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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ  
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

------------ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟ/ΚΟΤ Δ.Ε. 
ΣΜΗΜΑ Aϋ (ΔΙΟΡΙΜΩΝ) 

------------ 

Σαχ. Δ/νςθ: Ανδρζα Παπανδρζου 37 
Σ.Κ.-Πόλθ: 151 80 ΜΑΡΟΤΙ 
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Fax: 210-344 2867 

210-344 3110 
210-344 3045 
210-344 2365(για το γραφείο 1133) 

 

Πλθροφορίεσ: 
Ακαναςοποφλου Β. (ΠΕ05,ΠΕ07,ΠΕ13), 210.3442260 

Αντωναρόπουλοσ. Π. (ΠΕ18) 210.3442265 

Βίτςα Μ. (ΠΕ06,ΠΕ08,ΠΕ14), 210.3443084 
Ευαγγελίδου Ε. (ΠΕ12,ΠΕ17,ΠΕ19) 210.3443417 

Ευςτακίου Ι. (ΠΕ16,ΣΕ16), 210.3442261 
Θωμοποφλου Ζ. (ΠΕ01,ΠΕ09,ΠΕ10), 210.3443373 

Λζτςιου Ι. (ΠΕ04), 210.3443072 
Μαρτίνθ Ε. (ΠΕ11), 210.3442267 

Παπαπαναγιϊτου Δ. (ΠΕ03) 210.3443345 

Χουρδάκθσ Ε. (ΠΕ02), 210.3442311 

Να διατθρθκεί μζχρι: 

Βακμόσ Αςφαλείασ: 

 

 

 

Μαροφςι, 30/11/2010 

Βακμόσ Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αρ. Πρωτ.: 151295/Δ2 

 

 

Προσ: 1. Δ/νςεισ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 
 
2. Γραφεία Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 
 
3. υντονιςτικό Γραφείο 
Mειονοτικϊν χολείων 

 
Κοιν.: 1. Περιφερειακοφσ Διευκυντζσ 

Εκπαίδευςθσ  
 
2. Ε.Α.Ι.Σ.Τ 

  

 

Θζμα: «Πρόςκλθςθ υποψθφίων εκπαιδευτικϊν κλάδων Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ειδικϊν 
κατθγοριϊν του άρκρου 9 παρ.10 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Αϋ): β) εκπαιδευτικϊν με 
ποςοςτό μόνιμθσ αναπθρίασ 67% και άνω, που ςυμπλθρϊνουν τουλάχιςτον δϊδεκα 
(12) μινεσ πραγματικισ προχπθρεςίασ προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου 
εκπαιδευτικοφ, γ) εκπαιδευτικϊν γονζων τζκνων με ποςοςτό μόνιμθσ αναπθρίασ 67% 
και άνω, που ςυμπλθρϊνουν τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ πραγματικισ 
προχπθρεςίασ προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ για κατάκεςθ 
του πιςτοποιθτικοφ Πρωτοβάκμιασ (εναλλακτικά Δευτεροβάκμιασ) Τγειονομικισ 
Επιτροπισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/τ.αϋ/28-9-1998)» 

 
ε ςυνζχεια των υπ’ αρ. πρωτ. 79004/Δ2/06-07-2010 και 98287/Δ2/5-8-2010 

εγκυκλίων του Τπ. Παιδείασ Δ. Β. Μ. Θ. και επειδι: 
 

α) κατά τουσ διοριςμοφσ των ειδικϊν κατθγοριϊν του άρκρου 9 παρ. 10 περ. β) και γ) 
του Ν. 3848/2010, με τθν υπ’ αρ. πρωτ. 100369/Δ2/12-8-2010 (ΦΕΚ 772 τ. Αϋ) Τπουργικι 
Απόφαςθ, δεν κατζςτθ δυνατόν να καλυφκοφν τζςςερισ (4) από τισ προβλεπόμενεσ κζςεισ, 
δεδομζνου ότι οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ αυτζσ δεν διζκεταν, ςτισ προκεςμίεσ που όριηαν 
οι ςχετικζσ εγκφκλιοι, πιςτοποιθτικό Πρωτοβάκμιασ (εναλλακτικά Δευτεροβάκμιασ) 
Τγειονομικισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/τ.αϋ/28-9-
1998). Οι κζςεισ αυτζσ ζχουν ωσ εξισ: 

