
Να διατηρηθεί µέχρι :                                                                        
  

  Μαρούσι,   30-07-2009 

  
Αρ. Πρωτ.   Βαθµός 
Προτερ. 
92030/∆2    ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

  
  
  
  

  ΠΡΟΣ: 1. Τις ∆ιευθύνσεις 
Πρωτοβάθµιας 
    και ∆ευτεροβάθµιας  
    Εκπαίδευσης  
                           
΄Εδρες τους 
  
2.  Γραφεία 
Πρωτοβάθµιας  
     και ∆ευτεροβάθµιας  
     Εκπαίδευσης 
    
                        ΄Εδρες 
τους     
  
3. Συντονιστικό   Γραφείο 
    Μειονοτικών 
Σχολείων     
  
  

  

  

  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  
  
  
  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & 
∆/ΘΜΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Ανδρέα Παπανδρέου  37  
151 80  Μαρούσι 
Πληροφορίες: 
                                             
Π/ΘΜΙΑ 

  210.3442281 

  210.3442281 

  210.3443316 
  210.3443327 
  210.3443304 
  210.3442566 

                                              
                                     
       ∆/ΘΜΙΑ 

  210.3442387 
  210.3442267 
  210.3443417 
  210.3443345 
  210.3443268 
  210.3442260 
  210.3443426 
  210.3443373 

                          

  KOIN: 1. Περιφερειακούς 
∆ιευθυντές  
    Εκπαίδευσης  
                         ΄Εδρες 
τους  

2. E.A.I.T.Y. 
  
3. Ο.Π.Σ.Υ.∆ 

  

  
  
  
ΘΕΜΑ: «∆ίνονται διευκρινίσεις» 
Σχετ: αριθµ. 87814/∆2/2009 εγκύκλιος 
  



Σε συνέχεια της αριθµ. 87814/∆2/2009 εγκυκλίου «Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων πολυτέκνων για 

διορισµό σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το 

σχολικό έτος 2009-2010», διευκρινίζονται τα εξής: 
  
      Υπενθυµίζεται ότι:  
  
1. Στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ.Α΄) ορίζεται ότι από 

την έναρξη του σχολικού έτους 2004-2005 και εφεξής οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί µε τέκνα, τα οποία 

είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εγγράφονται µέχρι 30 Ιουλίου 

κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Π.Ε. πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. Για 

το σκοπό αυτό συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται ο αριθµός 

των διοριζοµένων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς 
διορισµού των υποψηφίων. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται για τους 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου (22-7-2004) στον 

ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ως µόνιµοι υπάλληλοι ή µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και 

στην ιδιωτική εκπαίδευση µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, και  
  
  
2. Με την αρ. πρ. 84772/∆2/29-8-2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1255/τ. Β΄/7-9-2005) τα κριτήρια της σειράς 

διορισµού των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, που προσλαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 

του άθρου 6 του Ν.3255/2004, καθορίζονται ιεραρχικά ως εξής: 1. Αριθµός τέκνων, 2. 

Ηµεροχρονολογία κτήσης πτυχίου και σε περίπτωση ταυτόχρονης κτήσης, ο βαθµός πτυχίου. Για 

πτυχία που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, ως χρόνος κτήσης πτυχίου θεωρείται η ηµεροχρονολογία 

κτήσης του αλλοδαπού τίτλου, εάν η αναγνώρισή του από το αρµόδιο όργανο της ηµεδαπής (όπως 

∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., Ι.Τ.Ε., Σ.Α.Ε.Ι) ολοκληρώθηκε χωρίς συµπληρωµατική εξέταση, άλλως η 

ηµεροχρονολογία αναγνώρισής του από το αρµόδιο όργανο της ηµεδαπής, αν για την αναγνώρισή του 

απαιτήθηκε συµπληρωµατική εξέταση. 
  
      Με βάση τα ανωτέρω, µετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, θα 

συνταχθεί προσωρινός πίνακας και η σειρά διορισµού τους θα καθοριστεί σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην προµνησθείσα Υπουργική Απόφαση. Ο πίνακας αυτός θα αναρτηθεί στην 

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΠΘ: http://www.ypepth.gr . Από τον κατά τα ανωτέρω 

συνταχθέντα πίνακα θα γίνουν οι διορισµοί στον αριθµό που έχει εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο 

πρόσληψης. 
  
       Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων, δεδοµένου ότι ο διορισµός τους δεν 

είναι βέβαιος και θα συναρτηθεί από τη σχετική έγκριση.  
  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στον ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα, ως µόνιµοι υπάλληλοι ή µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στην ιδιωτική 

εκπαίδευση µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου,  και δεν έχουν ενεργοποιήσει τη διαδικασία 

παραίτησής τους από τη θέση που κατέχουν, µπορούν να υποβάλουν συµπληρωµατικά υπεύθυνη 

δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι η διαδικασία παραίτησής τους οπωσδήποτε 

θα έχει ολοκληρωθεί, µε λύση της υπαλληλικής σχέσης, έως την έκδοση του ΦΕΚ διορισµού τους 

ως πολύτεκνων εκπαιδευτικών. 
  

  
  
  
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
  
  
  
                                         ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
  
Εσωτερική ∆ιανοµή:  
1.   Γραφείο κου Υπουργού 



2.   Γραφείο Υφυπουργού κ. Α. Θ. Λυκουρέντζου                             
3.   Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Ταλιαδούρου 
4.   Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
5.   Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα κ. Γ. Γούση 
6.   Γενική ∆/νση ∆/σης Προσ/κού Π.Ε. & ∆.Ε  
7.   ∆/νση Προσωπικού Π.Ε. - Τµήµα Α΄ 
8.   ∆/νση Προσωπικού ∆.Ε. - Τµήµα Α΄ 
13. ∆/νση ΠΟ∆Ε,  
14. ΓΕΠΟ 

 


