
Σελίδα 1 από 10 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
---------- 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

---------- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 

ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β’ 
---------- 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 

Email: t09ppe1@minedu.gov.gr  
t09pde1@minedu.gov.gr  

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
 
 
 

Μαρούσι, 10/01/2022 
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
Αρ. Πρωτ.: 2289/Ε1 
 
 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ 

ΦΕΚ 1/τ. ΑΣΕΠ/11.1.2022 

 

 
 
Θέμα: Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 
κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, 

ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84 ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02, εγγεγραμμένων στους 
αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β' του ΑΣΕΠ (Γ' 937/2020), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, 
κατόπιν ανακαθορισμού κενών θέσεων [αριθμ. 99052/Ε1/10.8.2021 (Β΄ 3715) κ.υ.α.] και 
ανακλήσεων διορισμών. 

 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 

'Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

(α) του ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει, και  

(β) του κεφαλαίου Ε' (άρθρα 53-67) του ν. 4589/2019 (Α' 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 

ιδίως της παρ.3 του άρθρου 62. 

2. To π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

3. Το π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

4. Το π.δ. 84/2019 (Α' 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών 

Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

5. Το π.δ. 18/2018 (Α' 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

6. Την αριθμ. 3ΕΑ/2019 προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π./12). 

7. Τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β' υποψηφίων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ (Γ' 937/2020), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν. 

8. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./48/4683/26.2.2019 απόφαση της Επιτροπής Υπουργικού 
Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης τεσσάρων 

χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) θέσεων μόνιμων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για τις ανάγκες των 
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σχολικών μονάδων και δομών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης». 

9. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./118/41609/9.12.2019 (Β' 4596 - ΑΔΑ Ω13Η46ΜΤΛ6-ΕΟΡ) απόφαση 

του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

10. Την υπό στοιχεία 197948/Ε1/13.12.2019 (Β' 4597) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού 

των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κεφαλαίου Ε΄ του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2019-2020». 

11. Την υπό στοιχεία 106410/Ε1/17.8.2020 (Γ΄ 1289, ΑΔΑ: ΩΩΘΚ46ΜΤΛΗ-ΠΤΞ) απόφαση της 

προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης «Διορισμός 3445 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» 

12. Την υπό στοιχεία 99052/Ε1/10.8.2021 (Β΄ 3715) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανακαθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του 

αριθμού των κενών θέσεων για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του 

Μέρους Γ’ του ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση». 

13. Τις αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπ/κού Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ ανάκλησης 

μόνιμων διορισμών υπό στοιχεία 13483/Ε1/4-2-2021 (ΦΕΚ 310/τ.Γ΄/17-2-2021, διορθ. σφάλματος Γ΄ 

929/τ.Γ΄/17-4-2021, ΑΔΑ: ΨΣΡΗ46ΜΤΛΗ-3ΙΥ), 137188/Ε1/27-10-2021 (ΦΕΚ 2677/τ.Γ΄/4-11-2021, ΑΔΑ: 

ΩΘΞΩ46ΜΤΛΗ-ΣΧΧ), 166422/Ε1/7-12-2020 (ΦΕΚ 2108/τ.Γ΄/21-12-2020, ΑΔΑ: ΨΠΡΟ46ΜΤΛΗ-Δ3Τ) και  
132595/Ε1/2-10-2020 (ΦΕΚ 1834/τ.Γ΄/16-11-2020 ΑΔΑ: ΨΩΘΒ46ΜΤΛΗ-2ΩΑ). 

14. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/849/169864/Β1/27-12-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α' 

143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ ότι δεν προκαλείται δαπάνη. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, 
ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02 που είναι εγγεγραμμένοι στους 

αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β' Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ (Γ' 937/2020), όπως 

αναμορφώθηκαν και ισχύουν, και επιθυμούν να διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας 

και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση - δήλωση προτιμήσεων περιοχών για 

μόνιμο διορισμό. 
 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

1. Να είναι: 

(α) Έλληνες πολίτες. 
(β) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την 

Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση 

ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής 

ιθαγένειας. 
2. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (ν. 

3528/2007, άρθρο. 7, όπως ισχύει). 

