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ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Έδρες τους
KOIN: - Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης
Έδρες τους
- Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

E-mail : t09ppe1a@minedu.gov.gr
Fax: 210 344 2582
ΘΕΜΑ : Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60Νηπιαγωγών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του
διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.
ΣΧΕΤ.:

Η αριθμ. 11547/Δ1/28.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) εγκύκλιος με θέμα «Πρόσκληση για
μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 20132014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, οι
οποίοι είναι εγγεγραμμένοι: α) στους πίνακες διορισμών με πραγματική προϋπηρεσία
(ποσοστό 40%) ή/και β) στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008
(ποσοστό 60%)».

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να προβεί στην κάλυψη του
συνόλου των οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών που προκηρύχθηκαν με την
αριθμ. 11547/Δ1/28.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο,
προγραμματίζει να προβεί στο διορισμό δεκατριών (13) εκπαιδευτικών
αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων του οικείου γραπτού διαγωνισμού
του Α.Σ.Ε.Π. 2008 και καλεί τους υποψηφίους που είναι εγγεγραμμένοι σε
αυτόν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση
συμπληρωμένη με τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν.
Δικαίωμα υποβολής Αίτησης - Δήλωσης έχουν μόνο:

α) οι (αρχικώς) εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 2008 (1817/17-07-2009 Απόφαση του 1ου
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Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 571/23-07-2009 τ.Γ΄), οι οποίοι
δεν έχουν απορροφηθεί μέχρι σήμερα στη δημόσια εκπαίδευση [10 υποψήφιοι].
και
β) οι επιτυχόντες εκπαιδευτικοί του εν λόγω διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008 οι οποίοι
εγγράφηκαν συμπληρωματικά στον πίνακα διοριστέων, σύμφωνα με την αριθμ. 217/30.4.2014
(ΑΔΑ: ΒΙΦΓ6Η6-Ξ3Α) πρόσφατη Απόφασή του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ [37 υποψήφιοι].

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 26.05.2014 μέχρι 28.05.2014.
Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Με την αριθμ. 11547/Δ1/28.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) εγκύκλιο προκηρύχθηκε η πλήρωση,
μεταξύ άλλων, 38 θέσεων κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών
με πραγματική προϋπηρεσία και 57 θέσεων του ιδίου κλάδου από τον πίνακα διοριστέων
του ΑΣΕΠ.
Τελικά, με την αριθμ. 21189/Δ1/14.02.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΕ9-44Τ) (ΦΕΚ 224/25.02.2014, τ.Γ΄)
Υπουργική Απόφαση, διορίστηκαν 38 υποψήφιοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (ήτοι
το σύνολο των προκηρυχθεισών θέσεων) και μόλις 44 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων
του ΑΣΕΠ, λόγω περιορισμένων προτιμήσεων ή μη υποβολής σχετικής αίτησης διορισμού.
Για την πλήρωση του ποσοστού 40% Ενιαίος Πίνακας Αναπληρωτών – 60% Πίνακας
Διοριστέων ΑΣΕΠ του τρέχοντος σχολικού έτους 2013-2014, απαιτείται ο συμπληρωματικός
διορισμός 13 υποψηφίων από τον πίνακα διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π..
Εγγεγραμμένοι υποψήφιοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 κλάδου ΠΕ60Νηπιαγωγών [περιπτώσεις (α) και (β)], οι οποίοι δεν θα διοριστούν με την τρέχουσα
διαδικασία, διατηρούν το δικαίωμα διορισμού τους για το επόμενο σχολικό έτος.
Συμπλήρωση Αίτησης - Δήλωσης / Οδηγίες:
1. Κατόπιν πραγματοποίησης των διορισμών με την αριθμ. 21189/Δ1/14-02-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΕ944Τ) Υ.Α., δεν καλύφθηκε το σύνολο των κενών θέσεων στις κάτωθι περιοχές διορισμού και
ως εκ τούτου αποκλειστικά αυτές είναι διαθέσιμες προς διορισμό με την τρέχουσα
διαδικασία:
 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
 ΛΑΣΙΘΙ
 Α΄ ΣΑΜΟΥ
 Β΄ ΣΑΜΟΥ
2. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες εκ των ανωτέρω περιοχών επιθυμούν χωρίς
περιορισμό και με τη σειρά που επιθυμούν και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους
στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ και τις δηλώσεις προτίμησής τους (επισυνάπτεται σχετικό
Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
I. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά
προτεραιότητας [π.χ. Σειρά Προτίμησης: 1η, Λεκτικό Περιοχής: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ].
II. Στο έντυπο Αίτησης-Δήλωσης δεν περιλαμβάνεται η επιλογή «ΝΑΙ σε όλα» και οι
υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν ονομαστικά τις περιοχές, στις οποίες επιθυμούν να
διοριστούν.
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III. Μετά την καταχώριση ο υποψήφιος θα παραλάβει αντίγραφο της μηχανογραφημένης
αίτησής του υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της
αίτησης.
IV. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και στον
έλεγχο κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του
αντιγράφου της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του
περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή
επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση εντός των
οριζόμενων με την παρούσα εγκύκλιο προθεσμιών.
V. Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης-δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων.
3. Δικαιούχοι υποβολής αίτησης, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή ή/και μόνιμου
εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 ή/και 2013-2014,
δεν χρειάζεται να προσκομίσουν περαιτέρω δικαιολογητικά. Αντίθετα, όσοι δεν υπέβαλαν
αίτηση αναπληρωτή ή/και μόνιμου εκπαιδευτικού κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 20132014, οφείλουν να προσκομίσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που μνημονεύονται στην
υποενότητα ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σελ. 20-23) του ΚΕΦ. Δ΄ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ΜΕΡΟΥΣ Β΄ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» της αριθμ. 111192/Δ1/09-08-2014
(ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Κατά τα λοιπά, ισχύει το νομικό πλαίσιο που έχει παρατεθεί στην αριθμ. 11547/Δ1/
28.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) σχετική εγκύκλιο.
Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης και οι
υπάλληλοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και οι
υπεύθυνοι για την καταχώρισή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα να έχουν τη
φροντίδα της σωστής συμπλήρωσης και τον αυστηρό και ενδελεχή έλεγχο συνδρομής των
προϋποθέσεων διορισμού κατά τη διαδικασία αυτή.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Συν.: Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γενική Δ/νση Δ/σης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
4. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. - Τμήμα Α΄
5. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Α΄
6. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
7. Δ/νση Σπουδών Π.Ε.
8. ΓΕΠΟ
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ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014
Της αριθ. 80121/Δ1/22-05-2014 (ΑΔΑ: ………) εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
(επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86)

