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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 137379/Ε1
Συμπλήρωση των αριθμ. 56263/Ε1/5-4-2018
(ΦΕΚ 1283 Β') με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης
(πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019», 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ
1281 Β') με θέμα «α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, για ένταξη στους
πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2018-2019, β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 για ένταξη σε
πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για
πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019» και 56262/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ
1282 Β') με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη
στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2018-2019»,
υπουργικών αποφάσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
(α) του άρθρου 5, παρ. 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α')
«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού -καθιέρωση
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση
και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν, (β) των άρθρων 6,
7, 17, 20 και 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α') «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.»
2. Την αριθμ. 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β', ΑΔΑ:
6ΦΞΞ4653ΠΣ-Κ1Τ) υπουργική απόφαση με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους
2018-2019.»

Αρ. Φύλλου 3621

3. Την αριθμ. 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β' ΑΔΑ:
ΨΗΒ24653ΠΣ-ΖΜ1) υπουργική απόφαση με θέμα «α)
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, για
ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2018-2019, β) Πρόσκληση
εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 για ένταξη σε πίνακα
μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα
Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019».
4. Την αριθμ. 56262/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1282 Β', ΑΔΑ:
Ω6Ω64653ΠΣ-ΝΛΓ) υπουργική απόφαση με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ),
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για
ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2018-2019».
5. Την αριθμ. 169735/ΓΔ4/2017 (ΦΕΚ 3727 Β') με θέμα
«Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
6. Την αριθμ. 102655/Δ2/21-6-2018 (ΦΕΚ 2786 Β')
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ίδρυση Μουσικού
Σχολείου Σάμου και Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης».
7. Την αριθμ. 134027/Ε2/8-8-2018 (ΦΕΚ 3399 Β', διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 3419 Β') υπουργική απόφαση με
θέμα «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
8. Το αριθμ. Φ. 1/Γ/294/136374/Β1/16-8-2018 έγγραφο
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε τις εν θέματι υπουργικές αποφάσεις
και καλούμε τους εγγεγραμμένους στους:
(α) οριστικούς ενιαίους πίνακες αναπληρωτών όλων
των κλάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής
Εκπαίδευσης,
(β) οριστικούς πίνακες αναπληρωτών Μουσικών Ειδικεύσεων και
(γ) οριστικούς Κύριους και Επικουρικούς πίνακες
αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ),
σχολικού έτους 2018-2019, καθώς και όσους υπέβαλαν
αίτηση ένταξης στους αντίστοιχους πίνακες ωρομισθίων,
στο πλαίσιο των ως άνω υπουργικών αποφάσεων, να
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δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως
αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και
ως ωρομισθίων, στη γενική εκπ/ση, στην ειδική αγωγή
και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά
σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη
Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές
υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ),
κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2018-2019.
Οι δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται
εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των οριστικών πινάκων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Με την αριθμ. 134027/Ε2/8-8-2018
(ΦΕΚ 3399 Β', διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 3419 Β') υπουργική απόφαση επανακαθορίστηκαν οι περιοχές μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας).
ΜΕΡΟΣ Α':
ΔΗΛΩΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
α. Κατά τη διαδικασία επιλογής περιοχών προτίμησης
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/)
δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1)
μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης (περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μουσικά σχολεία, καλλιτεχνικά
σχολεία, εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια και Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων) αναπληρωτών
με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.
Οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11,
ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02), ΤΕ16, ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19 και ΠΕ20), ΠΕ91.01 (πρώην ΠΕ32) και ΠΕ91.02
(πρώην ΠΕ18.41) δύνανται να επιλέξουν περιοχές και
από τις δύο βαθμίδες εκπ/σης. Οι εκπ/κοί της Β/θμιας
Εκπ/σης δύνανται να επιλέξουν, ανάλογα με τον κλάδο
τους, και τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια
και γυμνάσια, μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία.
Περίπτωση κλάδου ΠΕ70
Α/Α

Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)

1

Β’ Πειραιά (Π.Ε.)

2

Α’ Πειραιά (Π.Ε.)

3

Δ’ Αθήνας (Π.Ε.)

...

...

71

Αρκαδίας (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου

Περίπτωση κλάδου ΠΕ02
Α/Α

Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)

1

Β’ Πειραιά (Δ.Ε.)

2

Α’ Πειραιά (Δ.Ε.)

3

Γεν. Εκκλ/κό Λύκειο-Γυμνάσιο Ξάνθης

4

Β’ Πειραιά (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου

...

...

84

Σιβιτανίδειος Σχολή - Μειωμένου Ωραρίου
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Περίπτωση κλάδου ΠΕ06
Α/Α

Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)

1

Β' Πειραιά (Π.Ε.)

2

Β' Πειραιά (Δ.Ε.)

3

Α' Αθήνας (Δ.Ε.)

4

Β' Πειραιά (Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου

...

...

120

Α' Αθήνας (Δ.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου

α) Στις προτιμήσεις των υποψηφίων η ένδειξη (Π.Ε.)
δηλώνει τη βαθμίδα της Α/θμιας Εκπ/σης και η ένδειξη
(Δ.Ε.) τη βαθμίδα της Β/θμιας Εκπ/σης.
β) Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη με μειωμένο ωράριο σε μία περιοχή (π.χ. 4η προτίμηση εκπ/
κού κλάδου ΠΕ06 -> «Β' Πειραιά-Μειωμένου Ωραρίου»)
δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην ίδια περιοχή με πλήρες ωράριο, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει
ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 1η προτίμηση
ΠΕ06 -> «Β' Πειραιά»). Το ίδιο ισχύει και στην αντίστροφη
περίπτωση επιλογής περιοχής με πλήρες ωράριο απασχόλησης.
γ) Η επιλογή συγκεκριμένης περιοχής της μιας βαθμίδας εκπ/σης (π.χ. 1η προτίμηση ΠΕ06 -> Β' περιοχή της
Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά) δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην αντίστοιχη
περιοχή της άλλης βαθμίδας εκπ/σης, αλλά ο υποψήφιος,
εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 2η προτίμηση-> Β'
περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στο σύνολο των διαθέσιμων
περιοχών, οφείλει να τις επιλέξει όλες, με τη σειρά που
επιθυμεί.
2. Ο υποψήφιος δύναται να προσληφθεί, στις περιοχές
τις οποίες έχει επιλέξει, για την κάλυψη λειτουργικών
κενών σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιοχών προτίμησης του, οι
οποίες εντάσσονται σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) [παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010
(ΦΕΚ 163 Α')] ή στο πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής
διδασκαλίας, που παρέχεται παράλληλα στις τάξεις των
σχολικών μονάδων της Β/θμιας Επαγγελματικής Εκπ/
σης, στο πλαίσιο της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.
(ΜΝΑΕ)».
3. Οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν και στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης
της Θράκης, εφόσον στο πρόσωπο τους πληρούνται οι
προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 64, παρ. 1 του
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α'), επιλέγοντας κατά περίπτωση
τις περιοχές «Ροδόπη (Π.Ε.) - Μειονοτικά - ελληνόγλωσσο
πρόγραμμα», «Ξάνθη (Π.Ε.) - Μειονοτικά - ελληνόγλωσσο
πρόγραμμα», «Α' Έβρος (Π.Ε.) - Μειονοτικά -ελληνόγλωσσο πρόγραμμα», «Ροδόπη (Π.Ε.) - Μειονοτικά-ελληνόγλωσσο πρόγραμμα - Μειωμένου Ωραρίου», «Ξάνθη
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(Π.Ε.) - Μειονοτικά - ελληνόγλωσσο πρόγραμμα - Μειωμένου Ωραρίου» και «Α' Έβρος (Π.Ε.) - Μειονοτικά - ελληνόγλωσσο πρόγραμμα - Μειωμένου Ωραρίου».
4. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ73 μπορούν να δηλώσουν μόνο τις περιοχές Ροδόπης, Ξάνθης και Α' Έβρου
(Π.Ε.).
5. Μόνο οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03,
ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ80 και ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19 και
ΠΕ20) μπορούν να επιλέξουν Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικά Εκκλησιαστικά
Λύκεια-Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΜΕΡΟΣ Α', Κεφ. Γ’ - Ενότητα 1. Γενικές οδηγίες - παρ. 3 της αριθμ. 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ
1283 Β') υπουργική απόφαση. Σημειώνεται, δε, ότι στο
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους (το από 10-9-1926 ν.δ., ΦΕΚ 309 Α'),
πρόσληψη γυναικών εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατή.
6. Οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.01 και
ΠΕ16.02) και ΤΕ16 δύνανται να επιλέξουν περιοχές και
από τις δύο βαθμίδες εκπ/σης, καθώς και τη Σιβιτανίδειο Σχολή. Μόνο οι υποψήφιοι που κατοχυρώνουν τη
μουσική ειδίκευση «θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής»
(Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική) δύνανται να επιλέξουν τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην αριθμ. 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ
1281 Β') υπουργική απόφαση.
Μόνο οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ79.01 (πρώην
ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02), ΠΕ79.02 (πρώην ΠΕ17.13 και
ΠΕ17.14) και ΤΕ16 μπορούν να επιλέξουν τα μουσικά
σχολεία, (βλ. Β. Αιτήσεις Μουσικών Σχολείων).
7. Μόνο οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ91.02 (πρώην
ΠΕ18.41) μπορούν να επιλέξουν και καλλιτεχνικά σχολεία. Τα εν λόγω σχολεία, όπως αυτά αναγράφονται στο
συνημμένο σχετικό πίνακα (βλ. Παράρτημα III), θα δηλώνονται ονομαστικά, η δε πρόσληψη σε αυτά γίνεται κατά
προτεραιότητα των λοιπών προσλήψεων του οικείου
κλάδου. Για τους λοιπούς κλάδους Β/θμιας Εκπαίδευσης, τα λειτουργικά κενά των καλλιτεχνικών σχολείων θα
καλύπτονται με ευθύνη του οικείου Δ/ντη Εκπαίδευσης
από εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται στην περιοχή που ανήκει το κάθε καλλιτεχνικό σχολείο.
β. Εκτός των συγκεκριμένων επιλογών περιοχών προτίμησης, κάθε υποψήφιος, ανάλογα με τον κλάδο του, έχει
τη δυνατότητα να δηλώσει επιλέγοντας το/α σχετικό/ά
πεδίο/α, ότι επιθυμεί να προσληφθεί σε περίπτωση κατά
την οποία εξαντληθούν οι πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΕΑΕ), - σύμφωνα με
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 «Ειδικότερα Θέματα» της αριθμ. 61048/Ε2/7-4-2017 (ΦΕΚ 1239 Β')
υπουργική απόφαση- από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου του, με βάση τις
προτεινόμενες επιλογές του πεδίου «Επιπλέον, δηλώνω
ανεπιφύλακτα ότι», ως ακολούθως:
βι) Ο υποψήφιος των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03
και ΠΕ04, ως αναπληρωτής εκπ/κός σε Σχολικές Μονάδες
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε Τμήματα
Ένταξης (Τ.Ε.) Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης και στην
εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, επιλέγοντας
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την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή
σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ/εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη
σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Ειδικής Αγωγής
και Εκπ/σης».
β2) Ο υποψήφιος των λοιπών κλάδων, ως αναπληρωτής εκπ/κός σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.)
Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης, επιλέγοντας την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Ειδικής
Αγωγής και Εκπ/σης».
γ. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει
την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή για
Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων
(Δ.Υ.Ε.Π.)». Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 προσλαμβάνονται στις ΔΥΕΠ αποκλειστικά με πλήρες ωράριο.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Σε ενδεχόμενη αποδοχή των περιπτώσεων β και
γ (πρόσληψη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε./εξειδικευμένη εκπ/κή
υποστήριξη ή πρόσληψη σε Δ.Υ.Ε.Π.) ο εκπαιδευτικός
είναι υποψήφιος για πρόσληψη στις ίδιες κατά σειρά
προτίμησης περιοχές με το αντίστοιχο ωράριο, όπως
αυτές δηλώνονται στην αίτησή του κατά τα ανωτέρω
αναφερόμενα.
2. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υπάρξει
ανάγκη ταυτόχρονης διενέργειας προσλήψεων, κατά τα
προαναφερθέντα, από τους πίνακες της Γενικής, τηρείται
μηχανογραφικά η κάτωθι σειρά προτεραιότητας, ανά περιοχή προτίμησης, στην κάλυψη των λειτουργικών κενών:
α) "Γενική Εκπ/ση" (για προσλήψεις στη Γενική Εκπ/ση)
β) πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας
της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)»
γ) Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.)/Τάξεις Υποδοχής
δ) "ΣΜΕΑΕ" (για προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ σε περίπτωση εξάντλησης των οικείων πινάκων ΕΑΕ)
ε) "παράλληλη στήριξη" (για προσλήψεις σε παράλληλη στήριξη/εξειδικευμένη εκπ/κή υποστήριξη σε περίπτωση εξάντλησης των οικείων πινάκων ΕΑΕ)
στ) "ΔΥΕΠ" (για προσλήψεις σε ΔΥΕΠ).
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ.2,
περ.11, εδάφιο δεύτερο του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α'),
όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 46
του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α') οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04
για την παράλληλη στήριξη (περίπτωση β1), πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Ως εκ
τούτου, ο εκπ/κός οφείλει να έχει δηλώσει και περιοχές
μειωμένου ωραρίου για να εξεταστεί το ενδεχόμενο
πρόσληψής του στην οικεία περιοχή. Ο Προϊστάμενος
της οικείας Δ/νσης Δ.Ε. δύναται να μετατρέψει τη σύμβαση, των κατά τα ανωτέρω προσλαμβανομένων, σε
πλήρους ωραρίου εφόσον υφίστανται εκπ/κές ανάγκες
στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης και
οι εκπαιδευτικοί το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή
τους, κατόπιν τροποποίησης της υπουργικής απόφασης
πρόσληψής τους.
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2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Δηλώνονται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/)
οι περιοχές προτίμησης ιύας Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11,
ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02) - ΤΕ16, ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19 και ΠΕ20), ΠΕ91.01 (πρώην ΠΕ32) και ΠΕ91.02
(πρώην ΠΕ18.41), οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν
σε δημοτικά σχολεία ως ωρομίσθιοι θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές Α/θμιας
Εκπ/σης.
Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - Μουσικά Σχολεία
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί
των κλάδων ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02),
ΠΕ79.02 και ΤΕ16. Στην Αίτηση-Δήλωση ο υποψήφιος
μπορεί να δηλώσει, κατά σειρά προτεραιότητας, από
ένα (1) έως και όλα τα Μουσικά Σχολεία με πλήρες ή/
και μειωμένο ωράριο.
Α/Α

Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)

1

Μουσικό Σχολείο Αλίμου

2

Μουσικό Σχολείο Παλλήνης

3

Μουσικό Σχολείο Αλίμου-Μειωμένου Ωραρίου

...

...

45

Μουσικό Σχολείο Αθηνών-Μειωμένου Ωραρίου

2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ - Μουσικά Σχολεία.
Στην Αίτηση-Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει μουσικά
σχολεία μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ - ΕΜ16
Ο υποψήφιος δηλώνει μουσικά σχολεία μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ -ΠΕΡΙΟΧΕΣ/ΚΕΔΔΥ (ΚΕΣΥ1) ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Κατά τη διαδικασία επιλογής περιοχών προτίμησης
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/)
δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1)
μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης (περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση) αναπληρωτών
με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο, για πρόσληψη
σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) και στο πλαίσιο του
προγράμματος της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Παράλληλη Στήριξη), ή/και από ένα (1) μέχρι
το σύνολο των Κέντρων Διαφοροδιάννωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) για την πρόσληψη τους ως αναπληρωτών
πλήρους ωραρίου σε αυτά (για τους κλάδους ΕΑΕ ΠΕ60,
ΠΕ70, ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ02 και ΠΕ03 ή ΠΕ04.
1

Μετά και την έναρξη της πλήρους λειτουργίας τους.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για το πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης (Παράλληλη Στήριξη) προσλαμβάνονται
μόνο υποψήφιοι των κλάδων ΕΑΕ: ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ60,
ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ.2,
περ.11, εδάφιο δεύτερο του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α'),
όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 46 του
ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α'), οι προσλήψεις αναπληρωτών
εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το «πρόγραμμα της
εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης...», πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 ΕΑΕ,
που επιθυμούν να προσληφθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, υποχρεούνται να δηλώσουν και περιοχές προτίμησης
με μειωμένο ωράριο. Ο Δ/ντής, δε, της οικείας Δ/νσης Δ.Ε.
πρόσληψης δύναται να μετατρέψει τη σύμβαση, των κατά
τα ανωτέρω προσλαμβανομένων, σε πλήρους ωραρίου,
εφόσον υφίστανται εκπ/κές ανάγκες στην ίδια περιοχή
της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, και οι εκπαιδευτικοί το
έχουν δηλώσει στην αρχική αίτηση τους, κατόπιν τροποποίησης της υπουργικής απόφασης πρόσληψής τους.
α. Για τους εκπ/κούς ΕΑΕ που απασχολούνται αποκλειστικά σε μία εκ των βαθμίδων εκπ/σης (π.χ. ΠΕ71 στην Α/
θμια και ΠΕ02 στη Β/θμια ΕΑΕ) καθώς και για τους εκπ/
κούς που δύνανται να απασχολούνται και στις δύο βαθμίδες εκπ/σης (π.χ. ΠΕ06, ΠΕ11), δηλώνονται, κατά σειρά
προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των περιοχών και των ΚΕΔΔΥ προτίμησης αναπληρωτών, σύμφωνα
με τα ισχύοντα για τους αναπληρωτές Γενικής Παιδείας.
β. Οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με βάση την κατάταξη τους στον οικείο πίνακα αναπληρωτών και την
αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών/ΚΕΔΔΥ που έχουν
υποβάλει και εφόσον προσληφθούν σε περιοχή και στον
ηλεκτρονικό τους φάκελο έχει δηλωθεί η επάρκεια στην
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή/και επάρκεια στην Ελληνική Γραφή Braille, τοποθετούνται ως αναπληρωτές
πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, κατά προτεραιότητα,
σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών.
Περαιτέρω, κατά τη διενέργεια/ροή προσλήψεων σε
δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης τηρείται μηχανογραφικά η κάτωθι σειρά προτεραιότητας τοποθέτησης στις
περιοχές προτίμησης:
α) περιοχές "Braille & ΕΝΓ" (για προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ/
ΤΕ με ανάγκη ταυτόχρονης γνώσης Braille & ΕΝΓ),
β) περιοχές "παράλληλης στήριξης Braille & ΕΝΓ" (για
προσλήψεις παράλληλης στήριξης/εξειδικευμένης εκπ/
κής υποστήριξης με ανάγκη ταυτόχρονης γνώσης Braille
& ΕΝΓ),
γ) περιοχές "ΕΝΓ" (για προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ με
ΕΝΓ),
δ) περιοχές "Braille" (για προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ με
Braille),
ε) περιοχές "παράλληλης στήριξης ΕΝΓ" (για προσλήψεις παράλληλης στήριξης/εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης με ΕΝΓ)
στ) περιοχές "παράλληλης στήριξης Braille" (για προσλήψεις παράλληλης στήριξης/εξειδικευμένης εκπ/κής
υποστήριξης με Braille)
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ζ) περιοχές "ΣΜΕΑΕ" (για προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ)
η) περιοχές "παράλληλης στήριξης" (για προσλήψεις
παράλληλης στήριξης/εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης).
Παράδειγμα:
Για εκπ/κό Α/θμιας Εκπ/σης που έχει καταχωρίσει στην
αίτηση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης τις περιοχές προτίμησης που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
1η

Κοζάνη (Π.Ε.)

2η

ΚΕΔΔΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ

3η

Γρεβενά (Π.Ε.)

4η

Καστοριά (Π.Ε.)

5η

ΚΕΔΔΥ ΓΡΕΒΕΝΑ

6η

Φλώρινα (Π.Ε.)

η εξέταση των περιοχών προτίμησης κατά την ενιαία
ροή πρόσληψης είναι η εξής:
1η

Κοζάνη (Π.Ε.) (Braille-ΕΝΓ)

2η

Κοζάνη (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille-ΕΝΓ)

3η

Κοζάνη (Π.Ε.) (ΕΝΓ)

4η

Κοζάνη (Π.Ε.) (Braille)

5η

Κοζάνη (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (ΕΝΓ)

6η

Κοζάνη (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille)

7η

Κοζάνη (Π.Ε.)

8η

Κοζάνη (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη)

9η

ΚΕΔΔΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ

10η

Γρεβενά (Π.Ε.) (Braille-ΕΝΓ)

11η

Γρεβενά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille-ΕΝΓ)

12η

Γρεβενά (Π.Ε.) (ΕΝΓ)

13η

Γρεβενά (Π.Ε.) (Braille)

14η

Γρεβενά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (ΕΝΓ)

15η

Γρεβενά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille)

16η

Γρεβενά (Π.Ε.)

17η

Γρεβενά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη)

18η

Καστοριά (Π.Ε.)( Braille-ΕΝΓ)

19η

Καστοριά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (BrailleΕΝΓ)

20η

Καστοριά (Π.Ε.) (ΕΝΓ)

21η

Καστοριά (Π.Ε.) (Braille)

22η

Καστοριά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (ΕΝΓ)

23η

Καστοριά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille)

24η

Καστοριά (Π.Ε.)

25η

Καστοριά (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη)

26η

ΚΕΔΔΥ ΓΡΕΒΕΝΑ

27η

Φλώρινα (Π.Ε.) (Braille-ΕΝΓ)

28η

Φλώρινα (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (BrailleΕΝΓ)
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29η

Φλώρινα (Π.Ε.) (ΕΝΓ)

30η

Φλώρινα (Π.Ε.) (Braille)

31η

Φλώρινα (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (ΕΝΓ)

32η

Φλώρινα (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη) (Braille)

33η

Φλώρινα (Π.Ε.)

