθηκαν πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (01-05-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 2 του ν.1735/1987 (ΦΕΚ 195/11.11.1987
τ.Α΄), «Σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.)
δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί
πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.2 περ. α΄
του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν
με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να
συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν
είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε.».
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 8 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), «Στις
περιπτώσεις που δεν λειτουργούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής τμήματα αντίστοιχα των αναγκαίων ειδικοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζεται ως
προσόν διορισμού ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, το οποίο, ύστερα από
σύμφωνη γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να
διδάξει στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθήματα της ειδικότητάς
του».
3. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και
αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της
αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς συμπληρωματική εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα
της ημεδαπής άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από
τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της
ημεδαπής (αριθ. 2168/2001 Γνωμ. του Γραφείου Ν.Σ.Κ. του Υπουργείου Παιδείας).
4. Ως ημερομηνία κτήσης πτυχίου για υποψήφιους που προσκομίζουν βεβαίωση
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων εκπαιδευτικού Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης από
το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)(πρώην Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.),
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.38/2010, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής
απόφασης του Σ.Α.Ε.Π..
5. Σε περίπτωση μη προσκόμισης βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας προς τη δεκάβαθμη
κλίμακα, θα καταχωρείται στο σύστημα ο κατώτατος βαθμός, που απαιτείται για την κτήση
πτυχίου από τα αντίστοιχα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων, ήτοι ο βαθμός «5».
iii) Αποδεικτικό Ελληνομάθειας: Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου
ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο
ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαιτείται
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να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής
γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις
ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του
άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας. Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται
και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 ν.Σ.Κ. τμήμα Ε΄).
iv) Για τους κλάδους ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων απαιτείται βεβαίωση
φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά
περίπτωση, Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (παρ.2 άρθρο 30 του
ν.2083/1992) ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης
Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (παρ. 3 άρθρο 10 του ν.2327/1995) για τους
κατόχους πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ. 8 άρθρο 9 του ν.3391/2005).
Όσοι από τους υποψήφιους αυτούς υποβλήθηκαν στη διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασιών για
την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση μόνο για δύο ακαδημαϊκά
εξάμηνα. Για τους υποψήφιους που είχαν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31-07-1995 απαιτείται
βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι
(6) μηνών σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού Α.Ε.Ι.. Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι
πτυχιούχοι του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.
3. Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Για τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε κλάδους στους οποίους απαιτείται
Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, βλέπετε αναλυτικά το Παράρτημα I. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ και το Κεφ. Γ΄ στο ΜΕΡΟΣ Β΄. Το εν λόγω αποδεικτικό (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών κ.τ.λ.):
 Κατατίθεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης
ή
 Αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης
Ενότητα 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ως προς τον τρόπο υποβολής του εκάστου δικαιολογητικού βλ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
στην Ενότητα 2. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
1. Αποδεικτικά της ιδιότητας της Πολυτεκνίας:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από
Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
 Τα εν λόγω πιστοποιητικά αναζητούνται, αυτεπαγγέλτως, από τη αρμόδια Υπηρεσία του
ΥΠΠΕΘ με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο ΟΠΣΥΔ. Ειδικότερα:
 Για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επιλέγονται από τον εκπ/κό τα
πεδία «Αριθμός Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα», προκειμένου να διενεργηθεί η
αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την οικεία Δ/νση, σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-082006 (ΦΕΚ 1309 Β΄/13-09-2006) Υ.Α. και το ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄).
 Για το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ συμπληρώνεται από τον εκπ/κό το πεδίο «Αριθμός
Μητρώου ΑΣΠΕ» προς διευκόλυνση του εκπ/κού (καθότι δεν απαιτείται οιαδήποτε
κατάθεση/αποστολή εγγράφου) στο πλαίσιο του ν. 3979/2011. Το αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
(Γενική
Γραμματεία
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Δ/νση
Διοίκησης
Προσωπικού
Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) θα διενεργήσει αυτεπάγγελτη αναζήτηση του
εν λόγω πιστοποιητικού.
 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών
(βλ. παρακάτω), όπως π.χ. δικαιολογητικών για την απόδειξη γονικής μέριμνας και επιμέλειας
τέκνων, αυτά υποβάλλονται είτε με κατάθεση, είτε με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης
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Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν [άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄)]:
 οι γονείς τουλάχιστον τεσσάρων τέκνων,
 ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι
μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα,
 ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος
πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον
τρία τέκνα.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για
τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους, ή
νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το
εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές
πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής
κατάστασης.

Tα απορφανισθέντα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο
γονέων απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ.1 του
άρθρου 6 του ν.3454/2006.

Oι γονείς ενός (1) τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω , οι οποίοι εξομοιώνονται
με τους πολύτεκνους.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων κτλ, απαιτείται και η επιμέλεια των τέκνων με
δικαστική απόφαση.
2. Για την απόδειξη της υπηρέτησης της στρατιωτικής θητείας του τέκνου απαιτείται
βεβαίωση υπηρεσίας από τη στρατιωτική Μονάδα που υπηρετεί.
3. Για την απόδειξη της φοίτησης σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής
και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση φοίτησης από αναγνωρισμένα ιδρύματα ανωτάτης
εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Τα ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να έχουν κριθεί ως ομοταγή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
2. Αποδεικτικά της ιδιότητας του Γονέα ενός ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας
67%:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από
Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ότι ένα (1) τέκνο έχει αναπηρία σε
ποσοστό 67% για την περίπτωση του γονέα ενός (1) ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας
67% [άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του
4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄) και ισχύει].
 Για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ο εκπ/κός ενεργεί κατά τα
προαναφερθέντα στο πλαίσιο της παραγράφου 1.
 Για την απόδειξη της αναπηρίας τέκνου ο εκπ/κός ενεργεί κατά τα αναφερόμενα
παρακάτω, στο πλαίσιο της παραγράφου 4 που αφορούν στο πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α..
3. Αποδεικτικά της ιδιότητας της Τριτεκνίας:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής.
 Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια
Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο ΟΠΣΥΔ. Ειδικότερα,
επιλέγονται από τον εκπ/κό τα πεδία «Αριθμός Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα»,
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προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την οικεία Δ/νση, σύμφωνα με
την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-08-2006 (ΦΕΚ 1309 Β΄/13-09-2006) Υ.Α. και το ν. 3979/2011 (ΦΕΚ
138 Α΄).
 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών
(βλ. παρακάτω), όπως π.χ. δικαιολογητικών για την απόδειξη γονικής μέριμνας και επιμέλειας
τέκνων, αυτά υποβάλλονται είτε με κατάθεση, είτε με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3454/2006 στην κατηγορία των
τριτέκνων ανήκουν οι γονείς με τρία (3) παιδιά.
Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια
τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή
υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το
εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές
πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής
κατάστασης.
Για ειδικότερες περιπτώσεις επί των απαραιτήτων αποδεικτικών δείτε και τις
Επισημάνσεις της παρ. 1 της παρούσας Ενότητας.
4. Αποδεικτικά πάθησης από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική
αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας:
Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ.
 Το πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία του
ΥΠΠΕΘ με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο ΟΠΣΥΔ. Ειδικότερα, συμπληρώνονται
από τον εκπ/κό τα πεδία «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ» και «Αριθμός Επιτροπής», προκειμένου
να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το αρμόδιο Τμήμα της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
(Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης) προς διευκόλυνση του εκπ/κού (καθότι δεν απαιτείται οιαδήποτε
κατάθεση/αποστολή εγγράφου) στο πλαίσιο του ν. 3979/2011.
 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο εκπ/κός υποβάλει δικαιολογητικά (βλ. Επισήμανση
παρακάτω), όπως π.χ. πιστοποιητικά της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού, αυτά
υποβάλλονται είτε με κατάθεση, είτε με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην
οικεία Δ/νση Εκπ/σης
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας» του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115
Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) και αντικαταστάθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α.
γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)
2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.ν.Υ.Ε.),
3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)
4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (επί των παρ. 1, 2, 3 και 4 της παρούσας Ενότ.):
Σημειώνεται ότι οι ιδιότητες της πολυτεκνίας, του γονέα ανάπηρου τέκνου, της τριτεκνίας και
της αναπηρίας πρέπει να συντρέχουν και κατά το χρόνο πρόσληψης.
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5. Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας:
 Κατατίθενται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης
ή
 Αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης
α. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί της παρ.6 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (βλ. Μέρος Β΄- Κεφ.
Β΄- Ενότ. 3):
α1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική) από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης στην οποία
ανήκει το ιδιωτικό σχολείο, όπου θα αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία
παρασχέθηκε η προϋπηρεσία, καθώς και το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους.
α2. Έγγραφο απόλυσης της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης, στο οποίο θα αναγράφεται η πράξηαπόφαση της κατάργησης-αναστολής σχολικής μονάδας κ.λ.π. ή της καταγγελίας σύμβασης.
α3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται με ποια
από τις δύο προϋπηρεσίες (ιδιωτική ή δημόσια) επιθυμούν να ενταχθούν στους πίνακες
αναπληρωτών και ωρομισθίων σε περίπτωση που διαθέτουν και τις δύο προϋπηρεσίες. Επίσης
θα δηλώνεται ότι δεν εργάζονται σε άλλη σχολική μονάδα του ίδιου ή άλλου ιδιοκτήτη ιδιωτικού
σχολείου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προσκομίσει κατά το παρελθόν τα ανωτέρω
αποδεικτικά/δικαιολογητικά ιδιωτικής προϋπηρεσίας, και η προϋπηρεσία αυτή εμφανίζεται
στο ΟΠΣΥΔ (αρχική σελίδα, επιλογή Φάκελος -> καρτέλα Συνολικά Μόρια), δεν απαιτείται να
προσκομίσουν εκ νέου τα ανωτέρω αποδεικτικά.
β. Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε σχολεία κρατών-μελών Ε.Ε.:
Βεβαίωση πρόσληψης από τον αρμόδιο/αρμόδιους φορείς οι οποίοι τελούν υπό τη
διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου και συνοδευόμενη από επίσημη
μετάφραση στην οποία να αναγράφεται:
 ότι τα σχολεία πρόσληψης ανήκουν στη δημόσια εκπαίδευση
 η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους
 τα ακριβή χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία
 η εργασιακή σχέση με την οποία αποκτήθηκε η αναφερόμενη στα παραστατικά
προϋπηρεσία
 το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του μονίμου, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου
εκπαιδευτικού
 οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και
 ο φορέας πρόσληψης και το Υπουργείο στη διοικητική εποπτεία του οποίου ανήκει
Σύμφωνα με την αριθμ. 360/2011 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού
συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει δεκτή από την Υπουργό Παιδείας, προϋπηρεσία που
έχει αποκτηθεί σε δημόσια σχολεία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους κατά
περίπτωση όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από την οικεία νομοθεσία, δύναται να
αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων
ακόμα και αν έχει προσφερθεί πριν από την ημερομηνία της ακαδημαϊκής/επαγγελματικής
αναγνώρισης στην ημεδαπή του αλλοδαπού τίτλου, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.3848/2010.
γ. Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε λοιπούς φορείς του ν.3027/2002 και του
ν.3762/2009 (βλ. Μέρος Β΄- Κεφ. Β΄- Ενότ. 1, π.χ. σε σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του
Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στα ΤΕΕ μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του
ΟΑΕΔ): Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τους οικείους φορείς
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ επί των προϋπηρεσιών (της παρούσης παρ. 5)
1. Διευκρινίζεται ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 «Χρόνος συνδρομής
προϋποθέσεων διορισμού» του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), για την κατάταξη στους πίνακες
αναπληρωτών σχολικού έτους 2017-2018 θα ληφθεί υπόψη προϋπηρεσία προσφερθείσα
μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της παρούσης.
2. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται εκ νέου κατάθεση βεβαιώσεων για προϋπηρεσίες ήδη
καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ (αρχική σελίδα, επιλογή Φάκελος -> καρτέλα Συνολικά Μόρια) ή η
κατάθεση βεβαιώσεων για δημόσια προϋπηρεσία της ημεδαπής του σχολικού έτους 20162017 (βλ. Επισήμανση στην παρ.3 - Ενότ. 3 – Κεφ. Β – Μέρος Α΄).
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ για το σύνολο των δικαιολογητικών του παρόντος Κεφαλαίου:
Σημειώνεται ότι:
Α. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής:
Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες –
πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους
Β. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής:
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα
στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από
δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.1913/0102.1914. Ειδικώς,
όμως, μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» [άρθρο 36, ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/27.09.2013 τ.Α’)],
από την 27-09-2013 και μετά, η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται
δεκτή μόνον εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από
και προς την οποία μετέφρασε.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γ. Στις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/03.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ)
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2255/11.09.2013 τ.Β΄) ορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από τις
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις
Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κτλ). Επίσης από τις διατάξεις
της αριθ. 2458/22.02.2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 267/01.03.2005 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
92605οικ/20.09.2005 (ΦΕΚ 1334/21.09.2005 τ.Β΄) ορίζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της
καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης της Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου από την Δημόσια
Υπηρεσία έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης.
Δ. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση
στοιχείων/πεδίων του φακέλου του εκπ/κού που αποτελούν κριτήρια κατάταξης ή και
πρόσληψής του, κατά τις κείμενες διατάξεις, και σχετικά δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων, οι Δ/νσεις Εκπ/σης στις οποίες κατατέθηκαν αυτά,
υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσουν την
ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό
(5%), ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα.
Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου θα κοινοποιούνται στην καθ’ ύλην αρμόδια οργανική
μονάδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στις Δ/νσεις
Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας.
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Ενότητα 4. Γενικές
δικαιολογητικών)