ςτον κλάδο ΠΕ04.02 (Χθμικϊν) μία (1) Θζςθ γονζα τζκνων με ποςοςτό μόνιμθσ 
αναπθρίασ 67% και άνω, που ςυμπλθρϊνει τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ πραγματικισ 
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προχπθρεςίασ προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ μζχρι 30 Ιουνίου 
2010 ςε δθμόςια ςχολεία Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ αρμοδιότθτασ του Τπ. Παιδείασ 
Δ.Β.Μ.Θ.  

ςτον κλάδο ΠΕ04.04 (Βιολόγων) μία (1) κζςθ γονζα τζκνων με ποςοςτό μόνιμθσ 
αναπθρίασ 67% και άνω, που ςυμπλθρϊνει τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ πραγματικισ 
προχπθρεςίασ προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ μζχρι 30 Ιουνίου 
2010 ςε δθμόςια ςχολεία Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ αρμοδιότθτασ του Τπ. Παιδείασ 
Δ.Β.Μ.Θ. και, 

ςτον κλάδο ΠΕ04.05 (Γεωλόγων) μία (1) κζςθ εκπαιδευτικοφ με ποςοςτό μόνιμθσ 
αναπθρίασ 67% και άνω, που ςυμπλθρϊνει τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ πραγματικισ 
προχπθρεςίασ προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ μζχρι 30 Ιουνίου 2010 
ςε δθμόςια ςχολεία Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ του Τπ. 

Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. και μία (1) κζςθ γονζα τζκνων με ποςοςτό μόνιμθσ αναπθρίασ 67% και 
άνω, που ςυμπλθρϊνει τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ πραγματικισ προχπθρεςίασ 
προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ μζχρι 30 Ιουνίου 2010 ςε δθμόςια 
ςχολεία Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ αρμοδιότθτασ του Τπ. Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ., και 

 
β) υπάρχει μικρόσ αρικμόσ εκπαιδευτικϊν υποψθφίων των ειδικϊν κατθγοριϊν, οι 

οποίοι, αν διζκεταν το ανωτζρω πιςτοποιθτικό, εντόσ των οριηόμενων από τισ εγκυκλίουσ 
προκεςμιϊν, κα κατατάςςονταν ςε τζτοια ςειρά ςτουσ οικείουσ πίνακεσ, θ οποία κα 
επζτρεπε το μόνιμο διοριςμό τουσ με βάςθ τον κακοριςμό κζςεων των διοριςμϊν του 
ςχολικοφ ζτουσ 2010-2011, 

 
το Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, 

 
κ α λ ε ί  

 
1) τουσ εκπαιδευτικοφσ με ποςοςτό μόνιμθσ αναπθρίασ 67% και άνω, που 

ςυμπλιρωςαν τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ πραγματικισ προχπθρεςίασ προςωρινοφ 
αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ μζχρι 30 Ιουνίου 2010, και 

2) τουσ εκπαιδευτικοφσ που είναι γονείσ τζκνων με ποςοςτό μόνιμθσ αναπθρίασ 67% 
και άνω, που ςυμπλιρωςαν τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ πραγματικισ προχπθρεςίασ 
προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ μζχρι 30 Ιουνίου 2010, οι οποίοι: 

 
•είχαν υποβάλει εμπρόκεςμθ αίτθςθ ζνταξθσ ςτουσ οικείουσ πίνακεσ ειδικϊν 

κατθγοριϊν, ςτο πλαίςιο τθσ υπ’ αρ. πρωτ. 79004/Δ2/06-07-2010 εγκυκλίου, αλλά δεν 
ςυμπεριλιφκθκαν ςε αυτοφσ, επειδι δεν διζκεταν το Πιςτοποιθτικό Πρωτοβάκμιασ 
(εναλλακτικά Δευτεροβάκμιασ) Τγειονομικισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
2643/1998 (ΦΕΚ 220/τ.αϋ/28-9-1998), 