34η

Φλώρινα (Π.Ε.) (παράλληλη στήριξη)

Ο εκπ/κός τοποθετείται, κατά τα ανωτέρω, βάσει των
υφιστάμενων αρμοδίως καταγεγραμμένων κενών.
Αντίστοιχα ισχύουν και για τις προσλήψεις κλάδων
Β/θμιας Εκπ/σης με μόνη διαφοροποίηση ότι οι περιπτώσεις: -(παράλληλη στήριξη) (Braille-ΕΝΓ), - (παράλληλη
στήριξη) (ΕΝΓ), -(παράλληλη στήριξη) (Braille) και -(παράλληλη στήριξη) των υποψηφίων των κλάδων ΠΕ02,
ΠΕ03 και ΠΕ04 εξετάζονται μόνο για τις προτιμήσεις
μειωμένου ωραρίου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στο σύνολο των διαθέσιμων
περιοχών/ΚΕΔΔΥ, οφείλει να τα επιλέξει όλα, με τη σειρά
που επιθυμεί.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 17 και
20 του πρόσφατου ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α'):
Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ιδρύονται Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) της παρ. 6 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018,
καταργούνται.
Η παύση της λειτουργίας των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και η έναρξη
της πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται
το αργότερο έως την 1.9.2018 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, η προθεσμία του προηγούμενου
εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες και για
μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες.
Στις παρακάτω περιοχές, στις οποίες επί του παρόντος
λειτουργεί ένα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ιδρύονται δύο Κ.Ε.Σ.Υ.:
Α' Αθήνας, Β' Αθήνας, Γ' Αθήνας, Δ' Αθήνας, Ανατ. Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Α' Θεσσαλονίκης και Β' Θεσσαλονίκης.
Στην ανωτέρω περίπτωση κατά την οποία λειτουργούν
περισσότερα από ένα Κ.Ε.Σ.Υ. στην περιοχή αρμοδιότητας των ίδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η περιοχή αρμοδιότητας κάθε
Κ.Ε.Σ.Υ. καθορίζεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη
των οικείων Προϊσταμένων, της οικείας Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Πέραν των περιοχών/ΚΕΔΔΥ προτίμησης, οι εκπ/κοί
των κλάδων ΠΕ71, ΠΕ70 ΕΑΕ μπορούν να δηλώσουν και
την επιλογή «Αποδέχομαι πρόσληψη και ως αναπληρωτής στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.». Σε ενδεχόμενη αποδοχή της εν λόγω
περίπτωσης ο εκπαιδευτικός είναι υποψήφιος για πρό-
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σληψη στις ίδιες κατά σειρά προτίμησης περιοχές, όπως
αυτές δηλώνονται στην αίτησή του κατά τα ανωτέρω.
2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΑΕ -ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Δηλώνονται περιοχές προτίμησης μίας Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Οι εκπ/κοί των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08,
ΠΕ11, ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02) - ΤΕ16,
ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19 και ΠΕ20), ΠΕ91.01 (πρώην ΠΕ32)
και ΠΕ91.02 (πρώην ΠΕ18.41), που επιθυμούν να απασχοληθούν στην Πρωτοβάθμια ως ωρομίσθιοι ΕΑΕ, θα
πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές Α/θμιας Εκπ/σης.
2. Οι εκπαιδευτικοί που στον ηλεκτρονικό τους φάκελο έχει δηλωθεί η επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική
Γλώσσα ή /και επάρκεια στην Ελληνική Γραφή Braille,
τοποθετούνται ως ωρομίσθιοι, κατά προτεραιότητα, σε
σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών, αντίστοιχα, στις
ίδιες, κατά σειρά προτίμησης, περιοχές, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτησή τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης
περιοχών προτίμησης ο υποψήφιος δύναται - μέσω του
ΟΠΣΥΔ - να προεικονίσει ή/ και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής, με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και
της ημερομηνίας υποβολής της συμπληρωματικής του
δήλωσης περιοχών.
Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΝΩΝ
[άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α')]
Στο άρθρο 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε
σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής» του ν. 4547/2018
(ΦΕΚ 102 Α') «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι, μετά την 1η Νοεμβρίου
κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία
κάλυψης των κενών θέσεων λόγω άρνησης ανάληψης
υπηρεσίας από αναπληρωτή ή παραίτησης από τη θέση
αναπληρωτή σε σχολικές μονάδες, μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
για την κάλυψη των κενών θέσεων των συγκεκριμένων
σχολικών μονάδων. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να
καλυφθούν με την ειδική προκήρυξη δηλώνονται από
τους προϊσταμένους των περιφερειακών διευθύνσεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη
Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου.
Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν
ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών του οικείου σχολικού έτους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση - δήλωση
συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
αποκλειστικά σε περιοχές για τις οποίες έχουν ήδη εκδηλώσει την προτίμηση τους στην πρόσκληση δήλωσης
περιοχής προτίμησης αναπληρωτών του οικείου έτους.
Η τοποθέτηση στις σχολικές μονάδες της ειδικής προκήρυξης γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους πίνα-
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κες των αναπληρωτών. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός,
εφόσον επιστρέψει ο μόνιμος εκπαιδευτικός στη θέση
στην οποία έχει τοποθετηθεί, διατίθεται με απόφαση
του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη
του υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση της οικείας
διεύθυνσης εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικός που τοποθετείται ως αναπληρωτής σε
κενό με την ειδική προκήρυξη, ύστερα από την αίτησηδήλωση συμμετοχής του και δεν αναλαμβάνει υπηρεσία
ή παραιτείται, διαγράφεται από τους πίνακες κατά το
τρέχον σχολικό έτος και αποκλείεται από αυτούς του
επόμενου.
ΜΕΡΟΣ Β:
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Ενότητα 1. Τροποποίηση Δήλωσης περιοχών
κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής
Καθ' όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής της
δήλωσης περιοχών προτίμησης, επιτρέπεται η τροποποίηση του συνόλου των επιλογών/ πεδίων προτίμησης
περιοχών ή/ και δομών απασχόλησης.
Κατά την παρούσα διαδικασία δήλωσης προτιμήσεων
δεν παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης (απενεργοποίησης) της αίτησης-δήλωσης υποψήφιου αναπληρωτή/
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. Η συγκεκριμένη δυνατότητα
θα δοθεί μετά την τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των δηλώσεων περιοχών και καθ' όλη τη διάρκεια του
διδακτικού έτους.
Ενότητα 2. Τροποποίηση Δήλωσης μετά τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής της
Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και εντός αποκλειστικής προθεσμίας θα δοθεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο, στους υποψηφίους η δυνατότητα τροποποίησης της
αίτησης-δήλωσης υποψήφιου εκπαιδευτικού, μόνο ως
προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών
ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης. Οι υποψήφιοι θα
ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση, μέσω του ΟΠΣΥΔ
(στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).
Κατά τα λοιπά, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο για τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Σε περίπτωση διορισμού του/της συζύγου της/του
υποψηφίου αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού ως
μόνιμου εκπαιδευτικού, προκειμένου να συμπεριλάβει
και την περιοχή διορισμού του/της συζύγου με τη σειρά που επιθυμεί, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των διορισμών των μονίμων εκπαιδευτικών
[παρ.4 άρθρο 2 της αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ
465/17.04.2003 τ.Β’) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει].
2. Σε περίπτωση απόσπασης με υπουργική απόφαση
του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή εκπ/
κού σε διαφορετικό ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή άλλη υπηρεσία ή
φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, κατά τις
αποσπάσεις του σχολικού έτους 2018-2019, είναι δυνατή
η υποβολή τροποποιητικής αίτησης εντός δέκα ημερών
από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης,
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προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει περιοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του ώστε να
παραμείνουν σε αυτή μόνο οι περιοχές που επιθυμεί, οι
οποίες, όμως, θα πρέπει να ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης του/της συζύγου.
Σε περίπτωση απόσπασης σε άλλη υπηρεσία ή φορέα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ως οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, νοείται αυτή στην οποία ανήκει
η υπηρεσία/ο φορέας.
3. Σε περίπτωση πρόσληψης ως αναπληρωτή εκπ/κού
ενός εκ των συζύγων, που είναι υποψήφιοι αναπληρωτές κατά τις προσλήψεις του σχολικού έτους 2018-2019,
είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης από
τον άλλο σύζυγο εντός δέκα ημερών από την έκδοση
της σχετικής υπουργικής απόφασης, προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει περιοχές προτίμησης
από την αρχική αίτησή του, ώστε να παραμείνουν σε
αυτή μόνο οι περιοχές που επιθυμεί, οι οποίες, όμως,
θα πρέπει να ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/
σης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η περιοχή
πρόσληψης του/της συζύγου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Προκειμένου να τροποποιήσει την αίτηση-δήλωσή
του, κατά τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 3 και 4), ο υποψήφιος
καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη
με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά στη
πλησιέστερη Δ/νση Εκπ/σης, η οποία διαβιβάζεται άμεσα στα αρμόδια Τμήματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων - Δ/νση ΔιορισμώνΠροσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης) με τον προσφορότερο τρόπο (fax, e-mail) για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, η
οικεία Διεύθυνση οφείλει να επιβεβαιώνει την παραλαβή
του αιτήματος.
2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων (παρ.
1, 2, 3 και 4 της παρούσας ενότητας) απαιτείται η προσκόμιση από τους υποψηφίους πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και η κοινοποίηση στην
Υπηρεσία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του/της
συζύγου [ή του συμβιούντος/της συμβιούσας, άρθρο 12
του ν. 4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α')], καθώς και του αριθμού
πρωτοκόλλου των σχετικών υπουργικών αποφάσεων,
κατά περίπτωση.
Ενότητα 3. Απενεργοποίηση Αίτησης-ΔήλωσηςΑπενεργοποίηση συγκεκριμένου κλάδου
Αίτησης-Δήλωσης
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιοχών και καθ' όλη τη διάρκεια του διδακτικού
έτους, χορηγείται στον υποψήφιο εκπ/κό:
α) η δυνατότητα απενεργοποίησης της υποβληθείσας
αίτησης-δήλωσης αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/
κού, απευθείας από τον εκπ/κό, μέσω της πλατφόρμας
του ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή, για κανένα λόγο, η εκ νέου
ενεργοποίηση της αίτησης.
β) η δυνατότητα απενεργοποίησης συγκεκριμένου
κλάδου από την υποβληθείσα αίτηση-δήλωση αναπλη-
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ρωτή με την υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματος
προς τα αρμόδια Τμήματα Α' (για τους κλάδους Δασκάλων και Νηπιαγωγών Γενικής Εκπ/σης και ΕΑΕ) ή Β' (για
τους λοιπούς κλάδους) της Δ/νση ς Διορισμών και Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας). Επισημαίνεται ότι κατόπιν υποβολής του