οδηγίες

προς

τις

Δ/νσεις

Εκπ/σης

(αποστολής

1. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων καλούνται να επιληφθούν του αυστηρού και
ενδελεχούς ελέγχου της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, ήτοι της
παραλαβής, του ελέγχου, της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και της προώθησης/αποστολής
(εφόσον απαιτείται) των δικαιολογητικών.
2. Προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις η σύνταξη των
πινάκων, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να αποστέλλουν μόνο με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (email), στην αρμόδια Υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυθημερόν και καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής των
αιτήσεων το σύνολο των ημερησίως υποβληθέντων κάτωθι δικαιολογητικών, κατά περίπτωση,
διατηρώντας ταυτόχρονα στην Υπηρεσία τους όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για
ενδεχόμενη μελλοντική χρήση:
α. Στη Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε., Τμήμα Α΄ [για τους κλάδους ΠΕ70, ΠΕ60, στη
δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): a.dik@minedu.gov.gr] και στη Δ/νση Διοίκησης
Προσωπικού Δ.Ε, Τμήμα Α΄ [για τους λοιπούς κλάδους, στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email): t09pde1@minedu.gov.gr], ομαδοποιημένα κατά κλάδο, και σε ξεχωριστά αρχεία ανά
εκπ/κο και αποδεικτικό ιδιότητας:
1. Δικαιολογητικά πτυχιούχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι δεν
υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή/ωρομισθίου κατά τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014,
2014-2015, 2015-16 και 2016-17 (βλ. σχετικά Κεφ. Γ΄ - Ενότ. 2 - παρ.2 - πτυχία εξωτερικού
και Κεφ. Γ΄ - Γενικές Επισημάνσεις - παρ. Β. Τίτλοι Αλλοδαπής του παρόντος Μέρους).
2. Αποδεικτικά Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, για εκπ/κούς οι οποίοι δεν
υπέβαλαν τα εν λόγω αποδεικτικά κατά την αίτηση αναπληρωτή/ωρομισθίου των
σχολικών ετών 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-16 ή 2016-17.
3. Εκ των αποδεικτικών πολυτεκνίας, τριτεκνίας και γονέα τέκνου με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω θα πρέπει να αποστέλλεται το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (το
οποίο θα έχει αυτεπάγγελτα αναζητηθεί από την – «οικεία» – Δ/νση Εκπ/σης).
4. Αποδεικτικά αναπηρίας του εκπ/κού (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική
αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) ή του τέκνου του
εκπ/κού (αναπηρία 67% και άνω) πέραν των πιστοποιητικών ΚΕΠΑ (τα οποία
αναζητούνται από την Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ, Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε./Δ.Ε., με χρήση
του αριθμού μητρώου ΚΕΠΑ και του αριθμού Υγειονομικής Επιτροπής) [βλ. Μέρος Α΄Κεφ. Γ΄- Ενότητα 3 - παρ. 4].
5. Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας που δεν έχει καταχωριστεί ήδη στο ΟΠΣΥΔ, πλην
αποδεικτικών της δημόσιας προϋπηρεσίας της ημεδαπής του σχολικού έτους 2016-2017
(βλ. Επισήμανση στην παρ.3 - Ενότ. 2 - Κεφ. Β - Μέρος Α΄).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ προς τις Δ/νσεις Εκπ/σης:
1. Σε κάθε συγκεντρωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email), που θα αποστέλλεται από τις οικείες
Δ/νσεις Εκπ/σης με συνημμένα τα δικαιολογητικά των εκπ/κων, θα αναφέρεται στο κυρίως
σώμα του κειμένου του (χωρίς να απαιτείται διαβιβαστικό έγγραφο), πίνακας με τα στοιχεία
των εκπ/κων σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΦΜ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. ΑΡΧΕΙΩΝ
πτυχίο εξωτ.,
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 123456789 ΠΕ70 ΓΕΝ. ΕΚΠ/ΣΗ
2
τριτεκνία
2. Κάθε επισυναπτόμενο αρχείο θα αναγράφει στον τίτλο του το Επώνυμο του εκπ/κού, τον
κλάδο του και την ιδιότητα που αφορά το αποστελλόμενο αποδεικτικό. π.χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕ70ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ.pdf
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3. Δικαιολογητικά τα οποία είτε δεν αφορούν στην παρούσα πρόσκληση είτε δεν ζητούνται
να αποσταλούν, κατά τα ανωτέρω, κρατούνται στις οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης σε ηλεκτρονική
μορφή για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.
β. Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου anapl.ekkl@minedu.gov.gr του Τμήματος
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Διεύθυνσης Θρησκευτικής
Εκπαίδευσης (τηλ. επικοινωνίας 210-3442559, 210-3442412), τα συνοδευτικά της ηλεκτρονικής
αίτησής τους έγγραφα για τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ήτοι:
1) βιογραφικό σημείωμα, επί του οποίου να αναγράφεται εμφανώς ο Α.Φ.Μ. και η ειδικότητα
εκάστου υποψηφίου, 2) συστατική επιστολή (εφόσον υπάρχει).
Στον τίτλο κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος και σχετικώς επισυναπτόμενου αρχείου οι
υποψήφιοι παρακαλούνται να αναγράφουν: το «ονοματεπώνυμο», τον «ΑΦΜ» και τον κλάδο
τους, ως, π.χ. εξής: «Παπαδόπουλος Ιωάννης», «ΑΦΜ 057345221», «ΠΕ02».