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού. 
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4. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 

απόφαση Σ.τ.Ε.). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του 

ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ 

για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 

του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ. 4 του ν.3528/2007). 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Στις διατάξεις του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως ισχύουν, ορίζεται ότι: 
«1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α΄, Β΄ και Γ΄ (Γ1΄ και Γ2΄) 

μπορεί να διορίζονται κατά τη διάρκεια της ισχύος τους, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές 
οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., 
εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα 
διορισμού στο Δημόσιο. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που 
πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση. […] 3. Με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο αριθμός, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, 
καθώς και περιοχή διορισμού, των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν και καλούνται οι υποψήφιοι 
που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για 
μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται 
στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη. 4. Ο 
διορισμός των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται 
στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4521/2018 (Α΄ 38), βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς 
αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 
που διορίζεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τους διορισμούς στους επόμενους κατά σειρά 
κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για διορισμό. Οι εκπαιδευτικοί των κοινών κλάδων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 5.α) Οι νεοδιοριζόμενοι 
τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του 
οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του 
Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ.154/1996 (Α΄ 115). Η οριστική τοποθέτησή 
τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά 
περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Με την επιφύλαξη του 
τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που 
επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης 
κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η 
υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει 
στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη 
Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 
(Α' 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α' 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί 
τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, 
ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη 
των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω. […] 5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι 
οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις 
προηγούμενες παραγράφους και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε 
ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και 
τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο 
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επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων 
κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο 
έτος ισχύος των νέων πινάκων. […]» 

Στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του ως άνω νόμου, όπως ισχύουν, ορίζεται ότι: 
«4. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής παραμένει 

εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος των πινάκων. Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση 
κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως 
αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους.» 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (επί των θέσεων διορισμού): 

Α/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (2 θέσεις): 
Λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, 2 διορισμοί ανακλήθηκαν. Κατά 
συνέπεια διατίθενται δύο (2) θέσεις στην Α/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. 
Β/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (18 θέσεις): 
Με την υπό στοιχεία 197948/Ε1/13.12.2019 (Β' 4597) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, κατά κλάδο και 
ειδικότητα, ο αριθμός των κενών θέσεων της Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που 
επρόκειτο να καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13), για το σχολ. έτος 2019-2020, σε 1.642.  
Με την υπ’ αριθμ. 99231/Ε1/24-7-2020 υπουργική απόφαση-Πρόσκληση (ΦΕΚ 26/τ.Προκ.ΑΣΕΠ/27-7-
2020, ΑΔΑ: ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ-3Υ4), διατέθηκαν προς κάλυψη 1.640 θέσεις, στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, επειδή δεν υπήρχαν υποψήφιοι των κλάδων/ ειδικοτήτων ΤΕ01.20 Αισθητικής και 
ΤΕ02.06 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων, στους πίνακες υποψηφίων Β του ΑΣΕΠ. 
Με την αριθμ. 106410/Ε1/17.8.2020 απόφαση (Γ΄ 1289, ΑΔΑ: ΩΩΘΚ46ΜΤΛΗ-ΠΤΞ) απόφαση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης διορίστηκαν 
τελικώς ως μόνιμοι 1.628 εκπαιδευτικοί κλάδων ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης. 
Ειδικότερα, δεν καλύφθηκαν 12 θέσεις από το σύνολο των θέσεων που διατέθηκαν στη Δ/θμια 
Εκπ/ση είτε επειδή δεν εκδηλώθηκε σχετικό ενδιαφέρον από τους υποψηφίους είτε επειδή οι 
υποψήφιοι δεν είχαν τα απαιτούμενα για τις συγκεκριμένες θέσεις προσόντα Braille/ΕΝΓ.   
Εν συνεχεία, λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, 5 διορισμοί 
ανακλήθηκαν. 
Οι εναπομείνασες θέσεις ανακαθορίστηκαν με την υπό στοιχεία 99052/Ε1/10.8.2021 (Β΄ 3715) κοινή 
υπουργική απόφαση (κυα) των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα  
«Ανακαθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων για τον διορισμό 
μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Γ’ του ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13) 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», με βάση την οποία, μια (1) 
θέση διατίθεται για μόνιμο διορισμό μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ από τον αξιολογικό πίνακα Γ. 
Με την ως άνω κυα, το σύνολο των θέσεων για τη Β/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
καθορίστηκαν σε δεκαοκτώ (18). 