αιτήματος και σχετικής έγκρισης/υλοποίησής του, δεν
είναι δυνατή, για κανένα λόγο, η εκ νέου ενεργοποίηση
του κλάδου.
Κατ' εξαίρεση, οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο
αυτό να αναλάβουν υπηρεσία - σύμφωνα με την παρ.
17, άρθρο 59 του ν. 3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164
Α'), μπορούν να επανενεργοποιήσουν την αίτηση τους,
υποβάλλοντας σχετική δήλωση στα αρμόδια Τμήματα
της Δ/νσης Διορισμών-Προσλήψεων Π.Ε. και Δ.Ε. του
ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποκλειστικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από την απόλυσή τους από το στρατό.
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Ενότητα 1. Προσλήψεις από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης-μουσικών ειδικεύσεων
Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία,
κατά κλάδο/ειδικότητα, γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους οικείους πίνακες (με μόρια)
και τις επιλογές προτίμησης περιοχών. Σε περίπτωση
εξάντλησης αυτών, οι προσλήψεις γίνονται από συμπληρωματικούς πίνακες (χωρίς μόρια) του οικείου κλάδου.
Ομοίως, πραγματοποιούνται οι προσλήψεις από τους
πίνακες ωρομισθίων (ανά Περιφέρεια), στους οποίους
προηγούνται οι υποψήφιοι με μόρια.
Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ που έχουν τρία (3) τέκνα
προσλαμβάνονται από τους πίνακες αναπληρωτών σε
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο (και ειδικότητα) επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων. Για τη
συμπλήρωση του εν λόγω ποσοστού προσλαμβάνονται
υποψήφιοι και από το συμπληρωματικό πίνακα χωρίς
μόρια (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004,
όπως προστέθηκε στην παρ. 4.α του άρθρου 2 του
ν. 3454/2006).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Τρίτεκνοι εκπ/κοί ενταγμένοι σε κλάδους, για το
διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών
σπουδών της ΠΑ.Τ.Ε.Σ./Σ.ΕΛ.Ε.Τ.Ε. (νυν Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), κατά
τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985
(ΦΕΚ 167 Α'), όπως ισχύει, προσλαμβάνονται κατά τις
διατάξεις της παρούσας περίπτωσης μόνον, εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό.
2. Οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν προτάσσονται στους
πίνακες αναπληρωτών, αλλά κατατάσσονται σε αυτούς
βάσει των μορίων προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης
του συμπληρωματικού πίνακα (χωρίς μόρια). Η πρόσληψή τους, δε, γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στον
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πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται προσλήψεις.
Διευκρινίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι: α) το ποσοστό
των προσλαμβανόμενων τρίτεκνων ως αναπληρωτών
εκπ/κών δεν ισχύει ανά περιοχή πρόσληψης αλλά επί
του συνολικού αριθμού προσλήψεων της κάθε φάσης,
και β) εάν το ποσοστό 20% δεν καλυφθεί από τρίτεκνους,
μετά το τέλος της ροής του προγράμματος, οι κενές θέσεις καλύπτονται συμπληρωματικά από μη τρίτεκνους
εκπαιδευτικούς του ιδίου κλάδου.
Ενότητα 2. Προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση γίνεται με βάση
τη σειρά κατάταξης (και τις επιλογές/προτιμήσεις) των
υποψήφιων εκπ/κών στους κύριους πίνακες του οικείου κλάδου, και σε περίπτωση εξάντλησης αυτών, από
τους αντίστοιχους επικουρικούς πίνακες. Σε περίπτωση
εξάντλησης και των επικουρικών πινάκων πραγματοποιούνται προσλήψεις από τους αντίστοιχους πίνακες
κατάταξης αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.
6 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α') καταργούνται η παρ. 1
του άρθρου 12 του ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7 Α') και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2009/1992
(Α' 18), σύμφωνα με τα οποία οι διορισμοί στις ενιαίες
θέσεις των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 γίνονταν σε ποσοστό
60% από υποψηφίους του κλάδου ΠΕ19 και σε ποσοστό
40% από υποψηφίους του κλάδου ΠΕ20 της παρ. 1 του
άρθρου 30 του ν. 2009/1992 (Α' 18).
Ενότητα 3. Περιπτώσεις προσλήψεων
1. Υποψήφιος σε έναν (1) κλάδο (η πίνακα πρόσληψης)
α. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί
ως αναπληρωτής με πλήρες ωράριο δεν είναι διαθέσιμος
για άλλη πρόσληψη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα
του διδακτικού έτους.
β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί
ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (από 9 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως): (i) είναι δυνατή κατά τη
διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου του
από την οικεία Δ/νση έως το μέγιστο των 15 διδακτικών
ωρών εβδομαδιαίως στο ίδιο ή άλλο/α σχολείο/α της
ίδιας περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης και (ii) παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη αποκλειστικά και μόνο
ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή
της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, εφόσον το έχει δηλώσει
στην αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προηγείται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων υποψηφίων εκπ/κών.
[Σημ.: Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του
ν. 4264/2014 και μόνο για τις προσλήψεις για την παράλληλη
στήριξη της Β/θμιας ο οικείος Δ/ντής Δ.Ε. δύναται να μετατρέψει τη σύμβαση των προσλαμβανομένων, σε πλήρους
ωραρίου εφόσον υφίστανται εκπ/κές ανάγκες στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί
το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους, κατόπιν τροποποίησης της υπουργικής απόφασης πρόσληψής τους.]
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου και να συ-
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νεχίζει να υπηρετεί μέχρι την ημερομηνία αναβάθμισης
του. Σε περίπτωση αναβάθμισης του με πλήρες ωράριο,
ο εκπ/κός οφείλει να αναλάβει υπηρεσία, άλλως, διαγράφεται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό
έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της αναβάθμισης/νέας πρόσληψης (παρ. 17 του άρθρου 59 του
ν. 3966/2011, όπως ισχύει). Σε κάθε περίπτωση, μετά
την νέα πρόσληψη με πλήρες ωράριο η πρόσληψη με
μειωμένο ωράριο παύει να ισχύει.
Για παράδειγμα, εκπ/κός κλάδου ΠΕ06 που έχει προσληφθεί και εργάζεται στην «Α' Ανατολικής Αττικής
(Π.Ε.) - Μειωμένου Ωραρίου», παραμένει υποψήφιος για
πρόσληψη με πλήρες ωράριο (αναβάθμιση σε πλήρες)
μόνο στην «Α' Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.)», καθ' όλο το
διάστημα που παραμένει ενεργή η σύμβαση μειωμένου
ωραρίου στην οικεία Δ/νση και εφόσον έχει δηλώσει τη
συγκεκριμένη περιοχή στις προτιμήσεις του. Επιπλέον,
ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες, είναι στη διακριτική
ευχέρεια της Δ/νσης Ανατολικής Αττικής η τροποποίηση
του ωραρίου από τις 9 έως τις 15 διδ. ώρες εβδομ., στο
πλαίσιο των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ.1
του άρθρου 5 του ν. 3848/2010.
γ. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψήφιου εκπ/κού
ως ωρομισθίου ο εκπ/κός παραμένει υποψήφιος για
πρόσληψη ως αναπληρωτής για το υπόλοιπο χρονικό
διάστημα του διδακτικού έτους. Προκειμένου, δε, να
αναλάβει ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί
από ωρομίσθιος.
2. Υποψήφιος σε δύο (2) ή περισσότερους εκπαιδευτικούς κλάδους (ή πίνακες πρόσληψης) ή κλάδους ΕΕΠ/
ΕΒΠ:
Δεν παρέχεται στον υποψήφιο που κατατάσσεται σε
πίνακες περισσότερων του ενός κλάδων (ή σε πίνακες
πρόσληψης περισσότερων του ενός, π.χ. πίνακας αναπλ.
Γενικής Εκπ/σης ΠΕ02 και ΠΕ06, πίνακας αναπλ. Γενικής
Εκπ/σης ΠΕ60 και πίνακας αναπλ. ΠΕ60 ΕΑΕ), η δυνατότητα εκδήλωσης προτεραιότητας για πρόσληψη στον ένα
κλάδο (ή πίνακα) έναντι του άλλου/των άλλων.
Εφόσον ο υποψήφιος προσληφθεί ως αναπληρωτής:
α. με πλήρες ωράριο, αναστέλλεται η υποψηφιότητα
του στους λοιπούς πίνακες,
β. με μειωμένο ωράριο, παραμένει υποψήφιος για αναβάθμιση/πρόσληψη με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή
της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης στον οικείο κλάδο (ή πίνακα)
και για πρόσληψη με πλήρες ωράριο για το σύνολο των
δηλωθεισών περιοχών προτίμησης (πλήρους ωραρίου)
στους άλλους κλάδους (ή πίνακες), με την προϋπόθεση
ότι έχει αναλάβει υπηρεσία με μειωμένο ωράριο απασχόλησης και δεν έχει παραιτηθεί μέχρι την ημερομηνία
πρόσληψης με πλήρες. Σε περίπτωση αναβάθμισης του
με πλήρες ωράριο, ο εκπ/κός οφείλει να αναλάβει υπηρεσία, άλλως, διαγράφεται από τους πίνακες αναπληρωτών
για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση
της αναβάθμισης/νέας πρόσληψης (παρ. 17 του άρθρου
59 του ν. 3966/2011, όπως ισχύει). Σε κάθε περίπτωση,
μετά τη νέα πρόσληψη με πλήρες ωράριο η πρόσληψη
με μειωμένο ωράριο παύει να ισχύει.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1
της παρούσας Ενότητας.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για τους υποψηφίους που θα προσληφθούν με πλήρες
ωράριο σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού/Βοηθητικού
Προσωπικού και ταυτόχρονα περιλαμβάνονται στους
πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ.
56267/Ε4/5-4-2018 (ΦΕΚ 1284 Β', ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ1Ω1) υπουργική απόφαση με θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και
ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον
κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)
για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,
Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που
φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης
και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες
Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2018-2019», ΜΕΡΟΣ Ε'- παρ. 9, 13 και 14, ήτοι
υποχρεωτικά αναστέλλεται η υποψηφιότητά τους στους
λοιπούς κλάδους/πίνακες.
3. Υποψήφιος σε έναν (1) ή περισσότερους κλάδους
(ή πίνακες πρόσληψης) και σε πίνακες προγραμμάτων
Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ή σε πίνακες πειραματικών και πρότυπων σχολείων:
Υποψήφιος εκπαιδευτικός, ο οποίος κατατάσσεται σε
πίνακα αναπληρωτών και παράλληλα κατατάσσεται σε
πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων των προγραμμάτων Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης του άρθρου 26
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α'), εκτός του προγράμματος
εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας της δράσης «Μια
Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» (ΜΝΑΕ), ήτοι της ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών γυμνασίου, της πρόσθετης
διδακτικής στήριξης των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης
διδακτικής στήριξης, που παρέχεται στα Καταστήματα
Κράτησης, στην κατ' ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε
κρατούμενους, καθώς και στη διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία
λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74 Α') ή σε πίνακα αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα πειραματικών και πρότυπων σχολείων [του άρθρου 48, παρ. 9 του
ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με ο
άρθρο 33, παρ. 6 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α') και ισχύει],
σε περίπτωση πρόσληψής του ως αναπληρωτή πλήρους
ή μειωμένου ωραρίου, ή ωρομισθίου για τα προγράμματα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (εκτός ΜΝΑΕ) ή για τα
πειραματικά και πρότυπα σχολεία, παραμένει υποψήφιος
στους πίνακες αναπληρωτών για πρόσληψη ως αναπληρωτής με πλήρες ή μειωμένο ωράριο. Προκειμένου, δε,
να αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής υποχρεούται
να παραιτηθεί.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 1
και 2 της παρούσας Ενότητας.

