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 ΠΡΟ: 1. Διευθφνςεισ Πρωτοβάθμιασ & 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ (ζδρεσ τουσ) 

2. ΠΤΠΕ – ΠΤΔΕ 

ΚΟΙΝ: Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ  

Πρωτοβάθμιασ & Δευτεροβάθμιασ  

Εκπαίδευςησ (ζδρεσ τουσ) 

 

 

               

 

 
ΘΔΜΑ: « Δπηιογή Προχζηακέλφλ ηφλ Τκεκάηφλ Δθπαηδεσηηθϋλ Θεκάηφλ ηφλ Γηεσζϊλζεφλ 
Πρφηοβάζκηας θαη Γεσηεροβάζκηας Δθπαίδεσζες » 
 
 
Γεδοκέλοσ ωηη περαηϋλοληαη οη δηαδηθαζίες ηοποζέηεζες σποδηεσζσληϋλ ζηης ζτοιηθές 
κολάδες παραθαιοϊκε λα θηλήζεηε ηης δηαδηθαζίες επηιογής θαη ηοποζέηεζες Προχζηακέλφλ 
ηφλ Τκεκάηφλ Δθπαηδεσηηθϋλ Θεκάηφλ. 
1. Προθεσμίες αιτήσεων και κατάρτιση πινάκων 
Μεηά ηελ ηοποζέηεζε ηφλ σποδηεσζσληϋλ ο οηθείος δηεσζσληής εθπαίδεσζες κε πρωζθιεζή 
ηοσ ποσ θοηλοποηείηαη ζηης ζτοιηθές κολάδες ηοσ λοκοϊ θαη δεκοζηεϊεηαη ζηο δηαδίθησο 
προζθαιεί ηοσς εθπαηδεσηηθοϊς ποσ έτοσλ ηα ησπηθά προζωληα θαη επηζσκοϊλ λα αζθήζοσλ 
ηα θαζήθοληα προχζηακέλφλ ηφλ ηκεκάηφλ εθπαηδεσηηθϋλ ζεκάηφλ ηφλ δηεσζϊλζεφλ 
εθπαίδεσζες ηοσ λοκοϊ, λα σποβάιοσλ εληως δεθαεκέροσ αίηεζε επηιογής γηα ηης ζέζεης 
ασηές. Οη σπουήθηοη προχζηάκελοη ηκεκάηφλ εθπαηδεσηηθϋλ ζεκάηφλ ηφλ δηεσζϊλζεφλ 
εθπαίδεσζες θαηαζέηοσλ δήιφζε προηίκεζες γηα ηε ζέζε κηας κωλο δηεϊζσλζες 
εθπαίδεσζες. (άρζρο 18, παρ.8 θαη 9 ηοσ Ν.3848/2010). 
2. Προϋποθέσεις επιλογής 
Ως προχζηάκελοη ηκεκάηφλ εθπαηδεσηηθϋλ ζεκάηφλ ηφλ δηεσζϊλζεφλ εθπαίδεσζες 
επηιέγοληαη εθπαηδεσηηθοί κε βαζκω Α΄ θαη οθηαεηή ηοσιάτηζηολ εθπαηδεσηηθή σπερεζία. 
Δηδηθωηερα, φς προχζηάκελοη ηκεκάηφλ εθπαηδεσηηθϋλ ζεκάηφλ ζηης δηεσζϊλζεης 
πρφηοβάζκηας εθπαίδεσζες επηιέγοληαη εθπαηδεσηηθοί ωιφλ ηφλ εηδηθοηήηφλ ηφλ θιάδφλ 
ποσ σπερεηοϊλ ζηελ πρφηοβάζκηα εθπαίδεσζε, ζηης δε δηεσζϊλζεης δεσηεροβάζκηας 
εθπαίδεσζες εθπαηδεσηηθοί ηες δεσηεροβάζκηας εθπαίδεσζες ηφλ θιάδφλ ΠΔ 01 έφς θαη ΠΔ 
20. Σε περίπηφζε ποσ δελ σπάρτοσλ σπουήθηοη ποσ πιεροϊλ ηης αλφηέρφ προψποζέζεης, 
κπορεί λα είλαη σπουήθηοη θαη εθπαηδεσηηθοί κε βαζκω Β΄ θαη κηθρωηερο τρωλο σπερεζίας. 
(άρζρο 11 παρ. 6 ηοσ Ν.3848/2010). 
3. Κριτήρια επιλογής - ορισμός και τοποθέτηση 
Οη προχζηάκελοη ηκεκάηφλ εθπαηδεσηηθϋλ ζεκάηφλ ορίδοληαη θαη ηοποζεηοϊληαη κε απωθαζε 
ηοσ οηθείοσ δηεσζσληή εθπαίδεσζες, ϊζηερα απω πρωηαζε ηοσ αρκωδηοσ περηθερεηαθοϊ 
σπερεζηαθοϊ ζσκβοσιίοσ, κε βάζε ηα θρηηήρηα ηοσ άρζροσ 15 ηοσ Ν. 3848/2010. Η επηιογή 
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θαη ηοποζέηεζή ηοσς ζηης θελές ζέζεης γίλεηαη γηα ηεηραεηή ζεηεία, ε οποία ιήγεη ηελ 31ε 
Ιοσιίοσ 2015. Η επηιογή θαη ηοποζέηεζε ζηης θελοϊκελες ζέζεης γίλεηαη γηα ηο σπωιοηπο ηες 
ζεηείας ασηής.  
(άρζρα 22,24 παρ. 14, 25 παρ 1 θαη 29 παρ. 7 ηοσ Ν.3848/2010). 
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