 
Με την παρούσα απόφαση ανακοινώνεται ο αριθμός κατά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή 

διορισμού των είκοσι (20) θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα και με την ως άνω κοινή 
απόφαση ανακαθορισμού θέσεων στην ΕΑΕ (βλ. σχετικά Παραρτήματα, ως αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης) και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση, κατά τα προαναφερθέντα. 
Λαμβάνοντας υπόψη τους διενεργηθέντες διορισμούς, από τον πίνακα Β του ΑΣΕΠ, βάσει της σειράς 
κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών 
προτιμήσεών τους, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, οι διορισμοί κατά την παρούσα 
πραγματοποιούνται σε περιοχές/ περιοχή τοποθέτησης του τελευταίου διορισθέντος, σε εκπαιδευτικούς 
κλάδους με υφιστάμενες ανάγκες στην ΕΑΕ. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (σχετικά με τους νεοδιοριζόμενους): 
1. Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής 
διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 
154/1996 (Α' 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των 
μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, 
μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Επιπρόσθετα, ο νεοδιοριζόμενος, βάσει της παρούσης, 
υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών. 
2. Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι 
νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. 
3. Στην περίπτωση διορισμού υποψηφίου, ο οποίος δεν διαθέτει παιδαγωγική και διδακτική 
επάρκεια, ο εν λόγω υποψήφιος επιμορφώνεται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από 
την ημερομηνία του διορισμού του. 
4. Υποψήφιος εκπαιδευτικός που έχει προσληφθεί ως αναπληρωτής κατά το τρέχον διδακτικό έτος 
και  διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση, κατά την παρούσα διαδικασία, υποχρεούται να 
παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής, έως τη λήξη του διδακτικού έτους. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

Ενότητα 1η. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης: 
Οι εκπαιδευτικοί των ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, 

ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους 
τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β' (Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) του ΑΣΕΠ (Γ' 
937), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη, επέχει, δε, θέση υπεύθυνης δήλωσης 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Η εντός της καθορισμένης προθεσμίας υποβολή αίτησης 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στη διαδικασία διορισμού.  

 
Ενότητα 2η. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης: 
i) Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.3528/2007. Ειδικότερα: 
«Δεν διορίζονται υπάλληλοι: 
α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή 

και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία 
περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής. 

β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί 
η στέρηση αυτή. 

δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις». 

ii) Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του 
δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, 
οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του 
ν.3528/2007). 

iii) Στις διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. Α΄ παρ. 9 και περιπτ. β΄ παρ. 7 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=15296
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Α΄) ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας (ακόμα κι αν είναι 
δόκιμος και δεν έχει ακόμα μονιμοποιηθεί) αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού 
προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με το αριθμ. 2982/10-8-2006 
γνωμοδοτικό έγγραφο του νομικού συμβούλου του Υπ. Παιδείας, που έγινε δεκτό από τον Υπουργό, 
κρίνεται ότι «σε περίπτωση όμως που παραιτηθεί από τη θέση του και αποδεδειγμένα η παραίτησή του 
ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία του τόπου διορισμού του και ολοκληρωθεί αυτή, δεν υφίσταται πλέον 
το κώλυμα διορισμού του στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ούτε υπάρχει χρονικός περιορισμός 
μεταξύ του χρόνου της παραπάνω παραιτήσεώς του και του διορισμού του στην Ελλάδα. Από τη στιγμή, 
δηλαδή, που θα έχει νόμιμα παραιτηθεί από τη θέση του στην αλλοδαπή μπορεί οποτεδήποτε να διοριστεί 
στην Ελλάδα (ως αναπληρωτής ή μόνιμος με τις προϋποθέσεις του νόμου)». 

iv) Όσοι έχουν ήδη διοριστεί: α) στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) με την αριθμ. 
106410/Ε1/17-08-2020 (ΦΕΚ 1289/τ.Γ΄/19-08-2020, ΑΔΑ:ΩΩΘΚ46ΜΤΛΗ-ΠΤΞ) απόφαση, β) στη Γενική 
Εκπαίδευση, με σχετική απόφαση [95853/E1/2-8-2021 (ΦΕΚ 1817/τ.Γ’/10.8.2021 ΑΔΑ:6ΠΧΗ46ΜΤΛΗ-371), 
95849/Ε1/2-8-2021 (ΦΕΚ 1818/τ.Γ’/10-8-2021 ΑΔΑ: 63Ν946ΜΤΛΗ-ΔΧΣ), 97010/Ε1/4-8-2021 
(ΦΕΚ1819/τ.Γ’/10.8.2021 ΑΔΑ: ΩΝΕΛ46ΜΤΛΗ-17Π)]. 