45521

4. Υποψήφιοι σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια)
ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται σε αυτά, κατόπιν έγκρισης της αίτησής τους με
συνεκτίμηση των συνοδευτικών της (βιογραφικό, πιθανή
συστατική), από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη
διευρυμένη σύνθεσή του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010. Για την πρόσληψη ειδικά στο
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας προϋπόθεση είναι η έγκριση
της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους (ν. 4301/2014,
άρθρο 52, παράγραφος 1). Στο ίδιο, λόγω του ειδικού
καθεστώτος του Αγίου Όρους (το από 10-9-1926 ν.δ.,
ΦΕΚ 309 Α'), πρόσληψη γυναικών εκπαιδευτικών δεν
είναι δυνατή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα
στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος Κεφαλαίου.
Επιπλέον, για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΤΕ16, σύμφωνα με ειδικώς ισχύουσες διατάξεις (ν. 3848/2010, άρθρο
39, παρ. 9), υποψήφιοι για πρόσληψη στα ως άνω σχολεία δύνανται να είναι μόνο όσοι κατέχουν ως πρόσθετο
προσόν το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένους φορείς.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Εκπ/κοί που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές και
δεν αναλαμβάνουν, για οποιονδήποτε λόγο, υπηρεσία
εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους (με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο) ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους, διαγράφονται από τους πίνακες
αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά
την ανακοίνωση της πρόσληψης, με την επιφύλαξη των
οριζομένων στο άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α').
2. Εκπ/κός που δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή παραιτείται από αναπληρωτής (με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο),
λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, παραμένει διαθέσιμος (μετά την απόλυση/νόμιμη
απαλλαγή του) για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του
διδακτικού έτους για επόμενη πρόσληψη υποβάλλοντας
σχετική δήλωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Β' - Ενότητα 3 της παρούσης εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την ημερομηνία απόλυσης ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
3. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού (αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίου) με την ίδια ή με άλλη υπηρεσία του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (π.χ.
ταυτόχρονα μία σύμβαση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και μία ωρομισθίου).
4. Αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δύνανται
να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή [π.χ. ως
ωρομίσθιοι σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)], εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26 Α'), άδεια από το εκάστοτε αρμόδιο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȼ. ɅȵɆȻɃɍȵɇ ɅɆɃɇȿȸɎȸɇ
Ȱ/ȺɀȻȰɇ & Ȳ/ȺɀȻȰɇ ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ɅɆɏɈɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȴȵɉɈȵɆɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ɅȵɆȻɃɍȸ
ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ

ȴɆȰɀȰɇ

ȴɆȰɀȰɇ

ȴɆȰɀȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȴɆȰɀȰɇ

Ȱ' ȵȲɆɃɉ

ȰȿȵɂȰɁȴɆɃɉɅɃȿȸɇ
ȴȻȴɉɀɃɈȵȻɍɃɉ
ɃɆȵɇɈȻȰȴȰɇ ɇɃɉɌȿȻɃɉ

ȵȲɆɃɉ
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ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ

Ȳ' ȾȰȲȰȿȰɇ

ɇȰɀɃȺɆȰȾȸɇ
ȾȰȲȰȿȰɇ ɁȵɇɈɃɉ
ɅȰȳȳȰȻɃɉ
ȺȰɇɃɉ

Ȱ' ȾȰȲȰȿȰɇ

ɂȰɁȺȸɇ

ɂȰɁȺȸɇ

ɂȰɁȺȸɇ
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ɆɃȴɃɅȸɇ

ɆɃȴɃɅȸɇ

ɆɃȴɃɅȸɇ

Ȱ' ȰȺȸɁȰɇ

Ȱ' ȰȺȸɁȰɇ

Ȱ' ȰȺȸɁȰɇ

Ȳ' ȰȺȸɁȰɇ

Ȳ' ȰȺȸɁȰɇ

Ȳ' ȰȺȸɁȰɇ

ȳ' ȰȺȸɁȰɇ

ȳ' ȰȺȸɁȰɇ

ȳ' ȰȺȸɁȰɇ

ȴ' ȰȺȸɁȰɇ

ȴ' ȰȺȸɁȰɇ
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ɁɃɀɃɉ ɆɃȴɃɅȸɇ
ȰȺȸɁȰȻɏɁ ȲɉɆɏɁɃɇ
ȳȰȿȰɈɇȻɃɉ ȴȰɌɁȸɇɉɀȸɈɈɃɉ ȷɏȳɆȰɌɃɉ
ȸȿȻɃɉɅɃȿȸɇ
ȾȰȻɇȰɆȻȰɁȸɇ
ɌȻȿȰȴȵȿɌȵȻȰɇ ɍȰȿȾȸȴɃɁȰɇ
ȰȳȻȰɇ ɅȰɆȰɇȾȵɉȸɇ
ȰɀȰɆɃɉɇȻɃɉ
ȲɆȻȿȸɇɇȻɏɁ ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ
ȾȸɌȻɇȻȰɇ ȿɉȾɃȲɆɉɇȸɇ ɅȵɉȾȸɇ
ɀȵɈȰɀɃɆɌɏɇȸɇ ɁȵȰɇ
ȻɏɁȻȰɇ ɅȰɅȰȳɃɉ ɍɃȿȰɆȳɃɉ ɅȵɁɈȵȿȸɇ
ɌȻȿɃȺȵȸɇ - ɎɉɍȻȾɃɉ
ɍȰȿȰɁȴɆȻɃɉ
ȰȻȳȰȿȵɏ ȰȳȻȰɇ
ȲȰɆȲȰɆȰɇ ȰȳȻɏɁ
ȰɁȰɆȳɉɆɏɁ ȾȰɀȰɈȵɆɃɉ ȻȿȻɃɉ
ɅȵɆȻɇɈȵɆȻɃɉ
ɅȵɈɆɃɉɅɃȿȸɇ
ɍȰȽȴȰɆȻɃɉ
Ȱȳ. ȴȸɀȸɈɆȻɃɉ ȰȿȻɀɃɉ
ȳȿɉɌȰȴȰɇ ȵȿȿȸɁȻȾɃɉ –
ȰɆȳɉɆɃɉɅɃȿȸɇ
ȾȰȿȿȻȺȵȰɇ ɀɃɇɍȰɈɃɉ –
ɈȰɉɆɃɉ ɁȵȰɇ ɇɀɉɆɁȸɇ
ɅȰȿȰȻɃɉ ɌȰȿȸɆɃɉ

Ȱ' ȰɁȰɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ
ȰɁȰɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ

ȰɁȰɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ

Ȳ' ȰɁȰɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ

ȲȰɆȸɇ - ȲɃɉȿȰɇ ȲɃɉȿȻȰȳɀȵɁȸɇ ȾɆɏɅȻȰɇ
ȿȰɉɆȵɏɈȻȾȸɇ
ɀȰɆȰȺɏɁɃɇ
ɀȰɆȾɃɅɃɉȿɃɉ ɀȵɇɃȳȰȻȰɇ ɅȰȻȰɁȻȰɇ
ɅȰȿȿȸɁȸɇ ɆȰɌȸɁȰɇ ɅȻȾȵɆɀȻɃɉ ɇɅȰɈɏɁ ȰɆɈȵɀȻȴɃɇ ɇȰɆɏɁȻȾɃɉ
ȰɍȰɆɁɏɁ ȴȻɃɁɉɇɃɉ
ɏɆɏɅɃɉ
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ȴɉɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ

ȴɉɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ

ȴɉɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ

Ȱ' ɅȵȻɆȰȻȰ
ɅȵȻɆȰȻȰ

ɅȵȻɆȰȻȰ
Ȳ' ɅȵȻɆȰȻȰ
ȳ' ɅȵȻɆȰȻȰ

ȿȵɇȲɃɉ

ȲɃɆȵȻɃɉ ȰȻȳȰȻɃɉ

ȴɉɈȻȾȸɇ
ȵȿȿȰȴȰɇ

ȴɉɈȻȾȸɇ
ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

ȸɅȵȻɆɃɉ

ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ

ɇȰɀɃɉ

ȿȵɇȲɃɉ

ɇȰɀɃɉ

ȰɇɅɆɃɅɉɆȳɃɉ
ȵȿȵɉɇȻɁȰɇ ɀȰɁȴɆȰɇ ȵȻȴɉȿȿȻȰɇ ɀȵȳȰɆȵɏɁ
Ɍɉȿȸɇ
ȾȵɆȰɈɇȻɁȻɃɉ ȴɆȰɅȵɈɇɏɁȰɇ
ȾɃɆɉȴȰȿȿɃɉ ɁȻȾȰȻȰɇ ȰȳȻɃɉ ȻɏȰɁɁȸ ɆȵɁɈȸ
ɅȵȻɆȰȻɏɇ ɅȵɆȰɀȰɈɃɇ
ɇȰȿȰɀȻɁȰɇ
ȰȳȾȻɇɈɆȻɃɉ ȰȻȳȻɁȰɇ
ɅɃɆɃɉ ɇɅȵɈɇɏɁ
ɈɆɃȻȷȸɁȻȰɇ ɉȴɆȰɇ
ȾɉȺȸɆɏɁ

Ȱ' ȿȵɇȲɃɉ

ȿȵɇȲɃɉ

Ȳ' ȿȵɇȲɃɉ

ȿȸɀɁɃɉ

ȳ' ȿȵɇȲɃɉ

Ȱȳ. ȵɉɇɈɆȰɈȻɃɉ

Ȱ' ɇȰɀɃɉ

ɇȰɀɃɉ

Ȳ' ɇȰɀɃɉ

ȻȾȰɆȻȰɇ

ȳ' ɇȰɀɃɉ

ɌɃɉɆɁɏɁ ȾɃɆɇȵɏɁ

Ȱ' ɍȻɃɉ

ɍȻɃɉ

Ȳ' ɍȻɃɉ

ɍȻɃɉ

ɍȻɃɉ

ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ

ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ

ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ

ȰɍȰȽȰɇ

ȰɍȰȽȰɇ

ȰɍȰȽȰɇ

ɃȻɁɃɉɇɇɏɁ ɎȰɆɏɁ
ɁɃɀɃɉ
ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ
ɁɃɀɃɉ ȰɍȰȽȰɇ

ȸȿȵȻȰɇ

ȸȿȵȻȰɇ

ȸȿȵȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȸȿȵȻȰɇ

ȳɆȵȲȵɁɏɁ

ȳɆȵȲȵɁɏɁ

ȳɆȵȲȵɁɏɁ

ɁɃɀɃɉ ȳɆȵȲȵɁɏɁ

ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ

ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ

ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ

ȾɃȷȰɁȸɇ

ȾɃȷȰɁȸɇ

ȾɃȷȰɁȸɇ

ɁɃɀɃɉ ȾɃȷȰɁȸɇ

ɌȿɏɆȻɁȰɇ

ɌȿɏɆȻɁȰɇ

ɌȿɏɆȻɁȰɇ

ɁɃɀɃɉ ɌȿɏɆȻɁȰɇ

ȰɆɈȰɇ

ȰɆɈȰɇ

ȰɆɈȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȰɆɈȰɇ

ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ

ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ

ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ

ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ

ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ

ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ

ɁɃɀɃɉ ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ

ɅɆȵȲȵȷȰɇ

ɅɆȵȲȵȷȰɇ

ɅɆȵȲȵȷȰɇ

ɁɃɀɃɉ ɅɆȵȲȵȷȰɇ

ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ

ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ

ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ

ȿȰɆȻɇȰɇ

ȿȰɆȻɇȰɇ

ȿȰɆȻɇȰɇ

ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ

ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȿȰɆȻɇȰɇ
ȰȿɀɉɆɃɉ ȲɃȿɃɉ ɆȸȳȰ
ɌȵɆȰȻɃɉ ȷȰȳɃɆȰɇ ɀɃɉɆȵɇȻɃɉ ɁɃɈȻɃɉ
ɅȸȿȻɃɉ
ȰȿɃɁɁȸɇɃɉ ɇȾȻȰȺɃɉ
ɇȾɃɅȵȿɃɉ