δια μέσου της
Διεύθυνσης

Αρ. Πρωτοκόλλου
Ημερομηνία

ΑΦΜ

ΑΔΤ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤ.

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.
2.
3.
4.
Δη λώ νω υ πεύ θυ να και εν γνώ σε ι τ ω ν σ υ ν επ ει ών του άρ θ ρου 8 του Ν . 15 99/ 8 6 ότι:
1. Δεν υπηρετώ σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Δεν απολύθηκα εντός της τελευταίας πενταετίας από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του
δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου.
3. Δεν εμπίπτω στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας).
4. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
5. Δεν έχω απολυθεί από θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, λόγω οριστικής παύσης.
6. Δεν έχω αποποιηθεί διορισμό σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού (μετά τις 10-06-2003) / Δεν έχω παραιτηθεί εντός του
έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού μου σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού (μετά τις 10-062003).
7. Δεν έχω συνταξιοδοτηθεί ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης.
8. α. Δεν είμαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου, ούτε διδάσκω, δεν είμαι μέτοχος σε εταιρεία κατά τις διατάξεις του Υ.Κ., ούτε έχω
οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα .
β. Είμαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου / διδάσκω / είμαι μέτοχος σε εταιρεία κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού κώδικα /
έχω οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα και θα παραιτηθώ ή θα αναστείλω τη λειτουργία των επιχειρήσεών μου πριν την
ανάληψη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικού .
9. Είμαι υγιής και θα υποβάλω γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου κατά την ανάληψη
υπηρεσίας.
10. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις / Έχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
11. Γνωρίζω ότι αν δεν αναλάβω για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατά την ανακοίνωση
του διορισμού μου ή παραιτηθώ μέσα σ’ ένα χρόνο από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
της απόφασης διορισμού μου, δεν έχω δικαίωμα να ενταχθώ στο μέλλον σε πίνακες αναπληρωτών.
12. Έχω διαβάσει τις αριθ. 80121/Δ1/20-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΠ9-ΤΧΘ) και 11547/Δ1/28-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) εγκυκλίους
του Υ.ΠΑΙ.Θ. & ενημερωθεί για τις κατά περίπτωση ισχύουσες νομικές διατάξεις. Υποβάλλω, δε, συνημμένα όλα τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει των εν λόγω εγκυκλίων.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Υπογραφή

Υπογραφή