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κατατάσσονται κατά σειρά που
εξαρτάται από το σύνολο των μορίων τους, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α. ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου
εκπαιδευτικού. Η προϋπηρεσία, που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία, κατά το ανωτέρω
διάστημα, υπολογίζεται στο διπλάσιο,
β. ένα μόριο για κάθε μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ
της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,
γ. μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα, πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον
αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν
αθροιστικά τα μόρια αυτών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού υπολογίζεται στους πίνακες
αναπληρωτών μόνο στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε (άρθρο 6, παρ. 13.α του ν.
3255/2004, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9, παρ. 5 του ν. 3391/2005).
2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου ανά
εξεταστική περίοδο (χειμερινού εξαμήνου ή εαρινού εξαμήνου ή Σεπτεμβρίου) και, εφόσον ο
χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του
πτυχίου. Σε περίπτωση σύμπτωσης σε όλα τα ανωτέρω κριτήρια, η κατάταξη γίνεται αυτόματα
από το σύστημα με πρόταξη του εκπ/κού με προγενέστερη ημεροχρονολογία δημιουργίας
ηλεκτρονικού φακέλου.
2. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που δεν έχουν μόρια (προϋπηρεσίας ή/και
ΑΣΕΠ, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο) εντάσσονται και κατατάσσονται σε
συμπληρωματικό πίνακα του κλάδου τους (μηδενικής μοριοδότησης), ο οποίος συντάσσεται με
αντίστοιχο τρόπο με τον πίνακα με μόρια (ήτοι, ως προς τα λοιπά– πέραν της μοριοδότησης –
κριτήρια ισοβαθμίας και πρόταξης).
3. Ανά πίνακα, προτάσσονται με τη σειρά που αναφέρονται κάτωθι:
α. Οι υποψήφιοι, που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας (ή είναι γονείς ανάπηρου
τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%) (βλ. ΜΕΡΟΣ Α΄- Κεφ. Γ΄- Ενότητα 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - παρ. 1 και 2),
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β. Οι υποψήφιοι, που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή
μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (βλ. ΜΕΡΟΣ Α΄- Κεφ. Γ΄- Ενότητα 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - παρ. 4),
γ. Όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας (βλ. ΜΕΡΟΣ Α΄- Κεφ. Γ΄- Ενότητα 3.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - παρ. 4),
4. Σε κάθε περίπτωση (και ανά πίνακα) προτάσσονται οι έχοντες παιδαγωγική επάρκεια
[διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 6 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄), του άρθρου 6 παρ. 21 του ν.
2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και του άρθρου 8, παρ. 7 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄)].
5. Υποψήφιοι, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
εγγράφονται στο τέλος του οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. [αριθ.
55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΚ 937/23.06.2004 τ.Β΄), τροποποιητική της αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003
Υ.Α.].
6. Για τη διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, οι υποψήφιοι
κατατάσσονται στους πίνακες αυτούς, σύμφωνα με τα κριτήρια κατάρτισης των πινάκων
αναπληρωτών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Τα αναφερόμενα στο παρόν Κεφάλαιο δεν ισχύουν για τους εκπ/κούς κλάδου ΠΕ73. Οι εν
λόγω εκπ/κοί κατατάσσονται στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος
Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
αριθ. Φ.821/136077/Η2/02-09-2015 (ΦΕΚ 1872 Β/04-09-2015) υ.α. «Καθορισμός κριτηρίων
κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών
Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης της παρ. 5 του άρθρου 7Α του Ν.3848/2010
(Φ.Ε.Κ. 71Α)», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Φ.821/142332/Η2/11-09-2015 (ΦΕΚ 2032
Β/17-09-2015) και Φ.821/95740/Η2/10-06-2016 (ΦΕΚ 1798 Β/17-06-2016) υ.α. και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
Ενότητα 1. Δημόσιοι εκπαιδευτικοί - Βασικές διατάξεις
1. Στις διατάξεις των περ. α και β της παρ.34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (ΦΕΚ
152/28.06.2002 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου
2 του ν.3687/2008, του άρθρου 6 του ν.3848/2010, της παρ.1 του άρθρου 59 και της παρ.4ζ του
άρθρου 60 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Α΄) [με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και
καταργήθηκαν διατάξεις της παρ.9β του άρθρου 26 του ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ.Α΄)]
και της παρ.11 του άρθρου 8 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.08.2012 τ.Α΄) του άρθρου 38 παρ. 3
του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/04.12.2015 τ.Α΄), ορίζεται η προϋπηρεσία, η οποία προσμετράται
στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων. Ειδικότερα ορίζεται ότι:
«34.α. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε:
α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,
δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,
ε) στα Ναυτικά Λύκεια,
στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,
ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,
θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,
ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί
μέχρι 31.8.2005,
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ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,
ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής
στήριξης,
ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄),
ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη
διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των κρατών−μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000,
ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),
ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την
υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας , Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις
του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με
ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),
ιζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε
δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων
Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).
β. Προσμέτρηση των υπηρεσιών της υποπαραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει
από:
i) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
ii) τους αρμόδιους φορείς κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ολοήμερα Σχολεία και για την
εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια
Ναυτικά Λύκεια, πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης
Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προσμετράται, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους ωρομίσθιους
εκπαιδευτικούς των λοιπών δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης,
vi) φορείς των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία
των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου,
vii) το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. και
viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση
προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων
Παίδων Κρήτης,
ix) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για υπηρεσίες που
προσφέρθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών
δράσεων στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο
συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α.».
2. Στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 41 του ν.3762/2009 (ΦΕΚ 75/15.05.2009 τ.Α΄)
ορίζεται ότι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1
Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5
Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερμανικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE
Μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα
οποία αντικατέστησαν με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 40026/17.2.1999 (ΦΕΚ 171
Β΄/2.3.1999) τις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν.
1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών
της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) από το σχολικό έτος 2009-2010.
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Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων υπολογίζεται από 17.2.1999 μέχρι το μισό του υποχρεωτικού
ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (11 ώρες εβδομαδιαίως).
Ενότητα 2. Επισημάνσεις επί της δημόσιας προϋπηρεσίας
1. Η προϋπηρεσία που προσμετράται για την κατάταξη των εκπαιδευτικών στον ενιαίο
πίνακα αναπληρωτών (όπως και στον πίνακα ωρομισθίων) είναι αυτή που περιοριστικώς
συμπεριλαμβάνεται στην ανωτέρω Ενότητα 1.
2. Η κατά τα ανωτέρω προϋπηρεσία (βλέπε Ενοτ. 1) η οποία προσφέρεται μετά την 0109-2010, προσμετράται στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του
Α.Σ.Ε.Π. του άρθρου 3 του ν.3848/2010 μόνον εφόσον η πρόσληψη έγινε από τους ενιαίους
πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ή πρόκειται για προϋπηρεσία εκπαιδευτικών
προσφερθείσα σε ιδιωτικά σχολεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ή σε πειραματικά και πρότυπα σχολεία (άρθρο 9, παρ. 7 του ν.3848/2010, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 37, παρ. 3 του ν. 4351/2015 και ισχύει).
3. α. Η υπηρεσία αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες,
που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται από το σχολικό έτος
2002-2003 στο διπλάσιο για την κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παρ. 5 του
άρθρου 6 του ν.3255/2004 (άρθρο 9, παρ.3 του ν.3391/2005). Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 3 του ν.3687/2008 στο διπλάσιο υπολογίζεται και η υπηρεσία των ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των περιοχών στις οποίες λειτουργούν σχολεία
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν χαρακτηρισθεί δυσπρόσιτα.
β. Σύμφωνα με το άρθρο 5Α «Επιπλέον μοριοδότηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών
που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες», παρ. 1 και 3, όπως εισήχθη με το άρθρο
5 του ν. 4283/2014, από το σχολικό έτος 2014-2015 ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής
υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές
μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Αθωνιάδα
Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, υπολογίζεται στο διπλάσιο
για τη διαμόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του
Α.Σ.Ε.Π. του άρθρου 3 του ν.3848/2010.
4. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11, παρ. 1, της υπ’ αριθ.
35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/Β΄) Υ.Α., όπως εισήχθη με την υπ’ αριθ. 151244/Δ2/01.10.2014
(ΦΕΚ 2617/Β΄) Υ.Α., από το διδακτικό έτος 2014-15 και εφεξής, και αποκλειστικά για θέματα
προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των
αναπληρωτών εκπ/κών λογίζεται η εναρκτήρια ημερομηνία της οριζόμενης, στη σχετική
υπουργική απόφαση πρόσληψης, προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας
γίνεται εντός της προθεσμίας αυτής.
5. α. Σύμφωνα με την αριθ. 412/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας, ο χρόνος απουσίας των προσωρινών
αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την εργασία τους, λόγω νομίμως χορηγηθείσας ειδικής άδειας
(αιρετών ΟΤΑ, συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης) των άρθρων 93 και 182 του ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) [κατ’ αναλογία της ειδικής άδειας του άρθρου 139 του ν. 3463/2006],
δεν συνιστά χρόνο πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 6
παρ. 34 του ν. 3027/2002 και του άρθρου 3 του ν. 3848/2010.
β. Σύμφωνα με την αριθ. 145/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ο χρόνος απουσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την
εργασία τους, λόγω νομίμως χορηγηθείσας γονικής άδειας (τετράμηνη άδεια ανατροφής άνευ
αποδοχών) των άρθρων 50 και 51 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄), δεν συνιστά χρόνο πραγματικής
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εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 και του
άρθρου 3 του ν. 3848/2010.
γ. Σύμφωνα με το αριθ. 1470/22-12-2008 γνωμοδοτικό έγγραφο του Γραφείου
Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας που έγινε δεκτό από τον Υπουργό Παιδείας,
οποιαδήποτε χορηγηθείσα αναρρωτική άδεια πέραν των δεκαπέντε ημερών συνολικά ανά έτος
δεν δύναται να υπολογιστεί ως διδακτική προϋπηρεσία κατά την έννοια των διατάξεων του
άρθρου 6 παρ.34 του ν.3027/2002.
Ενότητα 3. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί
Στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 9 του ν.3391/2005, που αντικατέστησαν την παρ.1β
του άρθρου 5 του ν.3194/2003 ορίζεται ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται
αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή
με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, εφόσον συμπληρώνουν στην ίδια σχολική μονάδα κατά
την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες
εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το
χρόνο αυτής της υπηρεσίας, εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004. Δεν προσμετράται για την εγγραφή
τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προϋπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση, προηγούμενη της
ιδιωτικής, με οποιαδήποτε σχέση και αν παρασχέθηκε. Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες
αυτούς δεν έχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω
παραίτησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σύμφωνα με την περ. γ, παρ.1, του άρθρου 39 του ν.4115/2013: «γ) Η προϋπηρεσία των
πτυχιούχων: α) Τμημάτων Ιδρυμάτων της ανωτάτης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) στους οποίους δίνεται
το δικαίωμα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι οποίοι είναι κάτοχοι και
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος (Α.Ε.Ι.) και β) Παιδαγωγικών
Τμημάτων Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Νηπιαγωγών Α.Ε.Ι. που, για την κάλυψη έκτακτων
εκπαιδευτικών αναγκών, εργάστηκαν, δυνάμει μονοετών συμβάσεων ή έχουν, επίσης δυνάμει
μονοετών συμβάσεων, προσληφθεί για να εργαστούν έως και το σχολικό έτος 2012 – 2013 ως
δάσκαλοι σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, λογίζεται ως προϋπηρεσία στον κλάδο εκπαιδευτικών
στον οποίο επιτρέπεται να ενταχθούν σύμφωνα με το βασικό τους τίτλο σπουδών. Οι
εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορούν να συνεχίσουν να
υπηρετούν στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις ρυθμίσεις του ν. 682/1977.» Στο πλαίσιο
που περιγράφεται ανωτέρω, σημειώνουμε ότι η προϋπηρεσία που προσφέρεται κατά το
σχολικό έτος 2013-14 και εφεξής σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο σε θέση δασκάλου (από
εκπ/κούς που δεν είναι δάσκαλοι) δεν λογίζεται ως προϋπηρεσία στον κλάδο τους για λόγους
κατάταξης/μοριοδότησης σε πίνακες διορισμού/πρόσληψης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολικού έτους 2017-2018 εξακολουθούν να
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στη διάκριση των πτυχιούχων σε Καθηγητικών και μη
Καθηγητικών Σχολών (παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.1894/1990, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 8 του ν.3194/2003) για τους εισαχθέντες πριν το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
Ειδικότερα, Καθηγητικές Σχολές νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι
πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα
άρθρα 12, 13 και 14 του ν.1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού
παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60
Νηπιαγωγών και των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04
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Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08
Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής
(ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας,
Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας, οι
πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίων,
καθώς και οι πτυχιούχοι Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.)
της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) κλάδου ΠΕ17 (παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3194/2003, όπως συμπληρώθηκε και
ισχύει (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
Οι απόφοιτοι των λοιπών Σχολών, πλην των ανωτέρω, που εντάσσονται σε εκπαιδευτικό
κλάδο, θεωρούνται απόφοιτοι μη Καθηγητικών Σχολών. Οι πτυχιούχοι των μη Καθηγητικών
Σχολών προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων (κατά τα αναφερθέντα στο
ΜΕΡΟΣ Β΄, ΚΕΦ. Α΄, παρ. 4), εφόσον διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.3 του ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει. Ειδικότερα, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται :
α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών
τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε
αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα αυτό
καταρτίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., εγκρίνεται από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.), και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189).
β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου
εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι
απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Προϋπόθεση αποτελεί η
ύπαρξη μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδακτικών αντικειμένων που εμπίπτουν
στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και
διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται στο
πλαίσιο της αξιολόγησης του Τμήματος. Για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας από το εν λόγω πτυχίο, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και γνώμη του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Η διαπιστωτική πράξη διατηρεί την ισχύ της και δεν
χρήζει ανανέωσης, εκτός αν μεταβληθεί, ως προς την παρεχόμενη παιδαγωγική και διδακτική
επάρκεια, το πρόγραμμα σπουδών με βάση το οποίο η διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε.
γ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας,
Τμημάτων
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής
και
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής).
δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις
επιστήμες της αγωγής.
ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ.) ή της
Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
στ) Με την κατοχή πτυχίου Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.)
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Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.4, του ν. 3848/2010, τα πτυχία που
χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν
αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/ Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης
Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από
εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωση του ότι
το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄/25.05.2010) η
παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με πράξη αναγνώρισης του επαγγελματικού
προσόντος του καθηγητή Β/θμιας Εκπ/σης συγκεκριμένου κλάδου από το Συμβούλιο
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π), δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση για
την έκδοσή της εκ μέρους του Σ.Α.Ε.Π. είναι η πλήρης ακαδημαϊκή και παιδαγωγική επάρκεια
του αιτούντος.
Με βάση τα προαναφερθέντα, προσδίδουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια:
Α. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στους οποίους αναγράφεται ρητώς το πεδίο
«επιστήμες της Αγωγής».
Επιπλέον, έχουν εγκριθεί και πιστοποιούν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια τα
κάτωθι Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ), το περιεχόμενο των οποίων εντάσσεται,
επίσης, στο επιστημονικό πεδίο των επιστημών της Αγωγής:
α) Στο άρθρο 37 παρ. 7 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-09-2013) προβλέπεται ότι «Ο
παρεχόμενος από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του
εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σπουδές στην Εκπαίδευση” εντάσσεται
στους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στις επιστήμες της αγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 “Αναβάθμιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις” (Α΄ 71)».
β) Από την αριθμ. 90893/Γ1/5-7-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1686 Β΄/9-7-2013), η
οποία εκδόθηκε μετά την αριθμ.19/3-6-2013 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου
Εκπ/κής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), προκύπτει ότι τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στους Τομείς με τις ακόλουθες κατευθύνσεις ανά τομέα:
Α. Τομέας Επιστημών της Αγωγής:
• «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (Διδακτική- Προγράμματα Σπουδών, Εκπαίδευση
ενηλίκων, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση)
• «Συγκριτική Παιδαγωγική» με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης
• «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση»
Β. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας:
• «Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική»
Γ. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών:
• «Διδακτική της Γλώσσας-Λογοτεχνία-Θέατρο και Εκπαίδευση».
• «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας-Λαογραφία και πολιτισμός».
• «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές Αγοράς Εργασίας-Μειονότητες-Παιδική Ηλικία».
Δ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής:
• «Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Μαθηματικών)».
• «Πληροφορική στην Εκπαίδευση».
Ε. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος:
• «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση».
Στ. Σύμπραξη ΠΤΔΕ-ΤΕΙ Πειραιά:
Σελίδα 27 από 31