Ȱ' ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ

Ȳ' ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ
ɈɆȻȾȰȿɏɁ

ɈɆȻȾȰȿɏɁ

ɈɆȻȾȰȿɏɁ

ɁɃɀɃɉ ɈɆȻȾȰȿɏɁ

ȷȰȾɉɁȺɃɉ

ȷȰȾɉɁȺɃɉ

ȷȰȾɉɁȺɃɉ

ɁɃɀɃɉ ȷȰȾɉɁȺɃɉ

ȾȵɆȾɉɆȰɇ

ȾȵɆȾɉɆȰɇ

Ȱ' ȾȵɆȾɉɆȰɇ

ȾȵɆȾɉɆȰɇ

Ȳ' ȾȵɆȾɉɆȰɇ

ɅȰɂɏɁ

ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

Ȱ' ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

Ȳ' ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

ȻȺȰȾȸɇ

ȿȵɉȾȰȴȰɇ

ȿȵɉȾȰȴȰɇ

ȿȵɉȾȰȴȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȿȵɉȾȰȴȰɇ

ȸɀȰȺȻȰɇ

ȸɀȰȺȻȰɇ

ȸɀȰȺȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȸɀȰȺȻȰɇ

ȻɃɁȻɏɁ ɁȸɇɏɁ

ȾȵɁɈɆȻȾȸɇ
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ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

ȾɆȸɈȸɇ

ȰɁȰɈ. Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ

ȰɁȰɈ. Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ

Ȱ' Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ

ȴɉɈ. Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ

ȴɉɈ. Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ

Ȳ' Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ

ȾȻȿȾȻɇ

ȾȻȿȾȻɇ

ȾȻȿȾȻɇ

ȺȵɆɀȰȽȾɃɉ ȺȵɆɀȸɇ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ
ȾȰȿȰɀȰɆȻȰɇ ɅɉȿȰȻȰɇ ɍɃɆɈȻȰɈȸ
ȰɀɅȵȿɃȾȸɅɏɁ ɀȵɁȵɀȵɁȸɇ ȲɃȿȲȸɇ
ȴȵȿɈȰ ȾɃɆȴȵȿȻɃɉ ȵɉɃɇɀɃɉ ȿȰȳȾȰȴȰ
ɁȵȰɅɃȿȸɇ-ɇɉȾȵɏɁ
ɅȰɉȿɃɉ ɀȵȿȰ
ɍȰȿȾȸȴɃɁɃɇ
ɏɆȰȻɃȾȰɇɈɆɃɉ
ɁɃɀɃɉ ȾȻȿȾȻɇ

ɅȵȿȿȰɇ

ɅȵȿȿȰɇ

ɅȵȿȿȰɇ

ɁɃɀɃɉ ɅȵȿȿȰɇ

ɅȻȵɆȻȰɇ

ɅȻȵɆȻȰɇ

ɅȻȵɆȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ɅȻȵɆȻȰɇ

ɇȵɆɆɏɁ

ɇȵɆɆɏɁ

ɇȵɆɆɏɁ

ɁɃɀɃɉ ɇȵɆɆɏɁ

ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ

ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ

ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ

ɁɃɀɃɉ ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ

ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ

ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ

ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ

ɁɃɀɃɉ ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ

ȿȰɇȻȺȻɃɉ

ȿȰɇȻȺȻɃɉ

ȿȰɇȻȺȻɃɉ

ɁɃɀɃɉ ȿȰɇȻȺȻɃɉ

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɁɃɀɃɉ ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɍȰɁȻɏɁ

ɍȰɁȻɏɁ

ɍȰɁȻɏɁ

ɁɃɀɃɉ ɍȰɁȻɏɁ

Ȱ'ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

ɆɃȴɃɉ

Ȳ' ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

Ⱦɏ

ȳ ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ

ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ

ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ

ȾȰȿɉɀɁȻɏɁ
ȰȳȰȺɃɁȸɇȻɃɉ
ȰɇɈɉɅȰȿȰȻȰɇ ȾȰɆɅȰȺɃɉ
ȾȰɇɃɉ ȿȵȻɎɏɁ ȿȵɆɃɉ
ɀȵȳȻɇɈȸɇ ɁȻɇɉɆɃɉ
ɅȰɈɀɃɉ ɇɉɀȸɇ ɈȸȿɃɉ
ɍȰȿȾȸɇ
ȾȻɀɏȿɃɉ ɀȸȿɃɉ
ɇȵɆȻɌɃɉ ɇȻɌɁɃɉ
ȰɁȰɌȸɇ ȺȸɆȰɇ ȻȸɈɏɁ
ɇȻȾȻɁɃɉ ɌɃȿȵȳȰɁȴɆɃɉ
ȰɀɃɆȳɃɉ ɁȰɂɃɉ ȾȰȻ
ɀȻȾɆɏɁ ȾɉȾȿȰȴɏɁ
ȰɁȴɆɃɉ ȰɁɈȻɅȰɆɃɉ
ȾȵȰɇ ȾɉȺɁɃɉ ɀɉȾɃɁɃɉ
ɅȰɆɃɉ ɇɉɆɃɉȵɆɀɃɉɅɃȿȸɇ ɈȸɁɃɉ
ɁɃɀɃɉ ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ

ȰɆȾȰȴȻȰɇ

ȰɆȾȰȴȻȰɇ

ȰɆȾȰȴȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȰɆȾȰȴȻȰɇ

ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ

ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ

ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ

ȿȰȾɏɁȻȰɇ

ȿȰȾɏɁȻȰɇ

ȿȰȾɏɁȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȿȰȾɏɁȻȰɇ

ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ

ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ

ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ

ȲɃȻɏɈȻȰɇ

ȲɃȻɏɈȻȰɇ

ȲɃȻɏɈȻȰɇ

ȵɉȲɃȻȰɇ

ȵɉȲɃȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȲɃȻɏɈȻȰɇ
ȴȻɆɌɉɏɁ-ɀȵɇɇȰɅȻɏɁ
ȵɆȵɈɆȻȰɇ ȻɇɈȻȰȻȰɇȰȻȴȸɎɃɉ ɀȰɁɈɃɉȴȻɃɉ ȿȻɀɁȸɇ -Ȱȳ. ȰɁɁȰɇ
ɍȰȿȾȻȴȵɏɁ
ȾȰɆɉɇɈɃɉ Ⱦɉɀȸɇ ȰȿȻȲȵɆȻɃɉ ɇȾɉɆɃɉ

ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ
ȴ' ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

ɁɃɈȻɃɉ ȰȻȳȰȻɃɉ

Ȱ' ȾɉȾȿȰȴɏɁ
Ȳ' ȾɉȾȿȰȴɏɁ
ȾɉȾȿȰȴɏɁ

ȾɉȾȿȰȴɏɁ

ȳ ȾɉȾȿȰȴɏɁ

ȴ' ȾɉȾȿȰȴɏɁ

ɅȵȿɃɅɃɁɁȸɇɃɉ

ɇɈȵɆȵȰɇ
ȵȿȿȰȴȰɇ
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Ȱ' ȵɉȲɃȻȰɇ

Ȳ' ȵɉȲɃȻȰɇ
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ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ

ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ

ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ

ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ

ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ

ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ

ɁɃɀɃɉ ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ

ɌɏȾȻȴȰɇ

ɌɏȾȻȴȰɇ

ɌɏȾȻȴȰɇ

ɁɃɀɃɉ ɌɏȾȻȴȰɇ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ II. ȾȰȿȿȻɈȵɍɁȻȾȰ ɇɍɃȿȵȻȰ
Ȱ/Ȱ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ȾȰȿȿȻɈȵɍɁȻȾȰ ɇɍɃȿȵȻȰ
ȾȰȿȿȻɈȵɍɁȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȳȵɆȰȾȰ ȰɈɈȻȾȸɇ
ȾȰȿȿȻɈȵɍɁȻȾɃ ȳɉɀɁȰɇȻɃ ȰɀɅȵȿɃȾȸɅɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ ȾȰȻ
ȾȰȿȿȻɈȵɍɁȻȾɃ ȿɉȾȵȻɃ ɇɈȰɉɆɃɉɅɃȿȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ
ȾȰȿȿȻɈȵɍɁȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ ȾɆȸɈȸɇ
ȾȰȿȿȻɈȵɍɁȻȾɃ ȳɉɀɁȰɇȻɃ ɅȵɆȻɇɈȵɆȻɃɉ
ȾȰȿȿȻɈȵɍɁȻȾɃ ȳɉɀɁȰɇȻɃ ȾȵɆȰɈɇȻɁȻɃɉ - ȴɆȰɅȵɈɇɏɁȰɇ
ȾȰȿȿȻɈȵɍɁȻȾɃ ȳɉɀɁȰɇȻɃ ȾɃȷȰɁȸɇ

ȵɅȻɇȸɀȰɁɇȸ: ɀɸ ʏɻʆ ɲʌɿɽʅ. 102655/ȴ2/21-6-2018 (ɌȵȾ 2786 Ȳʚ), ɲʋʊ ʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ ɹʏʉʎ 2018-2019,
ɿɷʌʑɸʏɲɿ ʏʉ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʊ ȳʐʅʆɳʍɿʉ Ⱦʉɺɳʆɻʎ, ʅɸ ɹɷʌɲ ʏɻʆ Ⱦʉɺɳʆɻ, ʏɻʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ
ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ Ⱦʉɺɳʆɻʎ. Ɉʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ʍʖʉʄɸʀʉ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀ ʍʏɿʎ ʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ
ʃɲɿ ɽɲ ʄɻʔɽɸʀ ʐʋʊʗɻ, ɸʔʊʍʉʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɼʍɸɿ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʍʖʉʄɿʃʉʑ ɹʏʉʎ 2018-2019
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ III. ȵȾȾȿȸɇȻȰɇɈȻȾȰ ɇɍɃȿȵȻȰ
Ȱ/Ȱ ɇɍɃȿȻȾȵɇ ɀɃɁȰȴȵɇ
1
ȰȺɏɁȻȰȴȰ ȵȾȾȿ/Ⱦȸ
ȰȾȰȴȸɀȻȰ ȳȵɁ. ȵȾȾȿ/ȾɃ
ȿɉȾȵȻɃ-ȳɉɀɁȰɇȻɃ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȾȰɆɉȵɇ Ȱȳ. ɃɆɃɉɇ
Ɉ.Ⱦ. 630 86

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

2

ȳȵɁ. EKKȿ/ȾɃ ȿɉȾȵȻɃ ȲȵȿȿȰɇ

ȲȵȿȿȰɇ ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ Ɉ.Ⱦ.
450 01 ȻɏȰɁɁȻɁȰ

