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Α Π Ο Φ Α  Η  
   

 
 
ΘΕΜΑ: 
 

 
 
Σροποποίηςη τησ αριθμ. πρωτ. 132812/Ε2/25-8-2015 (ΑΔΑ:6ΗΑ465ΦΘ3-97Α)-(ΦΕΚ 1842/26-
8-2015 τ.Βϋ) Τπουργικήσ Απόφαςησ «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ υποψήφιων 
εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ για ζνταξη ςτουσ πίνακεσ 
αναπληρωτϊν και ωρομίςθιων εκπαιδευτικϊν ςχολ. ζτουσ 2015-2016, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Αϋ)» / 
Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ υποψήφιων εκπαιδευτικϊν κλάδου ΠΕ70-Δαςκάλων 
και ΠΕ60-Νηπιαγωγϊν διετοφσ φοιτήςεωσ. 

 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 
Ζχοντασ υπόψη:  
 
1. Σην αριθμ. πρωτ. 132812/Ε2/25-8-2015 (ΑΔΑ:6ΗΑ465ΦΘ3-97Α)-(ΦΕΚ 1842/26-8-2015 τ.Βϋ) 
Τπουργική Απόφαςη με θζμα: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ υποψήφιων εκπαιδευτικϊν 
Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ για ζνταξη ςτουσ πίνακεσ αναπληρωτϊν και 
ωρομίςθιων εκπαιδευτικϊν ςχολ. ζτουσ 2015-2016, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 2, 3 και 4 
του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Αϋ)». 
2. Σο Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015 τ.Αϋ) με θζμα: «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τησ Κυβζρνηςησ, 
Υπουργϊν, Αναπληρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν». 
3. Σο αριθμ. πρωτ. 70/30-11-2015 Τπηρεςιακό ημείωμα και το από 10-12-2015 Τ.. του Γραφείου 
του κ. Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων. 
4. Σο από 9-12-2015 Τπηρεςιακό ημείωμα του Σμήματοσ Αϋ τησ Διεφθυνςησ Διοίκηςησ 
Προςωπικοφ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ τησ Γενικήσ Δ/νςησ Προςωπικοφ Π/θμιασ και Δ/θμιασ 
Εκπ/ςησ. 
5. Σο γεγονόσ ότι από την παροφςα απόφαςη δεν προκαλείται δαπάνη ςε βάροσ του τακτικοφ 
προχπολογιςμοφ. 
 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 
 

Α. Αντικαθιςτοφμε την περ. i τησ παρ.5α τησ Ενότητασ 1 «Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολήσ 
αίτηςησ-δήλωςησ» του Κεφ. Αϋ-ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΘ-ΔΘΛΩΘ / ΑΝΑΛΘΨΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΑΔΑ: ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ



του ΜΕΡΟΤ Αϋ-ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ τησ αριθμ. πρωτ. 132812/Ε2/25-8-2015 (ΑΔΑ: 6ΗΑ465ΦΘ3-
97Α)-(ΦΕΚ 1842/26-8-2015 τ.Βϋ) Τπουργικήσ Απόφαςησ με θζμα «Πρόςκληςη εκδήλωςησ 
ενδιαφζροντοσ υποψήφιων εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ για 
ζνταξη ςτουσ πίνακεσ αναπληρωτϊν και ωρομίςθιων εκπαιδευτικϊν ςχολ. ζτουσ 2015-2016, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 
τ.Αϋ)» ωσ εξήσ:  

 

«i. Οι κάτοχοι πτυχίων Σχολϊν Νηπιαγωγϊν και Παιδαγωγικϊν Ακαδημιϊν 2/ετοφσ φοιτήςεωσ, εφόςον 
δεν κατζχουν το απαιτοφμενο πτυχίο εξομοίωςησ με τα ΑΕΙ 4/ετοφσ φοιτήςεωσ, ςφμφωνα με το 
π.δ.130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Αϋ).  
Κατ’ εξαίρεςη, μόνο για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016, μποροφν να υποβάλλουν αίτηςη με την παροφςα 
εγκφκλιο οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίων 2/ετοφσ φοιτήςεωσ χωρίσ πτυχίο εξομοίωςησ, οι οποίοι ζχουν 
μόρια προχπηρεςίασ ή/και μόρια επιτυχίασ από διαγωνιςμό του ΑΣΕΠ ςτον οικείο κλάδο.  
Επιςημαίνεται ότι θα διαγράφονται οι φάκελοι των εκπ/κϊν και θα απενεργοποιοφνται οι υποβληθείςεσ 
αιτήςεισ ςε περίπτωςη που διαπιςτωθεί η φπαρξη υποψηφίων με πτυχία 2/ετοφσ φοιτήςεωσ χωρίσ το 
πτυχίο εξομοίωςησ οι οποίοι δεν πληροφν τα προαναφερθζντα.» 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  
Η Ανωτζρα Εκκληςιαςτική Σχολή Θεςςαλονίκησ και το Ιεροδιδαςκαλείο Βελλάσ Ιωαννίνων απϊλεςαν τον 
παιδαγωγικό τουσ χαρακτήρα οριςτικά το ακαδημαϊκό ζτοσ 1990-1991 και μετατράπηκαν ςε ανϊτερεσ 
εκκληςιαςτικζσ ςχολζσ.  
Οι απόφοιτοι, δε, των εν λόγω ςχολϊν μετά την 01-07-1991 προςλαμβάνονται αποκλειςτικά ςτισ 
υπηρεςίεσ τησ Ορθόδοξησ Εκκληςίασ *ςφμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 17 του ν.3432/2006 (ΦΕΚ 
14/03.02.2006 τ.Αϋ)+ και δεν ζχουν δικαίωμα ζνταξησ ςτον κλάδο ΠΕ70-Δαςκάλων, ακόμη και αν ζχουν 
παρακολουθήςει και ολοκληρϊςει με επιτυχία το πρόγραμμα» . 
 

Β. Καλοφμε τουσ υποψήφιουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΠΕ70-Δαςκάλων και ΠΕ60-
Νηπιαγωγών διετοφσ φοιτήςεωσ, με μόρια προχπηρεςίασ ή/και μόρια επιτυχίασ από διαγωνιςμό 
του ΑΕΠ ςτον οικείο κλάδο, να υποβάλουν αίτηςη-δήλωςη αναπληρωτή για ζνταξη και κατάταξη 
ςτουσ πίνακεσ αναπληρωτϊν του οικείου κλάδου τρζχοντοσ ςχολ. ζτουσ 2015-2016, εντόσ τριών (3) 
ημερών από τη δημοςίευςη τησ παροφςησ ςε Φφλλο Εφημερίδασ τησ Κυβερνήςεωσ. 
Επιςημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολήσ αίτηςησ ζχουν μόνο οι υποψήφιοι που δεν ζχουν ενταχθεί 
ςτουσ οριςτικοφσ πίνακεσ αναπληρωτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2015-16, όπωσ αυτοί κυρϊθηκαν με την 
αριθμ. 151171/Ε1/28-09-2015 Τπουργική Απόφαςη. 

 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτην αριθμ. πρωτ. 132812/Ε2/25-8-2015 

(ΑΔΑ:6ΗΑ465ΦΘ3-97Α)-(ΦΕΚ 1842/26-8-2015 τ.Βϋ) Τπουργική Απόφαςη. 
 
Θ παροφςα απόφαςη να δημοςιευθεί ςτην Εφημερίδα τησ Κυβερνήςεωσ. 
 
 
                                                                                                    Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 
                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΗ  
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