 
Ενότητα 3η. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία 

σε  περίπτωση διορισμού, αν εξακολουθούν να διατηρούν την κάτωθι ιδιότητά τους: 
(i) Οι υποψήφιοι που μετέχουν σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα (άρθρα 32 και 

31 παρ.3 του ν.3528/2007). Οι εν λόγω υποψήφιοι οφείλουν να παραιτηθούν ή να αναστείλουν τη 
λειτουργία των επιχειρήσεών τους πριν την ανάληψη υπηρεσίας τους στη δημόσια εκπαίδευση. 

(ii) Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα (άρθρο 33 του ν.3528/2007 και 
άρθρα 56 και 57 του Συντάγματος). 

(iii) Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Δικαίου με πλήρες ωράριο εργασίας (και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με 
το  Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο) [άρθρο 35 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)]. 

(iv) Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά καθώς και οι εκπαιδευτικοί που 
διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) (παρ. 16 άρθρο 14 του ν. 1566/1985). 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 «Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού» του 

ν.3528/2007: «1. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το 
χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο 
όριο της ηλικίας διορισμού, όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
χρονικό σημείο. Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον 
αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου. 2. Οι διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου της παρ.1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα κωλύματα διορισμού.» 

2. Ειδικότερα, όσον αφορά στους άρρενες υποψηφίους, επισημαίνεται ότι στη σχετική διαδικασία 
αλγοριθμικής ροής και διορισμού θα συμπεριληφθούν μόνο οι υποψήφιοι για τους οποίους είναι 
επιλεγμένο το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις» στον προσωπικό ηλεκτρονικό τους 
φάκελο στο ΟΠΣΥΔ, ακόμα και αν αυτό δεν εμφανίζεται επικυρωμένο. 

Για το λόγο αυτό οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να ελέγξουν τον προσωπικό ηλεκτρονικό τους 
φάκελο που διατηρείται στο ΟΠΣΥΔ και εφόσον το εν λόγω πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο (αλλά οι 
ίδιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές) οφείλουν 
να το επιλέξουν και να πατήσουν το πεδίο «Καταχώριση». Η σχετική δυνατότητα, περί απευθείας 
συμπλήρωσης του πεδίου στο ΟΠΣΥΔ από τον ίδιο τον υποψήφιο, θα παρέχεται μόνο κατά το διάστημα 
υποβολής των αιτήσεων. 

3. Στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.2431/1996 (Α΄ 175) ορίζεται, κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ότι το 
κώλυμα μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Κράτους-Μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης. Ως εκ τούτου, οι 
ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ, άρρενες υποψήφιοι 
εκπαιδευτικοί, πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  για τους οποίους το σχετικό πεδίο περί 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν είναι, μεν, επιλεγμένο αλλά οι ίδιοι είτε έχουν εκπληρώσει τη σχετική 
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υποχρέωση, είτε δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση στο κράτος μέλος της ΕΕ από το οποίο προέρχονται, 
οφείλουν, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο 
Τμήμα Β΄ (Β/θμιας) της Δ/νσης Διορισμών Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η συμπλήρωση του πεδίου περί στρατιωτικών υποχρεώσεων. Θα 
πρέπει, δε, να αποστείλουν πιστοποιητικό (από αρμόδια αρχή της χώρας τους) από το οποίο να προκύπτει 
είτε ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε ότι η μη εκπλήρωση αυτών δεν 
αποτελεί κώλυμα διορισμού στο δημόσιο τομέα της χώρας προέλευσής τους. 

4. Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, καθώς και το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας 
Πλημμελειοδικών περί μη παραπομπής σε δίκη κατά το άρθρο 8 του ν. 3528/2007, αντικαθίστανται από 
την αίτηση-δήλωση του εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ κατά την παρούσα διαδικασία και αναζητούνται 
υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής διορισμού. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ / ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), 
θα υποβληθεί  ηλεκτρονικά  μέσω του Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  
Διαχείρισης  Προσωπικού  Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) 
(https://opsyd.sch.gr) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς κάνοντας  εισαγωγή  στην  
εφαρμογή  με τους προσωπικούς  τους κωδικούς. 
 