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

3

ȳȵɁ. EKKȿ/ȾɃ ȿɉȾȵȻɃȳɉɀɁȰɇȻɃ ȿȰɀȻȰɇ

ɇȻɁɏɅȸɇ 1 ɁȵȰ
ɀȰȳɁȸɇȻȰ
Ɉ.Ⱦ. 351 00 ȿȰɀȻȰ

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

4

ȳȵɁ. EKKȿ/ȾɃ ȿɉȾȵȻɃȳɉɀɁȰɇȻɃ ɁȵȰɅɃȿȵɏɇ

mail@lyk-ekklneapol.thess.sch.gr

5

ȳȵɁ. EKKȿ/ȾɃ ȿɉȾȵȻɃȳɉɀɁȰɇȻɃ ɂȰɁȺȸɇ

ɀȵɇɃɍɏɆȻɃɉ 20ȰɀɅȵȿɃȾȸɅɃȻ
Ɉ. Ⱦ. 561 23
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ
ȻȵɆȰ ɀɃɁȸ ɈȰɂȻȰɆɍɏɁ
Ɉ.Ⱦ. 671 00 ɂȰɁȺȸ

6

ȳȵɁ. EKKȿ/ȾɃ ȿɉȾȵȻɃȳɉɀɁȰɇȻɃ ɅȰɈɀɃɉ

ɅȰɈɀɃɇ
Ɉ.Ⱦ. 855 00

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

7

ȳȵɁ. EKKȿ/ȾɃ ȿɉȾȵȻɃ
ɅȰɈɆɏɁ

ɅȰɈɆɏɁ-ɅɉɆȳɃɉ 85
Ɉ.Ⱦ. 263 33
ɅȰɆȰȿȻȰ ɅȰɈɆɏɁ

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

8

ȳȵɁ. EKKȿ/ȾɃ ȿɉȾȵȻɃ
ɆȻȷȰɆȵȻɃɉ ȵȾȾȿȸɇȻȰɇɈȻȾȸɇ
ɇɍɃȿȸɇ

ɆȻȷȰɆȵȻɃɉ 1
Ɉ. Ⱦ. 152 33 ɍȰȿȰɁȴɆȻ

mail@lyk-rizar.att.sch.gr

9

ȳȵɁ. EKKȿ/ȾɃ ȿɉȾȵȻɃȳɉɀɁȰɇȻɃ ɌȿɏɆȻɁȰɇ

ɀȸɈɆɃɅɃȿȵɏɇ 8
Ɉ.Ⱦ. 531 00 ɌȿɏɆȻɁȰ

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

10

ȳȵɁ. EKKȿ/ȾɃ ȿɉȾȵȻɃȳɉɀɁȰɇȻɃ ɍȰɁȻɏɁ

ȰȳȻɃɇ ɀȰɈȺȰȻɃɇ
Ɉ.Ⱦ. 731 00 ɍȰɁȻȰ

mail@lyk-chanion.chan.sch.gr

mail@gym-ekkl-xanth.xan.sch.gr
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ IV – ɅȻɁȰȾȰɇ ɀɃɉɇȻȾɏɁ ɇɍɃȿȵȻɏɁ
1. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȰȳɆȻɁȻɃɉ
2.ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȰȺȸɁɏɁ
3. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȰȿȵɂȰɁȴɆɃɉɅɃȿȸɇ
4. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȰȿȻɀɃɉ
5. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȰɀɉɁɈȰȻɃɉ
6. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȰɀɌȻɇɇȰɇ
7. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ
8. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȰɆɈȰɇ
9. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȲȰɆȺɃȿɃɀȻɃɉ
10. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȲȵɆɃȻȰɇ
11. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȲɃȿɃɉ
12. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȳȻȰɁɁȻɈɇɏɁ
13. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȴɆȰɀȰɇ
14. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȷȰȾɉɁȺɃɉ
15. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ
16. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȺȵɆȻɇɃɉ (Ɂ. ɍȰɁȻɏɁ)
17. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ
18. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȻȿȻɃɉ
19. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
20. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȾȰȲȰȿȰɇ
21. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȾȰȿȰɀȰɈȰɇ
22. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ
23. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȾȰɈȵɆȻɁȸɇ
24. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȾȵɆȾɉɆȰɇ
25. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȾɃɀɃɈȸɁȸɇ

26. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȾɃɆȻɁȺɃɉ
27. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȿȰɀȻȰɇ
28. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȿȰɆȻɇȰɇ
29. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȿȵɉȾȰȴȰɇ
30. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɀɉɈȻȿȸɁȸɇ
31. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɂȰɁȺȸɇ
32. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɅȰȿȿȸɁȸɇ
33. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɅȰɈɆȰɇ
34. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɅȵȻɆȰȻȰ
35. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɅɆȵȲȵȷȰɇ
36. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɅɈɃȿȵɀȰȻȴȰɇ
37. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɆȵȺɉɀɁɃɉ
38. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɆɃȴɃɉ
39. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɇȵɆɆɏɁ
40. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɇȻȰɈȻɇɈȰɇ
41. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɇɅȰɆɈȸɇ
42. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɈɆȻȾȰȿɏɁ
43. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɈɆȻɅɃȿȸɇ
44. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɍȰȿȾȻȴȰɇ
45. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɍȻɃɉ
46. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȵȿȵɉɇȻɁȰɇ
47. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ
48. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ȿȻȲȰȴȵȻȰɇ
49. ɀɃɉɇȻȾɃ ɇɍɃȿȵȻɃ ɇȰɀɃɉ

ȵɅȻɇȸɀȰɁɇȸ: ɀɸ ʏɻʆ ɲʌɿɽʅ. 102655/ȴ2/21-6-2018 (ɌȵȾ 2786 Ȳʚ), ɲʋʊ ʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ ɹʏʉʎ 2018-2019,
ɿɷʌʑɸʏɲɿ ʏʉ ɀʉʐʍɿʃʊ ȳʐʅʆɳʍɿʉ ɇɳʅʉʐ, ʅɸ ɹɷʌɲ ʏʉ Ȳɲɽʑ ɇɳʅʉʐ, ʏɻʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ
ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɇɳʅʉʐ. Ɉʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ʍʖʉʄɸʀʉ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀ ʍʏɿʎ ʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ
ʃɲɿ ɽɲ ʄɻʔɽɸʀ ʐʋʊʗɻ, ɸʔʊʍʉʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɼʍɸɿ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʍʖʉʄɿʃʉʑ ɹʏʉʎ 2018-2019.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ V. - Ⱦȵȴȴɉ

ǹ/ǹ

ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ǼǿǻǿȀǾȈ ǹīȍīǾȈ

ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ

ȆǿȃǹȀǹȈ ȀǼǻǻȊ ǹȃǹ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ
ǹ/ǹ

ȆǼȇǿȅȋǾ

ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ-Ǽǻȇǹ

1

1

ǹǯ ǹĬǾȃǹȈ

ȀĮȞįȐȞȠȣ 18
115 26 ǹȝʌİȜȩțȘʌȠȚ

210 6929636-37
210 6929617 (fax)

2

2

Ǻǯ ǹĬǾȃǹȈ

ȁİȦĳ. ǾȡĮțȜİȓȠȣ 269
142 31 ȃ. ǿȦȞȓĮ

210 2719857 (ĲȘȜ)
210 2710144
210 2797176 ȖȡĮȝ.

3

3

īǯ ǹĬǾȃǹȈ

ĬȘȕȫȞ 250
122 41 ǹȚȖȐȜİȦ

210 5610995
210 5613655 (fax)

4

ǻǯ ǹĬǾȃǹȈ

ȈȣȖȖȡȠȪ 165
17121 ȃ.ȈȝȪȡȞȘ

2131617491,
2131617480,
2131617485,
2131617496(fax)

5

5

ǹȃǹȉȅȁǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ

ǹįȡȚĮȞȠȪ 26
194 00 ȀȠȡȦʌȓ

210 6028050 (ĲȘȜ &
fax)

6

6

ǻȊȉǿȀǾȈ
ǹȉȉǿȀǾȈ

ȆİȡıİĳȩȞȘȢ 19
192 00 ǼȜİȣıȓȞĮ

210 5561990
210 5544853 (fax)

7

7

ǹǯ ȆǼǿȇǹǿǹ

ǹȚȖȐȜİȦ 30 & ȂȒȜȠȣ 21
185 45 ȆİȚȡĮȚȐȢ

210 4131561
210 4131509 (fax)

8

1

ǻȇǹȂǹȈ

ǹȝʌİȜȐțȚĮ
ȉ.Ĭ. 1076
661 00 ǻȡȐȝĮ

25210 76511
25210 76512 (fax)

2

ǼǺȇȅȊ

1Ƞ ȤȜȝ
ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘȢ –
ȆĮȜĮȖȓĮȢ
681 00 ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘ

25510 80170
25510 83750 (fax)

3

ȀǹǺǹȁǹȈ

ǼșȞȚțȒȢ ǹȞĲȚıĲȐıİȦȢ 20
651 10 ȀĮȕȐȜĮ

2510 241141
2510 831141 (fax)

11

4

ȄǹȃĬǾȈ

11Ƞ ǻȘȝ. ȈȤȠȜİȓȠ
ȄȐȞșȘȢ 671 33 ȄȐȞșȘ

25410 83691
25410 83689 (fax)

12

5

ȇȅǻȅȆǾȈ

ȂȐȡțȠȣ ȂʌȩĲıĮȡȘ 1
691 32 ȀȠȝȠĲȘȞȒ

25310 81288
25310 82896 (fax)

13

1

ȁǼȈǺȅȊ

ȀĮȡĮȞĲȫȞȘ 17811 00
ȂȣĲȚȜȒȞȘ

22510 37345 22510
37344 (ĲȘȜ & fax)

2

ȁǾȂȃȅȊ

ȆȜĮĲİȓĮ ȅȉǼ-ȂȪȡȚȞĮ
814 00 ȁȒȝȞȠȢ

22540-24701 (ĲȘȜ &
fax)

3

ȈǹȂȅȊ

ǻȚȠȚțȘĲȒȡȚȠ
831 00 ȈȐȝȠȢ

22730 87214 (ĲȘȜ &
fax)
22733 50479-80

4

ǹȉȉǿȀǾȈ

9

10

14

15

ǹȃǹȉ. ȂǹȀǼǻ.&
ĬȇǹȀǾȈ

ǺȅȇǼǿȅȊ
ǹǿīǹǿȅȊ
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4

ȋǿȅȊ

ȇȚȗĮȡȓȠȣ & ȆĮıʌȐĲȘ 1
821 32 ȋȓȠȢ

22710 24721 (ĲȘȜ &
fax)

1

ǹǿȉȍȁȅǹȀǹȇȃǹȃǿ
ǹȈ

ȃĮȣʌȐțĲȠȣ 168
302 00 ȂİıȠȜȩȖȖȚ

26310 55259 (ĲȘȜ &
fax)
26310 55063 (ĲȘȜ &
fax)

2

ǹȋǹȎǹȈ

ȂĮțİįȠȞȓĮȢ 59-61
262 23 ȆȐĲȡĮ

2610 462018
2610 461953
2610 429995 (fax)