• «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων»
πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του
αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου.
γ) Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.12/733/1615520/Γ1/29.10.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2907
Β΄/18.11.2013), τα Μεταπτυχιακά του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Προγράμματα:
1. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων,
2. Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία της
πληροφορίας,
3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και
4. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό,
πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του
αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου, μόνον για όσους έχουν επιτυχώς αποφοιτήσει μέχρι σήμερα
καθώς και για όσους ενεγράφησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 και θα αποφοιτήσουν
επιτυχώς.
Επίσης, με την αριθμ. 128075/Δ1/2-8-2016 (ΦΕΚ 2780 Β΄/5-9-2016) Υ.Α τα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των ίδιων ως άνω τμημάτων, με τίτλο:
• Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης
• Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην
Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση
• Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό
• Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
πληρούν τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους
κατόχους των αντίστοιχων μεταπτυχιακών τίτλων, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα
συγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ΄
του Ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.2 τροποποιήθηκε με το άρθρο 36
παρ.22 του Ν. 4186/2013.
δ) Τέλος, με την αριθμ. 117295/Γ2/24-07-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2148 Β΄/5-082014), το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά
Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
του Πανεπιστημίου Πειραιώς απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις
νόμιμες προϋποθέσεις εξασφάλισης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (άρθρο 2 παρ. 3
περ. Δ’. 3848/2010 και άρθρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013).
ε) Με την αριθμ. 138465/Γ2/03-09-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2433 Β΄/12-09-2014),
«το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού
Έργου» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.
Β7/22/17−01−1994 υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, απονέμει
μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις πιστοποίησης
παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ΄
του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.22 του ν. 4186/2013.»
στ) Με την αριθμ. Φ.12/547/139457/Γ1/8-9-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2462 Β΄/1609-2014) διαπιστώνεται ότι «τα Μεταπτυχιακά του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Ε.Κ.Π.Α. στα Προγράμματα: 1. Εκπαίδευση και Ανθρώπινα
Δικαιώματα, 2. Ειδική Αγωγή, 3. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την
Εκπαίδευση, πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατοχύρωση παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου».
ζ) Με την αριθμ. 79927/Δ2/18-05-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ ΦΕΚ 1527 Β΄/30-052016), το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική» με κατεύθυνση
«Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση
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(Συμβατικές και e-Μορφές)», Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ ́ αριθμ. 24875/Β7/16-04-2007
υπουργική απόφαση, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει, απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η
κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ ́ του ν. 3848/2010, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013.
η) Με την αριθμ. 128082/Δ1/2-8-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2676 Β΄/29-8-2016) «Το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Ιστορία, Τοπική Ιστορία Έρευνα και
Διδακτική» πληροί τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου, για όσο χρονικό διάστημα
ισχύει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3
περ. δ' του Ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του Ν. 4186/2013».
Β. Τα κάτωθι προγράμματα σπουδών, καθώς και τα ειδικά προγράμματα τουλάχιστον
εξαμηνιαίας διάρκειας (περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρ. 2 του ν.3848/2010, όπως ισχύουν):
α) Με την αριθμ. 39460/Γ2/21-3-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 689 Β΄/26-3-2013), «το Πρόγραμμα
Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών
(ΟΠΑ) πληροί όλες τις προβλεπόμενες αναγκαίες επιστημονικές και διοικητικές προδιαγραφές
και ως εκ τούτου εξασφαλίζει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β ν.
3848/2010)».
β) Σύμφωνα με την αριθμ. 17785/Γ2/07.02.2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 378 Β΄/18.02.2014), «το
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων,
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του
Πανεπιστημίου Κρήτης, πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις (παρ. 3 περ. α΄
του άρθρου 2 του ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 περ. α΄ του άρθρου 36 του
ν.4186/2013)».
γ) Με την αριθμ. 110507/Γ2/15-07-2014 Υ.Α.(ΦΕΚ 2030 Β΄/25-07-2014), «το Ειδικό
Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο παρέχεται με τη
συνεργασία των Τμημάτων: α) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, β) Φιλολογίας και
γ) Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πληροί
τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 περ. α’ του ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α’ του ν.4186/2013».
δ) Σύμφωνα με την αριθμ. 115139/Γ2/22-07-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2073 Β΄/30-07-2014), «το
Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο παρέχεται από
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς το πρόγραμμα σπουδών του
Προγράμματος, όπως αυτό καταρτίστηκε κατά τα οριζόμενα στο πρακτικό, και το προσάρτημα
αυτού, της υπ’ αριθμ. 2855/13-02-2013 (θέμα 2ο) συνεδρίασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.,
πληροί τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α’ του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α’ του ν. 4186/2013».
ε) Με την αριθμ. 133978/Δ2/17-8-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2816 Β΄/7-9-2016) το «Ειδικό
Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» το οποίο παρέχεται από το
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, καθώς το πρόγραμμα σπουδών του Προγράμματος πληροί τις
προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, όπως ισχύει «6. Οι διατάξεις των
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 2 εφαρμόζονται σε όσους εισάγονται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 και εφεξής. Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν την
Σελίδα 29 από 31

έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 - 2014 για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς για την
κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή
την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι κείμενες, πριν
την ισχύ του ν. 3848/2010 κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάξεις.» Ως εκ τούτου, για τους
υποψηφίους που εισήχθησαν σε Τμήματα Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 και εφεξής
απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας [βλ.
Παράρτημα III- ΠΤΥΧΙΑ ΑΕΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (για εισαχθέντες σε ΑΕΙ κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εφεξής)].
Σχετικά με την παιδαγωγική επάρκεια αναφέρονται και στο Παράρτημα II - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ενώ, διευκρινίσεις για την παιδαγωγική επάρκεια περιλαμβάνονται, επίσης, στις
Παρατηρήσεις του Παραρτήματος I. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων και των
σχετικών δικαιολογητικών καταρτίζονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης
αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κλάδο,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 2017-2018 και αναρτώνται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr. Παράλληλα οι εν λόγω πίνακες
υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
Συγκεκριμένα αναρτώνται :
- προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί που έχουν
μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς
εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π. και
- προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική Προϋπηρεσία, στους οποίους
περιλαμβάνονται εκπ/κοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους
δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π..
Στους ανωτέρω πίνακες παρατίθενται τα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον
καθορισμό της σειράς κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρούσα πρόσκληση. Κατά
των πινάκων αυτών οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr.
Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του
τόπου (www.asep.gr).
Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή
στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η
οποία πραγματοποιείται με:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα προσωπικά στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα)
ή
 Εγγραφή Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τους
υποψήφιους)
και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην
«Είσοδο Μέλους» και στην επιλογή <<ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ>>.
Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.
προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης. Για τη διευκόλυνση
των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη
διαδρομή: «Πολίτες  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή
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των ενστάσεων στην εν λόγω πρόσκληση , απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού
λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ θα αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη
συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης.
Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις , ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων
κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών της παρούσας πρόσκλησης και εκδίδει σχετική
απόφαση.
Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στο Υπουργείο προκειμένου να συνταχθούν οι
τελικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2017-2018.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Παραρτήματα
Ι. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΙΙ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΙΙΙ. ΠΤΥΧΙΑ ΑΕΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
(για εισαχθέντες σε ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 20132014 και εφεξής)
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Προσ/κού Π.Ε & Δ.Ε.
4. Δ/νση Διοίκησης Προσ/κού Π.Ε – Τμήμα Α΄
5. Δ/νση Διοίκησης Προσ/κού Δ.Ε – Τμήμα Α΄
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης – Τμήμα Α΄
7. Δ/νση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπ/σης,
Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
8. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
9. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών
Σχολείων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)
(2)

ΠΕ60

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής .
(2)
Πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής εφόσον κατέχουν και το απαιτούμενο
πτυχίο του π.δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α΄)-(πτυχίο εξομοίωσης).
Όσον αφορά σε τίτλους χωρών της αλλοδαπής, απαιτείται επιπρόσθετα βεβαίωση επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 παρ.2 του
ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/21.09.1992 τ.Α΄) και 10 παρ.3 του ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156/31.07.1995 τ.Α). Από την υποχρέωση αυτή
απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε. και του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.

ΠΕ70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Δασκάλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής .
Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων έως 01-07-1991 ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής
(2)
Σχολής Θεσσαλονίκης έως 01-07-1991 ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής
εφόσον κατέχουν και το απαιτούμενο
πτυχίο του π.δ.130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α΄)-(πτυχίο εξομοίωσης).
Ι: Τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά
εφόσον έχουν ημερομηνία κτήσης πτυχίου έως και το ακαδημαϊκό έτος 1990−1991 (01-07-1991).
ΙΙ. Όσον αφορά σε τίτλους χωρών της αλλοδαπής απαιτείται επιπρόσθετα βεβαίωση επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 παρ.2 του
ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/21.09.1992 τ.Α΄) και 10 παρ.3 του ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156/31.07.1995 τ.Α΄). Από την υποχρέωση αυτή
απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε., του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής και
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου.
Πτυχίο Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) ή Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 έως το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν
αξιολογηθεί επιτυχώς σε επτά (7) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα – μαθήματα που εμπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές
περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέματα πολυγλωσσίας και
πολυπολιτισμικότητας ή Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που εισήλθαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14
του Ν. 4452/ΦΕΚ 17Α΄/15-02-2017 περί επιπλέον αριθμού εισακτέων και έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που
προσφέρει ο Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης.
Πτυχίο Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας ή Ποιμαντικής ή Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
(2)
(2)
ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (Ορθόδοξης Σχολής της αλλοδαπής ).
Πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης.

ΠΕ60

(2)

ΠΕ70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕ73

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕ73

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕ01

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ01

ΘΕΟΛΟΓΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ02

ΠΕ03

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας
και Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή
Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου)
(2)
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Φιλοσοφίας ή Ιστορίας
(3)
Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου .

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο
(2)
τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής .
(3)
Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου .
Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του
Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών της ημεδαπής ή
(2)
(3)
ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου . Πτυχίο σπουδών στις
Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π.

ΠΕ02

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ

ΠΕ04.02

ΧΗΜΙΚΟΙ

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ

Πτυχίο Χημείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(3)
Πανεπιστημίου της Κύπρου .

ΠΕ04.04

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ

Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) ή
(2)
Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο
(2)
Φυσιογνώστου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

ΠΕ04.05

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ

Πτυχίο Γεωλογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή του Γεωγραφίας (Πανεπιστημίου Αιγαίου) ή Γεωγραφίας (Χαροκόπειου
Πανεπιστημίου) ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) ή ισότιμα πτυχία
(2)
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής .

ΠΕ05

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ05

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)
.

ΠΕ06

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ06

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)
.

ΠΕ07

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ07

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της
(2)
αλλοδαπής .

(2)

. Πτυχίο Χημείας του
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΩΔΙΚΟΣ
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ΠΕ08

ΠΕ09

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ08

ΠΕ09

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Πτυχίο τμήματος Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (κατεύθυνσης Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής)
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίο του τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών
(4)
της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εισαχθέντες από ακαδ. έτος 2006-2007) ή ισότιμα πτυχία
(2)
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Επιπλέον, για τους τίτλους που έχουν εκδοθεί στην ημεδαπή απαιτείται και
πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς
ειδικά μαθήματα για τη διδασκαλία της τέχνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για τις δύο αυτές περιπτώσεις
δεν προκύπτει από τον τίτλο σπουδών.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην
Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το π.δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ
(μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και
Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το π.δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές,
μετονομασία με το π.δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το π.δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής
(2)
Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο
Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου
(3)
. Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ10

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ10

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή πτυχίο του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση
(2)
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Εθνικής Ακαδημίας σωματικής Αγωγής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
(2)
ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής .

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΠΕ12.01

ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ.

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

(2)

ΠΕ12.01

και πτυχίο

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΠΕ12.01

ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ.

Πτυχίο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

(2)

ΠΕ12.02

και πτυχίο
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ΠΕ12.03

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)
(2)

ΠΕ12.01

ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ.

Πτυχίο Αγρονόμων και Τοπογράφων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

και πτυχίο

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας
(μετονομάστηκε σε Μηχανολόγων Μηχανικών) ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (μετονομάστηκε σε Μηχανολόγων
(2)
Μηχανικών) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
(2)
Τεχνολογίας Υπολογιστών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
και πτυχίο
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ12.04

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ12.04

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. &
ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ

ΠΕ12.05

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ12.05

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ12.06

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΠΕ12.06

ΠΕ12.07

ΝΑΥΠΗΓΟΙ

ΠΕ12.04

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. &
ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ

Πτυχίο Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ12.08

ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ12.08

ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Χημικών Μηχανικών ή Μεταλλειολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Μηχανικών Ορυκτών
(2)
Πόρων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ12.10

ΦΥΣΙΚΟΙ
ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ12.06

ΠΕ12.11

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕ12.04

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
Πτυχίο Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
(2)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ.
Υπολογιστών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών
ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
(2)

και

(2)

ΠΕ12.13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΠΕ12.13

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής του
(3)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ.
Πανεπιστημίου της Κύπρου ή πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π. και Μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική και
ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Ραδιοηλεκτρολογία ή Μεταπτυχιακό στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. &
ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ

Πτυχίο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

(2)

και

Πτυχίο Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Σχεδιασμού Νησιωτικού Περιβάλλοντος και Χαρτογραφίας (Περιβαλλοντικής
Χαρτογραφίας (Π.Σ.Ε.)) ή Επιστημών και Πολιτισμού (κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος (ΠΣΕ)) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
(2)
πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο
που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ13

ΠΕ14.01

ΠΕ14.02

ΠΕ14.03

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤ.
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΙΑΤΡΟΙ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Δημόσιας
Διοίκησης (Παντείου Παν/μίου μέχρι 30/6/1984) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών
Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας (που από το Μάιο του 2008
μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία ή Κοινωνικής Διοίκησης
και Πολιτικής Επιστήμης κατεύθυνσης Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας
(2)
της αλλοδαπής
και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Δεν έχουν δικαίωμα ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο οι υποψήφιοι που απέκτησαν το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου μετά τις 30/6/1984 (Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 144/90 και 107/03).

ΠΕ13

ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤ.
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕ14.01

ΙΑΤΡΟΙΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Πτυχίο Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

(2)

ΠΕ14.01

ΙΑΤΡΟΙΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

και πτυχίο

Πτυχίο Φαρμακευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

(2)

ΠΕ14.01

ΙΑΤΡΟΙΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

και πτυχίο

(2)

και πτυχίο

ΠΕ14.04

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΠΕ14.04

ΓΕΩΠΟΝΟΙΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ &
ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

Πτυχίο Γεωπονίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών
Βιομηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας,
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Επιστήμης Ζωικής
Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή
(2)
Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ14.05

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ &
ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΕ14.04

ΓΕΩΠΟΝΟΙΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ &
ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Διαχείρισης
(2)
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ14.01

ΙΑΤΡΟΙΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΠΕ14.06

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

(2)

και πτυχίο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΩΔΙΚΟΣ
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ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΠΕ15

ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕ15

ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή πτυχίο της πρώην Ανώτατης
(2)
Σχολής Οικιακής Οικονομίας ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής .

ΠΕ17.01

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕ17.01

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

Πτυχίο Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων
Υποδομής ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης
(2)
ειδικότητας της αλλοδαπής

ΠΕ17.02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕ17.02

ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΠ.
ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

Πτυχίο Τεχνολόγων Μηχανολόγων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) της
(2)
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

ΠΕ17.03

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) της
(2)
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

ΠΕ17.03

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕ17.04

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πτυχίο Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) της
(2)
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

ΠΕ17.01

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

Πτυχίο Πολιτικών Δομικών Έργων, Πτυχίο Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή
(2)
ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή
πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ17.02

ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΠ.
ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

Πτυχίο Μηχανολογίας, ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ή Ναυπηγικής ή Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ή Ενεργειακής Τεχνικής ή
Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου) ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. (με κατεύθυνση
(2)
Ενεργειακής Μηχανολογίας) ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
και πτυχίο
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ17.04

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕ17.05

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.06

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ ΝΑΥΠ. ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.07

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.08

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.04

ΠΕ17.09

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΕ17.04

ΠΕ17.03

Πτυχίο Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Ενεργειακής Τεχνικής ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση
Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου) ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. (με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας) ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
(2)
της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πτυχίο Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της
(2)
αλλοδαπής
και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ή Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης
(2)
ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά
αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΠΕ17.01

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.12

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΕ17.12

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Πτυχίο Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου (πρώην τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του ΤΕΙ Καβάλας) ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης
(2)
ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά
αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ18.01

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΕ18.01

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Πτυχίο Γραφικών Τεχνών ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή Εκτύπωσης Φωτογραφικής Αναπαραγωγής ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή
(2)
ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή
πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ17.11

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙΚΑΤΕΕ

ΠΕ18.02

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ18.02

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ'ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
(MARKETING)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ'ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
(MARKETING)

Πτυχίο Τοπογραφίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

(2)

και πτυχίο

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή Γραμματέων, Στελεχών Διοίκησης, Στελεχών Εμπορίου & Βιομηχανικών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ,
(2)
Στελεχών Διοίκησης ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών
σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Πτυχίο Λογιστικής ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικής
και Ελεγκτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ή Στελεχών Λογιστηρίου, Στελεχών Εμπορίου και Βιομηχ. Επιχειρήσεων
(2)
(κατευθ. Λογιστηρίου) ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών
σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ18.03

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.02

ΠΕ18.04

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.04

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.07

ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΕ18.07

ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΕ18.08

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕ18.08

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

Πτυχίο Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ ή Τεχνολόγων Οδοντοτεχνικής ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας
(2)
της αλλοδαπής
και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.09

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ18.09

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή Κοινωνικών Λειτουργών (ΚΑΤΕΕ) ή Σχολής Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών (Τμήμα Κοινων.
Πρόνοιας), ή Διακονισσών της Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος ,, ή της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της
(2)
αλλοδαπής
και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Πτυχίο Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΤΕΙ ή Αισθητικής ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της
(2)
αλλοδαπής
και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ ή Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης
(2)
ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά
αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ18.10

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.10

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕ18.11

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.10

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕ18.12

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.12

ΠΕ18.13

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.12

ΠΕ18.14

ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕ18.12

ΠΕ18.15

ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ &
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΕ18.12

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ &
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΘΕΡΜΟΚΗΠ.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ &
ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ &
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΘΕΡΜΟΚΗΠ.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ &
ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ &
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΘΕΡΜΟΚΗΠ.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ &
ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ &
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ -

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

Πτυχίο Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή Αδελφών Νοσοκόμων ΚΑΤΕΕ ή Σχολής Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων ή Σχολής Αδελφών
Νοσοκόμων Επισκεπτριών Ε.Ε.Σ. ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του Θεραπευτηρίου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Τμήμα Νοσηλευτών) ή
Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του Νοσοκομείου Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων « Βασιλ. Όλγα» της
(2)
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην
ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Μαιευτικής ΤΕΙ ή Δημόσιας Μαιευτικής Σχολής Θεσ/νίκης της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της
(2)
αλλοδαπής
και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Πτυχίο Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ή Τεχνολόγων Γεωπόνων ( κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής) της ημεδαπής ή ισότιμα
(2)
πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο
που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Πτυχίο Ζωικής Παραγωγής ή Τεχνολόγων Γεωπόνων ( κατεύθυνση Ζωϊκής Παραγωγής) ΤΕΙ ή Κτηνοτροφικής Παραγωγής ΚΑΤΕΕ της
(2)
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην
ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Πτυχίο Ιχθυοκομίας – Αλιείας ή Τεχνολογίας Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης
(2)
ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά
αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Πτυχίο Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Τεχνολόγων Γεωπόνων ( κατεύθυνση Μηχανικής Βιοσυστημάτων) ΤΕΙ ή Γεωργικών Μηχανών
και Αρδεύσεων ΤΕΙ ή Τεχνολόγων Γεωργικών Μηχανημάτων και Αρδεύσεων ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης
(2)
ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά
αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ18.16

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ18.12

ΠΕ18.17

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΕΚΜΕΤΑΛ

ΠΕ18.12

ΠΕ18.18

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΕ18.18

ΠΕ18.20

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΠΕ18.20

ΠΕ18.21

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΘΕΡΜΟΚΗΠ.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ &
ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ &
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΘΕΡΜΟΚΗΠ.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ &
ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ &
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΘΕΡΜΟΚΗΠ.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ &
ΑΝΘ/ΜΙΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

Πτυχίο Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή Δασοπονίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία
(2)
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που
αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Πτυχίο Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΤΕΙ της ημεδαπής ή
(2)
ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή
πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Πτυχίο Οχημάτων ή Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. ΤΕΙ ή Μηχανικών Αυτοκινήτων ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία
(2)
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που
αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Πτυχίο Κλωστοϋφαντουργίας ή Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ή Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων ή Σχεδιασμού
(2)
και Τεχνολογίας Ένδυσης ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών
σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.21

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πτυχίο Ραδιολογίας / Ακτινολογίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.22

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ18.22

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
ΟΡΥΧΕΙΩΝ-ΤΕΧΝ.
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πτυχίο Μεταλλειολόγων - Τεχνολόγων Ορυχείων ΤΕΙ ή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και
(2)
Περιβάλλοντος Τ.Ε. ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
και πτυχίο παιδαγωγικών
σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ18.23

ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.
(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)

ΠΕ18.23

ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.
(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)

Πτυχίο Σχολής Πλοιάρχων (ΑΕΝ) ή Ραδιοτηλεγραφητών, Δοκίμων Αξιωματικών Καταστρώματος, Δοκίμων Αξιωματικών Ασυρμάτου
(2)
(ΑΔΣΕΝ) της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

(2)

και πτυχίο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ18.24

ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΕ18.24

ΠΕ18.25

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΕ18.24

ΠΕ18.26

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.01

ΠΕ18.27

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.01

ΠΕ18.28

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ.
ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ.
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΕ18.01

ΠΕ18.29

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ

ΠΕ18.29

ΠΕ18.30

ΘΕΡΜΟΚΗΠ.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ &
ΑΝΘ/ΜΙΑΣ

ΠΕ18.12

ΠΕ18.31

ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ.
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΕ18.31

ΠΕ18.32

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ.
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΠΕ18.33

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

ΠΕ18.35

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ.
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ.

Πτυχίο Εργοθεραπείας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πτυχίο Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

(2)

και πτυχίο

(2)

και πτυχίο

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Πτυχίο Γραφιστικής ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

(2)

και πτυχίο

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Πτυχίο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ &
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΘΕΡΜΟΚΗΠ.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ &
ΑΝΘ/ΜΙΑΣ

Πτυχίο Διακοσμητικής ή Εσωτερικής αρχιτεκτονικής διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα
(2)
πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο
που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
(2)

Πτυχίο Φωτογραφίας ΤΕΙ ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης
(2)
ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά
αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Πτυχίο Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Βιολογικών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή
(2)
ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή
πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Πτυχίο Σχολής Μηχανικών (ΑΕΝ) ή Δοκίμων Αξιωματικών Μηχανής (ΑΔΣΕΝ) της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης
(2)
ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά
αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
Πτυχίο Μηχανοσυνθ. Αεροσκαφών ή Τεχνολόγων Αεροσκαφών ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ.
(2)
ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή
ΠΕ18.32
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή Νηπιοκόμων ΚΑΤΕΕ ή Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΠΙΚΠΑ) της
(2)
ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην
ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πτυχίο Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ή Σχολής Τουριστικών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπαγγελμάτων, Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων (τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων) ΚΑΤΕΕ ή Ανώτερης Σχολής
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΕ18.02 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) πτυχία μέχρι 10-02-2003 της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας
(2)
της αλλοδαπής
και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της
ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
(MARKETING)
ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ.
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Σελίδα 10 από 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ ή Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ ή Διατροφής ή Διατροφής και Διαιτολόγιας ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ
- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(2)
της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ.
(πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
ΠΟΤΩΝ

ΠΕ18.36

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
& ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ

ΠΕ18.36

ΠΕ18.37

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΕ18.37

ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ ή Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης
(2)
ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά
αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ18.38

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΠΕ18.38

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Πτυχίο Κεραμικής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΕ18.39

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕ18.10

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ'ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕ18.40

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
(MARKETING)

(2)

και πτυχίο παιδαγωγικών

Πτυχίο Επισκεπτών/τριών Υγείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

(2)

και πτυχίο

ΠΕ18.02

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠτυχίο Εμπορίας και Διαφήμισης (ΜARKETING) ΤΕΙ ή Στελεχών Επιχειρήσεων (Κατεύθυνση Εμπορίας και Διαφήμισης Προϊόντων)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
(2)
ΚΑΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-'ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
(πρώην
ΣΕΛΕΤΕ)
ή
πτυχίο
που
αντικαθιστά
αυτό
της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
(MARKETING)

ΠΕ18.41

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΕ18.41

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

Πτυχίο ΤΕΙ Δραματικής Τέχνης ή ισότιμων Αναγνωρισμένων Σχολών Δραματικής Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμων πτυχίων
(2)
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που
αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Η ισοτιμία των πτυχίων των Σχολών Δραματικής Τέχνης της ημεδαπής θα πρέπει να έχει
χορηγηθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Επίσης, πτυχίο “DIPLOME DE LICENCE EN ETUDES THEATRALES”
από το UNIVERSITE DE PARIS III- SORBONNE NOUVELLE της Γαλλίας του οποίου η ισοτιμία με Α.Τ.Ε.Ι. έχει αναγνωρισθεί από τις
αρμόδιες αρχές, θεωρείται προσόν διορισμού στον κλάδο ΠΕ18.41 μέχρι να υπάρξουν πτυχιούχοι τμημάτων Δραματικής Τέχνης
Α.Τ.Ε.Ι. (54379/Δ2/ 19-04-2013 Υ.Α. ΦΕΚ 1047 Β΄/29-04-2013).