Οι υποψήφιοι δηλώνουν την περιοχή διορισμού του κλάδου τους, σύμφωνα με τον πίνακα των 
περιοχών των κενών οργανικών θέσεων (βλ. σχετικά Παραρτήματα). Στους κλάδους όπου οι διαθέσιμες 
περιοχές είναι τουλάχιστον δύο, οι περιοχές διορισμού δηλώνονται με τη σειρά προτεραιότητας που 
επιθυμεί ο υποψήφιος. Οι διορισμοί διενεργούνται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον 
τελικό αξιολογικό πίνακα Β του κλάδου τους. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
1. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του 
ΑΣΕΠ περισσότερων του ενός κλάδων, οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση περιοχών 
διορισμού για κάθε έναν εκ των κλάδων, στον οποίο είναι ενταγμένοι και επιθυμούν να διορισθούν. 
Υπενθυμίζεται ότι: 
α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 62 του ν.4589/2019,όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που 
αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4521/2018 (Α΄ 38) και 
β) δεν υφίσταται σχετική δυνατότητα στον υποψήφιο περί χορήγησης προτεραιότητας στην αξιολόγηση 
της αίτησης συγκεκριμένου κλάδου έναντι του άλλου. 
Ως εκ τούτου ο υποψήφιος οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την υποβολή (ή μη) της 
σχετικής αίτησης και των περιοχών που θα επιλέξει (ανά κλάδο). 
2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του 
ΑΣΕΠ με προϋπηρεσία από ιδιωτικό σχολείο έχουν, μεν, δικαίωμα υποβολής αίτησης αλλά η αίτησή 
τους θα αξιολογηθεί κατά την αλγοριθμική ροή της διαδικασίας διορισμών αποκλειστικά και μόνο αν 
κατά την καταληκτική προθεσμία της παρούσης απόφασης συμπληρώνουν προϋπηρεσία σε δημόσια 
σχολεία τουλάχιστον 2 πλήρων διδακτικών ετών (τελ. εδάφιο της υποπερ. ββ΄ της περ. ζ΄ της παρ.4 του 
άρθρου 61 του ν.4589/2019). Σημειώνεται ότι ως πλήρες διδακτικό έτος στη Β/θμια νοείται η 
απασχόληση 10 μηνών, ενώ στην Α/θμια η απασχόληση 9 μηνών και 21 ημερών. 

 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και 

απενεργοποίηση αυτής. 
 

  

https://opsyd.sch.gr/
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Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης, καθώς ο 
ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Παραρτήματα: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  

ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  

ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ 

ΝΟΜΟΥΣ/ΔΗΜΟΥΣ 
 
 
 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής 
4. Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
5. Δ/νση Διορισμών - Προσλήψεων Εκπ/κου Προσ/κου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
6. Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Α΄ 
7. Γ.Δ.Ο.Υ. Υ.ΠΑΙΘ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 
 

Α/ΘΜΙΑ ΠΕ60-ΠΕ61 ΠΕ70-ΠΕ71 Άθροισμα 

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ       

Α’  ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.)  1   1 

ΣΥΝΟΛΟ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 1 
 

1 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ       

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) 
 

1 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 1 1 2 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 
 

Β/ΘΜΙΑ ΠΕ02 ΠΕ03 
ΠΕ04
.01 

ΠΕ04
.02 

ΠΕ04
.04 

ΠΕ11 ΠΕ78 ΠΕ80 ΠΕ81 ΠΕ83 ΠΕ84 
ΠΕ87
.08 

ΠΕ88
.01 

ΠΕ88
.02 

Άθροισμα 

ΑΤΤΙΚΗΣ                               

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)                       1     1 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ            1   1 

ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ                               

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)                         1   1 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ             1 
 

1 

ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                               

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)                 1           1 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝ.         1      1 

ΚΡΗΤΗΣ                               

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.)                   1         1 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)         1                   1 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ     1          2 

Β.ΑΙΓΑΙΟΥ                               

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.)   4                         4 

Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.)           1 1               2 

Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.)       1             1       2 

ΣΥΝΟΛΟ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

4 
 

1 
 

1 1    1    8 

Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ                               

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.)     1         1             2 

Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1                           1 

Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.)                         1 1 2 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 1 
 

1     1     1 1 5 

ΣΥΝΟΛΟ 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 18 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ/ΔΗΜΟΥΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΟΜΩΝ- 
ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - 
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΦΥΛΗΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α' ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α' ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 

ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Α' ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΒΟΛΒΗΣ 

ΔΕΛΤΑ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - 
ΕΥΟΣΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Α' 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΡΟΔΟΥ 

Δ' 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΣΟΥ 
ΛΕΙΨΩΝ ΛΕΡΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 
ΠΑΤΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΤΗΛΟΥ 

ΧΑΛΚΗΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β' ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΑΝΑΦΗΣ ΘΗΡΑΣ ΙΗΤΩΝ 

ΣΙΚΙΝΟΥ 
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
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