•δεν ζχουν, ωσ τϊρα, διοριςτεί ωσ μόνιμοι εκπαιδευτικοί με άλλεσ διατάξεισ και  
•ανικουν ςτουσ κλάδουσ και τισ ειδικότθτεσ για τισ οποίεσ προβλζφκθκαν κζςεισ 

προσ κάλυψθ με μόνιμο διοριςμό, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν υπ’ αρ. 98287/Δ2/5-8-
2010 εγκφκλιο, 
 

να προςκομίςουν το Πιςτοποιθτικό Πρωτοβάκμιασ (εναλλακτικά Δευτεροβάκμιασ) 
Τγειονομικισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2643/1998, για ζνταξθ και 
κατάταξθ ςτουσ οικείουσ πίνακεσ ειδικϊν κατθγοριϊν ςχολ. ζτουσ 2010-2011. 
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Προκεςμία υποβολισ, ορίηεται: 

από 1-12-2010 μζχρι και 10-12-2010. 

 
Η προκεςμία είναι αποκλειςτικι και ουδεμία παράταςθ κα δοκεί.  
 
 

ΗΜΕΙΩΗ Ι: Σο πιςτοποιθτικό Πρωτοβάκμιασ (εναλλακτικά Δευτεροβάκμιασ) 
Τγειονομικισ Επιτροπισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/τ.αϋ/28-9-
1998) κα υποβλθκεί ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία του Τπ. Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. είτε 
αυτοπροςϊπωσ είτε με fax. Οι υποψιφιοι, εκτόσ του πιςτοποιθτικοφ, δεν κα υποβάλουν εκ 
νζου δικαιολογθτικά, δεδομζνου ότι αυτά ζχουν υποβλθκεί με τθν αρ. 79004/Δ2/06-07-2010 
εγκφκλιο. 
 

ΗΜΕΙΩΗ ΙΙ: τισ διατάξεισ του άρκρου 8 παρ. 7 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Αϋ) 
ορίηεται ότι όςοι εκπαιδευτικοί δεν διακζτουν πτυχίο παιδαγωγικϊν ςπουδϊν Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. 
ι πτυχίο ιςοδφναμο προσ αυτό, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, μποροφν να διορίηονται ςε 
οργανικζσ κζςεισ ι να προςλαμβάνονται ωσ προςωρινοί αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι 
εκπαιδευτικοί, οι ζχοντεσ, όμωσ, παιδαγωγικι κατάρτιςθ προτάςςονται ςτον οικείο πίνακα. 
φμφωνα με τθν υπ’ αρ. 308/2010 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου (Σμιμα Β2 
Διακοπϊν), το ιςχφον κακεςτϊσ (κατοχι ι μθ πτυχίου παιδαγωγικϊν ςπουδϊν ι βεβαίωςθσ 
ανάλογθσ επιμόρφωςθσ κλπ.) ουδόλωσ εκίγθ από τισ μεταβατικζσ διατάξεισ του άρκρου 9 
του Ν. 3848/2010 και ςυνεπϊσ, κα ιςχφςει αμετάβλθτο κατά τθν διάρκεια εφαρμογισ 
αυτϊν. 
 
 
 
 

 
 
 
Εςωτ. Διανομι: 
1. Γραφείο κασ Τπουργοφ 
2. Γραφείο Τφυπουργοφ κασ Ε. Χριςτοφιλοποφλου 
3. Γραφείο Τφυπουργοφ κ. Ι. Πανάρετου 
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζα 
5. Γραφείο Ειδ. Γραμματζα κ. Κοντογιάννθ 
6. Γεν. Δ/νςθ Διοίκθςθσ Προς/κοφ Δ.Ε. 
7. Δ/νςθ Προςωπικοφ Π.Ε.-Σμιμα Α 
8. Δ/νςθ Προςωπικοφ Δ.Ε.-Σμιμα Αϋ 
9. Δ/νςθ Λειτουργικισ Ανάπτυξθσ Πλθροφοριακϊν 

υςτθμάτων 
10. Δ/νςθ πουδϊν Π.Ε. 
11. Δ/νςθ πουδϊν Δ.Ε 
12. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ  
13. Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ  
14. Δ/νςθ ΠΟΔΕ 
15. ΓΕΠΟ 

Η ΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 
 
 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

 