ΠΕ18.44

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΠΕ18.44

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

Πτυχίο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)
και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
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ΠΕ19

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ19

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α.Ε.Ι.-ΤΕΙ

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
με κατεύθυνση «Διοίκηση Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τους αποφοίτους που εισήχθησαν μετά το
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η.Υ. ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών
Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/ων
και Δικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλ/ων ή ΠΣΕ "Επιστήμες και Πολιτισμός" (με κατεύθυνση Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
και Εφαρμογές τους) ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Πληροφορικής και Τηλεματικής Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή
(2)
(3)
ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου . Επιπλέον,
απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πλην
των αποφοίτων του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων).
Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας
Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών
Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή
Αυτοματισμού ή Μηχανικών Αυτοματισμού ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής με κατεύθυνση «Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής» ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα
(2)
πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην
ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕ20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΠΕ19

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α.Ε.Ι.-ΤΕΙ

ΠΕ32

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ32

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ33

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)

ΠΕ33

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)

Πτυχίο Μεθοδολογίας- Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της
(2)
αλλοδαπής .

ΠΕ34

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ34

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (με κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)
(2)
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής .

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πτυχίο Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (με κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας) ή Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση Ισπανική Γλώσσα και
Πολιτισμός και της Διδακτικής της ως Ξένης) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της
(2)
αλλοδαπής . Πτυχίο προγράμματος σπουδών "Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός" του ΕΑΠ.

ΠΕ40

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ40

Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

(2)

.
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ΤΕ01.01

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

ΤΕ01.02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ01.03

ΜΗΧΑΝ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.03

ΜΗΧΑΝ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και
απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο
αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
(2)
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.01

ΤΕ01.04

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΤΕ01.04

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.05

ΔΟΜΙΚΟΙ

ΤΕ01.05

ΔΟΜΙΚΟΙ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση
ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή
(2)
ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και
απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο
αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
(2)
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.07

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και
απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο
αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
(2)
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.08

ΧΗΜΙΚΟΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ , αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και
βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα
(2)
εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΤΕ01.09

ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ.
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.06

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ01.07

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΤΕ01.08

ΧΗΜΙΚΟΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕ01.09

ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ.
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΤΕ01.06

Σελίδα 13 από 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ
βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα
(2)
εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ
βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα
(2)
εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.10

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕ01.10

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕ01.11

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕ01.11

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕ01.12

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση
ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης
(2)
ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η/Υ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και
απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο
αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
(2)
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.12

ΤΕ01.13

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ
απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο
αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
(2)
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.14

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΕ01.12

ΤΕ01.15

ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ

ΤΕ01.12

ΤΕ01.17

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕ01.12

ΤΕ01.19

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΤΕ01.19

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση
ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης
(2)
ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.20

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΤΕ01.20

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση
ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης
(2)
ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση
ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή
(2)
ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση
ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή
(2)
ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Σελίδα 14 από 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕ01.22

ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΤΕ01.37

ΤΕ01.23

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ01.08

ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΗΜΙΚΟΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ -

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση
ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή
(2)
ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση
ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή
(2)
ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση
ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή
(2)
ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.22

ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΤΕ01.37

ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ -

ΤΕ01.24

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕ01.24

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση
ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή
(2)
ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.25

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΤΕ01.25

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση
ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης
(2)
ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.26

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΤΕ01.26

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση
ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης
(2)
ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση
ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή
(2)
ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.27 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕ01.37

ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ -

ΤΕ01.28

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΤΕ01.28

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση
ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή
(2)
ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.29

ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ.
ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ

ΤE01.29

ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. &
ΒΙΟΛΟΓ.
ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ
απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο
αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
(2)
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.30

ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

ΤΕ01.30

ΒΟΗΘΟΙ
ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σελίδα 15 από 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕ01.31

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘΟΙ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ)

ΤΕ01.32

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ &
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΤΕ01.33

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΤΕ01.31

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘΟΙ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση
ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης
(2)
ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.32

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ &
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και
απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο
αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
(2)
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.33

ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και
απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο
αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
(2)
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.34

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕ01.34

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο
ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.35

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΕ01.35

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση
ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή
(2)
ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΤΕ01.36

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ &
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΤΕ01.36

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ &
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και
βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα
(2)
εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή
πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας
κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
(2)
αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τριετή
(5)
επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή
πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας
κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της
(2)
αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τριετή
(5)
επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΔΕ01.01

ΔΕ01.02

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΔΕ01.01

ΔΕ01.02
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΕ01.04

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΔΕ01.04

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΔΕ01.05

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

ΔΕ01.05

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

ΔΕ01.08 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΕ01.08

ΔΕ01.09

ΔΕ01.10

ΔΕ01.11

ΔΕ01.12

ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ
(ΨΥΚΤΙΚΟΙ)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΔΕ01.09

ΔΕ01.10

ΔΕ01.11

ΔΕ01.12

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ.,
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης
(2)
επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(5)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τριετή επαγγελματική πείρα
μετά την κτήση του πτυχίου.
Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ.,
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης
(2)
επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(5)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τριετή επαγγελματική πείρα
μετά την κτήση του πτυχίου.

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το
Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
(2)
τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και
(5)
βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΙΚΟΥ

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ.,
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης
(2)
επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(5)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και τριετή επαγγελματική πείρα
μετά την κτήση του πτυχίου.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ.,
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης
(2)
επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(5)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τριετή επαγγελματική πείρα
μετά την κτήση του πτυχίου.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ
(ΨΥΚΤΙΚΟΙ)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ.,
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης
(2)
επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(5)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τριετή επαγγελματική πείρα
μετά την κτήση του πτυχίου.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ.,
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης
(2)
επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(5)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τριετή επαγγελματική πείρα
μετά την κτήση του πτυχίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΕ01.13

ΔΕ01.14

ΔΕ01.15

ΔΕ01.16

ΔΕ01.17

ΔΕ01.18

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΥ- ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΕ01.13

ΔΕ01.14

ΔΕ01.15

ΔΕ01.16

ΔΕ01.17

ΔΕ01.18

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ.,
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης
(2)
επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(5)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τριετή επαγγελματική πείρα
μετά την κτήση του πτυχίου.

ΚΟΠΤΙΚΗΣ
ΡΑΠΤΙΚΗΣ

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ.,
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης
(2)
επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(5)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τριετή επαγγελματική πείρα
μετά την κτήση του πτυχίου.

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ.
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης
(2)
επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(5)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τριετή επαγγελματική πείρα
μετά την κτήση του πτυχίου.

ΤΕΧΝ.
ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ.,
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης
(2)
επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(5)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τριετή επαγγελματική πείρα
μετά την κτήση του πτυχίου.

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ.,
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης
(2)
επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(5)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τριετή επαγγελματική πείρα
μετά την κτήση του πτυχίου.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ.,
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης
(2)
επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(5)
αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και τριετή επαγγελματική πείρα
μετά την κτήση του πτυχίου.
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Παρατηρήσεις:
1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Για τους κλάδους και τις ειδικότητες στους οποίους ορίζεται ως τυπικό προσόν η κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών ή βεβαίωσης τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ διευκρινίζονται τα εξής:
α. Για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων δεν είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου ή βεβαίωσης παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή
άλλων ισοδύναμων πτυχίων (όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997-ΦΕΚ 188Α΄). Πλην όμως, κατά τους διορισμούς και τις προσλήψεις προηγούνται στον οικείο πίνακα οι
εκπαιδευτικοί που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού, δηλαδή έχουν και παιδαγωγική επιμόρφωση. (βλ. Μέρος Β΄- Κεφ, Α΄- παρ.4)
β. Κατ΄ εξαίρεση για τις προσλήψεις τρίτεκνων αναπληρωτών (παρ. 4 άρθρου 2 του ν. 3454/2006) είναι υποχρεωτική η κατοχή πτυχίου ή βεβαίωσης παιδαγωγικής επιμόρφωσης, εφόσον ανήκουν σε κλάδους ή
ειδικότητες για τις οποίες η παιδαγωγική επιμόρφωση αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού.
2. ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ της ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Οι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικού απαιτείται να έχουν απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου (Ελληνικού) σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να έχουν βεβαίωση
ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της
Ελληνικής Ιστορίας ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για την άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας «επιπέδου Γ2» ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της Κύπρου
στην Ελληνική γλώσσα ή Μεταπτυχιακό Τίτλο της ημεδαπής ή της Κύπρου στην Ελληνική Γλώσσα. Το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται και για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΔΕ και ΤΕ.
3. ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην Κύπρο πριν την πλήρη ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή ένωση (01-05-2004) και εφόσον περιλαμβάνονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται να έχουν βεβαίωση αντιστοιχίας.
Τα ίδια πτυχία καθώς και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν αποκτηθεί μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ένωση απαιτείται να έχουν βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας προς τα απονεμόμενα από τα
Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πτυχία.
4. ΕΝΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΜ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ08
Με το υπ’ αριθμ. 128/2012 π.δ. (ΦΕΚ 233 Α΄), οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 και
εφεξής, με πτυχίο της κατεύθυνσης Εικαστικών και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης θεωρητικών και ιστορικών σπουδών, εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών
Μαθημάτων.
5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
Ειδικότερα για τον κλάδο ΔΕ01 διευκρινίζεται ότι η επαγγελματική πείρα αποδεικνύεται: α. Για τους ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην ΤΕΒΕ), από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα
αναφέρονται η ιδιότητα και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους (υπολογίζουμε τρία χρόνια ημερολογιακά) και β. Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, από βεβαίωση του εργοδότη και επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων [καταμετρούμε 900 ένσημα (36 μήνες * 25 ένσημα ανά μήνα=900 ένσημα)]. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι στερούνται επαγγελματικής εμπειρίας, συμψηφίζεται ίσης
χρονικής διάρκειας διδακτική προϋπηρεσία, η οποία δε μοριοδοτείται (παρ. γ’ άρθρο 2 του ν. 3687/2008).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΣΧΕΤΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Υ.Α.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