19

3

ǾȁǼǿǹȈ

ǹȖ. ȈʌȣȡȓįȦȞȠȢ
& ȋ. ȉȡȚțȠȪʌȘ
271 00 ȆȪȡȖȠȢ

26210 20338
26210 20339 (fax)

20

1

īȇǼǺǼȃȍȃ

ī. ȂʌȠȪıȚȠȣ 50
511 00 īȡİȕİȞȐ

24620 23104
24620 87976 (fax)

21

2

ȀǹȈȉȅȇǿǹȈ

ǹȖȓȠȣ ǹșĮȞĮıȓȠȣ 36
521 00 ȀĮıĲȠȡȚȐ

24670 44021
24670 44067
24670 42024 (fax)

22

3

ȀȅǽǹȃǾȈ

ȂĮțȡȣȖȚȐȞȞȘ 22
501 32 ȀȠȗȐȞȘ

24610 36145
24610 28751 (fax)

23

4

ĭȁȍȇǿȃǹȈ

Ȃ. ǹȜİȟȐȞįȡȠȣ 111
531 00 ĭȜȫȡȚȞĮ

23850 45281
23850 45611 (ĲȘȜ &
fax)

24

1

ǹȇȉǹȈ

ȀĮĲıȚȝȓĲȡȠȣ &
ȁȠȣȡȚȫĲȘ
00 ǱȡĲĮ

25

2

ĬǼȈȆȇȍȉǿǹȈ

ȀȪʌȡȠȣ 60
461 00 ǾȖȠȣȝİȞȓĲıĮ

26650 28964
26650 28341 (fax)

26

3

ǿȍǹȃȃǿȃȍȃ

ǹȝĮȜșİȓĮȢ 12
455 00 ǿȦȐȞȞȚȞĮ

26510 75387 (ĲȘȜ &
fax)

27

4

ȆȇǼǺǼǽǹȈ

ȆİȡįȚțȐȡȘ 1 48100
ȆȡȑȕİȗĮ

26823 62130
26823 62132 (fax)

28

1

ȀǹȇǻǿȉȈǹȈ

ȆȜĮıĲȒȡĮ 21
431 00 ȀĮȡįȓĲıĮ

24410 79891-2
24410 79891 (fax)

29

2

ȁǹȇǿȈǹȈ

ȀĮıĲȠȡȚȐȢ 2
413 35 ȁȐȡȚıĮ

2410 555222-23
2410 555222 (fax)

30

3

ȂǹīȃǾȈǿǹȈ

ȃİĮʌȩȜİȦȢ &
ȀȠįȡȚȖțĲȫȞȠȢ
383 34 ǺȩȜȠȢ

24210 20818
24210 20814 (fax)

31

4

ȉȇǿȀǹȁȍȃ

ȂʌȩĲıĮȡȘ 2
421 00 ȉȡȓțĮȜĮ

24310 46407-09
24310 46410 (fax)

1

ǽǹȀȊȃĬȅȊ

ȀȠȜȣȕȐ 85
291 00 ǽȐțȣȞșȠȢ

26950 43889
26950 24967 (fax)

16

17

18

ǻȊȉǿȀǾȈ
ǼȁȁǹǻǹȈ

ǻȊȉǿȀǾȈ
ȂǹȀǼǻȅȃǿǹȈ

471

26810 22580 26810
21032 (fax)

ǾȆǼǿȇȅȊ

A

ĬǼȈȈǹȁǿǹȈ

32

ǿȅȃǿȍȃ ȃǾȈȍȃ
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33

2

ȀǼȇȀȊȇǹȈ

ǺİȜȚııĮȡȓȠȣ 30
491 00 ȀȑȡțȣȡĮ

26610 81055
26610 81056
26610 81043 (fax)

34

3

ȀǼĭǹȁȁǾȃǿǹȈ

ǿ. ȂȠȝĳİȡȐĲȠȣ 30 &
ȋĮȡȠțȩʌȠȣ
281 00 ǹȡȖȠıĲȩȜȚ

26710 27475
26710 27476 (fax)

35

4

ȁǼȊȀǹǻǹȈ

ȀĮȜțȐȞȘ 15
311 00 ȁİȣțȐįĮ

26450 26309
26450 21763 (fax)

36

1

ǹǯ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ

ȉ.Ĭ. ǻ 5021
570 01 ĬȑȡȝȘ
ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ

2310 365013
2310 587391
2310 649584 (fax)

37

2

Ǻǯ
ĬǼȈȈǹȁȅȃǿȀǾȈ

ȀȠȜȠțȠĲȡȫȞȘ 22
ȈĲĮȣȡȠȪʌȠȜȘ
564 30 ĬİııĮȜȠȞȓțȘ

2310 666130
2310 603384
2310 588139 (fax)

38

3

ǾȂǹĬǿǹȈ

ȂȠȪȝȠȖȜȠȣ 1
591 32 ǺȑȡȠȚĮ

23310 77950
23310 77960
23310 77965 (fax)

4

ȀǿȁȀǿȈ

21 ǿȠȣȞȓȠȣ 141
611 00 ȀȚȜțȓȢ

23410 26497 (ĲȘȜ &
fax) 23410 27975

40

5

ȆǼȁȁǹȈ

ĭȜȦȡȓȞȘȢ 73
582 00 ǲįİııĮ

23810 51450
23810 51452 (fax)

41

6

ȆǿǼȇǿǹȈ

ȄȘȡȠȝİȡȓĲȠȣ 15
601 00 ȀĮĲİȡȓȞȘ

23510 20813
23510 23861 (fax)

42

7

ȈǼȇȇȍȃ

3Ƞ ȤȚȜ. ȈİȡȡȫȞ-ǻȡȐȝĮȢ
621 00 ȈȑȡȡİȢ

23210 23424
23210 23411 (fax)

43

8

ȋǹȁȀǿǻǿȀǾȈ

22ĮȢ ǹʌȡȚȜȓȠȣ 1
631 00 ȆȠȜȪȖȣȡȠȢ

23710 21915
23710 21916 (fax)
ȉ.Ĭ. 70

44

1

ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ

ȈĲĮȣȡȚȞȓįȘ 1
714 09 ǾȡȐțȜİȚȠ

2810 215020
2810 215021
2810 360230 (fax)

45

2

ȁǹȈǿĬǿȅȊ

ȊȖİȓĮȢ 7 & ĭȫĲȘ
ȀȩȞĲȠȖȜȠȣ
721 00 ǱȖȚȠȢ ȃȚțȩȜĮȠȢ

28410 82480
28410 28022 (fax)

46

3

ȇǼĬȊȂȃȅȊ

ȃȚț. ȌĮȡȡȠȪ 50
741 33 ȇȑșȣȝȞȠ

28310 35185
28310 35180 (fax)

47

4

ȋǹȃǿȍȃ

8ȘȢ ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 61
731 32 ȋĮȞȚȐ

28210 27664
ȆȡȠȧıĲĮȝȑȞȘ
28210 44331 (fax)

48

1

ȀǹȁȊȂȃȅȊ

ǼȞȠȡȓĮ ǹȖȓȠȣ
ǹșĮȞĮıȓȠȣ852 00
ȀȐȜȣȝȞȠȢ

22430 24565 (ĲȘȜ &
fax)

2

Ȁȍ

ǽȘʌȐȡȚ
853 00 ȀȦȢ

22420 67189 (ĲȘȜ)
2242067199 (fax)

39

ȀǼȃȉȇǿȀǾȈ
ȂǹȀǼǻȅȃǿǹȈ

ȘȢ

ȀȇǾȉǾȈ

ȃȅȉǿȅȊ ǹǿīǹǿȅȊ
49
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50

3

ȃǹȄȅȊ

ǼȖȖĮȡȑȢ
843 00 ȃȐȟȠȢ (ȆȡȫȘȞ
ǻȘȝȠĲȚțȩ ȈȤȠȜİȓȠ
ǼȖȖĮȡȫȞ)

51

4

ȇȅǻȅȊ

ǱȝıĲİȡȞĲĮȝ 6
851 32 ȇȩįȠȢ

22410 43195 (ĲȘȜ &
fax)

52

5

ȈȊȇȅȊ

ī. ȆĮʌĮȞįȡȑȠȣ 1
(ȑȞĮȞĲȚ ȃȠıȠțȠȝİȓȠȣ
ȈȪȡȠȣ) 841 00 ȈȪȡȠȢ

22810 79624 (ĲȘȜ)
22810 79625 (fax)

53

1

ǹȇīȅȁǿǻǹȈ

ǹįȡȚĮȞȠȣʌȩȜİȦȢ 14
& ĬİȡȝȠȖȚȐȞȞȘ
211 00 ȃĮȪʌȜȚȠ

27520 96065
27520 96066
27520 96067 (fax)

54

2

ǹȇȀǹǻǿǹȈ

ȀȪʌȡȠȣ 40-44
221 32 ȉȡȓʌȠȜȘ

2710 223426
2710 221575
2710 221576 (fax)

3

ȀȅȇǿȃĬǿǹȈ

ȀȠȜȚȐĲıȠȣ 20
201 31 ȀȩȡȚȞșȠȢ

27410 74753-54
27410 74753 (fax)

56

4

ȁǹȀȍȃǿǹȈ

2Ƞ ȤȜȝ. Ǽ.ȅ. ȈʌȐȡĲȘȢīȣșİȓȠȣ
231 00 ȈʌȐȡĲȘ

2731363380
2731363375
2731363381 (fax)

57

5

ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ

ǻȚȠȚțȘĲȒȡȚȠ ȂİııȘȞȓĮȢ
(īȡĮĳİȓĮ 225, 228-30 )
24100-ȀĮȜĮȝȐĲĮ

27213 61228 (ĲȘȜ)
27213 61212 (ĲȘȜ)
27210 44225 (fax)

58

1

ǺȅǿȍȉǿǹȈ

ǹȡȚıĲȠĳȐȞȠȣȢ
321 00 ȁȚȕĮįİȚȐ

22610 88973
22610 26058 (fax)

2

ǼȊǺȅǿǹȈ

9Ƞ ȤȜȝ ȋĮȜțȓįĮȢȌĮȤȞȫȞ
346 00 ȃ. ǹȡĲȐțȘ

3

ǼȊȇȊȉǹȃǿǹȈ

țĲȓȡȚĮ ȅǹǼǻ ʌİȡȚȠȤȒ
ȄȘȡȚȐ
361 00 ȀĮȡʌİȞȒıȚ

61

4

ĭĬǿȍȉǿǻǹȈ

Ȇ. ȂʌĮțȠȖȚȐȞȞȘ 2
351 00 ȁĮȝȓĮ

22310 66162
22310 66163
22310 25226 (fax)

62

5

ĭȍȀǿǻǹȈ

ȈĲĮȜȜȠȪ 5 & ȂĮȡțȓįȠȣ
331 00 ǱȝĳȚııĮ

22650 79287
22650 23803 (fax)

55

ȆǼȁȅȆȅȃȃǾȈȅ
Ȋ

59

60

ȈȉǼȇǼǹȈ
ǼȁȁǹǻǹȈ

22850 62335 (ĲȘȜ &
fax)

22210 41254
22210 41225
22210 41235
22210 41345 (ĲȘȜ &
fax)
22370-80157
ȆȡȠȧıĲĮȝȑȞȘ
22370 80127
22370 80787 (fax)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02036212408180020*