αρθρ. 62 του ν.
4386/2016

ΦΕΚ 83 Α'/11-5-2016

90893/Γ1/5-7-2013

ΦΕΚ 1686 Β΄/9-7-2013

Πτυχίο Καθηγητικής Σχολής, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 22, περ. ε του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)
που αφορούν στους εισαχθέντες, στις εν λόγω σχολές, από το ακαδημ.
έτος 2013-2014 και εφεξής.
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κλάδου ΠΕ60 ή ΠΕ70
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Ετήσιου
Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε./
πρώην ΠΑ.ΤΕ.Σ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
Βεβαίωση τρίμηνης Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε./
πρώην ΠΑ.ΤΕ.Σ. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε για τους κλάδους της Β/θμιας Εκπ/σης ΤΕΔΕ
Παιδαγωγικό πτυχίο Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων
Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.)
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις επιστήμες της αγωγής (ημεδαπής)
Διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της αγωγής (ημεδαπής)
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αλλοδαπής με βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ότι εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής
Διδακτορικό δίπλωμα αλλοδαπής με βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι εμπίπτει
στις επιστήμες της αγωγής
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σπουδές στην Εκπαίδευση”
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Επιστημών της Αγωγής/
«Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (Διδακτική- Προγράμματα Σπουδών,
Εκπαίδευση ενηλίκων, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση)

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.)

Σελίδα 1 από 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΤΙΤΛΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΣΧΕΤΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Επιστημών της Αγωγής/ «Συγκριτική
Παιδαγωγική» με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης

Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.)

90893/Γ1/5-7-2013

ΦΕΚ 1686 Β΄/9-7-2013

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Επιστημών της Αγωγής/
«Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση»

Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.)

90893/Γ1/5-7-2013

ΦΕΚ 1686 Β΄/9-7-2013

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας/ «Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική»

Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.)

90893/Γ1/5-7-2013

ΦΕΚ 1686 Β΄/9-7-2013

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών/
«Διδακτική της Γλώσσας-Λογοτεχνία-Θέατρο και Εκπαίδευση»

Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.)

90893/Γ1/5-7-2013

ΦΕΚ 1686 Β΄/9-7-2013

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών/ «Ιστορία
και διδακτική της ιστορίας-Λαογραφία και πολιτισμός»
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών/
«Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές Αγοράς Εργασίας-ΜειονότητεςΠαιδική Ηλικία»
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής/
«Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των
Μαθηματικών)»
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής/
«Πληροφορική στην Εκπαίδευση»

Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.)

90893/Γ1/5-7-2013

ΦΕΚ 1686 Β΄/9-7-2013

Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.)

90893/Γ1/5-7-2013

ΦΕΚ 1686 Β΄/9-7-2013

Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.)

90893/Γ1/5-7-2013

ΦΕΚ 1686 Β΄/9-7-2013

Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.)

90893/Γ1/5-7-2013

ΦΕΚ 1686 Β΄/9-7-2013

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας
και Περιβάλλοντος/ «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση»

Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.)

90893/Γ1/5-7-2013

ΦΕΚ 1686 Β΄/9-7-2013

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη
Ανθρώπινων Πόρων»

Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπ/σης
(Π.Τ.Δ.Ε.)/Σύμπραξη με ΤΕΙ Πειραιά:

90893/Γ1/5-7-2013

ΦΕΚ 1686 Β΄/9-7-2013

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/"Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικών Μονάδων"

Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπ/κού Σχεδιασμού

Φ.12/733/1615520/Γ1/
29-10-2013 &
128075/Δ1/2-8-2016

ΦΕΚ 2907 Β΄/18-112013 & 2780 Β΄/ 5-92016

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Υ.Α.
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΣΧΕΤΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Υ.Α.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/"Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά
περιβάλλοντα στην κοινωνία της πληροφορίας"

Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπ/κού Σχεδιασμού

Φ.12/733/1615520/Γ1/
29-10-2013

ΦΕΚ 2907 Β΄/18-112013

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/"Περιβαλλοντική εκπαίδευση "

Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπ/κού Σχεδιασμού

Φ.12/733/1615520/Γ1/
29-10-2013 &
128075/Δ1/2-8-2016

ΦΕΚ 2907 Β΄/18-112013 & 2780 Β΄/ 5-92016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/"Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό"

Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπ/κού Σχεδιασμού

Φ.12/733/1615520/Γ1/
29-10-2013 &
128075/Δ1/2-8-2016

ΦΕΚ 2907 Β΄/18-112013 & 2780 Β΄/ 5-92016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/"Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης"

Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπ/κού Σχεδιασμού

128075/Δ1/2-8-2016

ΦΕΚ 2780 Β΄/5-9-2016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/"Διδακτική Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση:
Διεπιστημονική προσέγγιση"

Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπ/κού Σχεδιασμού

128075/Δ1/2-8-2016

ΦΕΚ 2780 Β΄/5-9-2016

Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Τμήμα
Ψηφιακών Συστημάτων

117295/Γ2/24-07-2014

ΦΕΚ 2148 Β’/5-08-2014

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/«Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του
Εκπαιδευτικού Έργου»

Ε.Κ.Π.Α/Τμήμα Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

138465/Γ2/03-09-2014

ΦΕΚ 2433 Β’/12-092014

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ε.Κ.Π.Α/Τμήμα Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
(Τ.Ε.Α.Π.Η.)

Φ.12/547/139457/Γ1/89-2014

ΦΕΚ 2462 Β’/16-092014

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/Ειδική Αγωγή

Ε.Κ.Π.Α/Τμήμα Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
(Τ.Ε.Α.Π.Η.)

Φ.12/547/139457/Γ1/89-2014

ΦΕΚ 2462 Β’/16-092014

ΤΙΤΛΟΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/«Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά
Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση»
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ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΣΧΕΤΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Υ.Α.

Ε.Κ.Π.Α/Τμήμα Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
(Τ.Ε.Α.Π.Η.)

Φ.12/547/139457/Γ1/89-2014

ΦΕΚ 2462 Β’/16-092014

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου/
Τμήμα Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

79927/Δ2/18-05-2016

ΦΕΚ 1527 Β΄/30-052016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/«Ιστορία, Τοπική Ιστορία Έρευνα και
Διδακτική»

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας/
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

128082/Δ1/2-8-2016

ΦΕΚ 2676 Β΄/29-8-2016

Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών (ΟΠΑ)

39460/Γ2/21-3-2013

ΦΕΚ 689 Β΄/26-3-2013

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Πανεπιστήμιο Κρήτης/Σχολή
Επιστημών Αγωγής / Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης

17785/Γ2/07-02-2014

ΦΕΚ 378 Β΄/18-022014

Ε.Κ.Π.Α/Τμήματα: Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και ΨυχολογίαςΦιλολογίας -Ιστορίας και
Αρχαιολογίας

110507/Γ2/15-07-2014

ΦΕΚ 2030 Β΄/25-072014

ΤΙΤΛΟΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/«Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική» με
κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και
Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)»

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Πράξη αναγνώρισης του επαγγελματικού προσόντος του καθηγητή
Β/θμιας Εκπ/σης συγκεκριμένου κλάδου
Πτυχίο της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

133978/Δ2/17-8-2016

ΦΕΚ 2073 Β΄/30-072014
ΦΕΚ 2816 Β΄/7-9-2016

Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων
(Σ.Α.Ε.Π)

Π.Δ. 38/2010

ΦΕΚ 78 Α΄/25-05-2010

Ε.Π.Α.Θ.

άρθρο 66, παρ. 2 του ν.
4310/2014

ΦΕΚ 258 Α΄/8-12-2014

115139/Γ2/22-07-2014
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII. ΠΤΥΧΙΑ ΑΕΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (αρ. 2 παρ. 3 περ. β΄ ν. 3848/2010)
(για εισαχθέντες σε ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 -2014 και εφεξής)
ΦΟΡΕΑΣ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) / Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) / Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) / Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) / Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) / Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) / Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) / Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) / Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) / Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) / Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) / Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) / Τμήμα Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.) / Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.) / Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.) / Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
208496/Δ2/22-12-2014
208494/Δ2/22-12-2014
90193/Δ2/02-06-2016
212285/Δ2/30-12-2014
171121/Γ2/22-10-2014
212286/Δ2/30-12-2014
90189/Δ2/02-06-2016

ΦΕΚ 3637 Β’/31-12-2014
ΦΕΚ 3637 Β’/31-12-2014
ΦΕΚ 1745 Β’/15-06-2016
ΦΕΚ 3685 Β’/31-12-2014
ΦΕΚ 2977 Β’/04-11-2014
ΦΕΚ 3685 Β’/31-12-2014
ΦΕΚ 1762 Β’/16-06-2016

1536/Δ2/08-01-2015
1535/Δ2/08-01-2015
131801/Γ2/20-08-2014
171118/Γ2/22-10-2014
1530/Δ2/08-01-2015
131803/Γ2/20-08-2014
212287/Δ2/30-12-2014
194542 /Δ2/15-11-2016
194542 /Δ2/15-11-2016

ΦΕΚ 82 Β’/19-01-2015
ΦΕΚ 82 Β’/19-01-2015
ΦΕΚ 2433 Β’/12-09-2014
ΦΕΚ 2986 Β’/05-10-2014
ΦΕΚ 82 Β’/19-01-2015
ΦΕΚ 2433 Β’/12-09-2014
ΦΕΚ 3685 Β’/31-12-2014
ΦΕΚ 3815 Β’/28-11-2016
ΦΕΚ 3815 Β’/28-11-2016

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Υ.Α.
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