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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κοιν.:

1) Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2) Περιφερειακές Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

Θέμα:

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για
υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών
αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021

Σχετ.:

Η αριθμ. 105324/Ε1/12-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α) Πρόσκληση υποψήφιων
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησηςδήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και
ωρομισθίων το σχολικό έτος 2020-2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής πρόσκλησης και κατόπιν της ανακοίνωσης από το Α.Σ.Ε.Π., στις
3.9.2020 (ορθή επανάληψη στις 4.9.2020, για τους πίνακες της 1ΓΤ/2020 Προκήρυξης), των
προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής
Εκπαίδευσης:
(α) των κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16 της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 3/7-2-2020 Τεύχος
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και
(β) των κλάδων ΔΕ01 και ΔΕ02 της Προκήρυξης 2ΓΔ/2020 του Α.Σ.Ε.Π (ΦΕΚ 2/5-2-2020 Τεύχος
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)
καλεί, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), τους
εγγεγραμμένους στους ως άνω πίνακες να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για
πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλ ήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως
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ωρομισθίων, στη γενική εκπ αίδευσ η, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων , στις σχολικές μονάδες Β/θμιας Ε κπαίδευσης που λειτουργούν σε
καταστήματα κράτ ησης , στα μουσικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής
εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2020 -2021.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται
από την Παρασκευή 11/9 έως και την Τρίτη 15/9/2020.
Αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τα κωλύματα υποβολής αίτησης/ πρόσληψης, τις υφιστάμενες
δυνατότητες δήλωσης-επιλογής περιοχών προτίμησης, ανά εκπαιδευτικό κλάδο και δομή, σύμφωνα
με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, τα δικαιώματα επί της υποβληθείσας αίτησης, καθώς και
τις δυνατότητες πρόσληψης, παραπέμπουμε τους υποψηφίους στην ανωτέρω σχετ. αριθμ
105324/Ε1/12-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης
περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 20202021.», την οποία οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά, ιδιαίτερα σε περίπτωση που δεν έχουν
υποβάλει προηγούμενη αίτηση, στο πλαίσιο αυτής.
Ειδικότερα, για τον κλάδο ΤΕ16-Μουσικής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων χρήζουν αναφοράς τα
ακόλουθα:

Οι υποψήφιοι του κλάδου ΤΕ16:
1. Έχουν δικαίωμα υποβολής και ξεχωριστής αίτησης ειδικά για πρόσληψη στα Μουσικά
Σχολεία.
2. Δύνανται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Στις προτιμήσεις
των υποψηφίων η ένδειξη (Π.Ε.) δηλώνει τη βαθμίδα της Α/θμιας Εκπαίδευσης και η
ένδειξη (Δ.Ε.) τη βαθμίδα της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
3. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης (Εκκλησιαστικά Γυμνάσια-Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Γενικά
Εκκλησιαστικά Λύκεια) ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται
σε αυτά κατόπιν έγκρισης της αίτησής τους με συνεκτίμηση των συνοδευτικών της
(υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα, προαιρετικά συστατική επιστολή) από το
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη
διευρυμένη σύνθεσή του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010.
Επιπλέον, ειδικά για την πρόσληψη στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Γενικό Εκκλησιαστικό
Λύκειο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, προϋπόθεση είναι η έγκριση της Ιεράς
Κοινότητας του Αγίου Όρους (ν. 4301/2014, άρθρο 52, παράγραφος 1). Στο ίδιο, λόγω του
ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους (το από 10-9-1926 ΝΔ, Φ.Ε.Κ. 309/Α), πρόσληψη
γυναικών εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατή.
Σύμφωνα με ειδικώς ισχύουσες διατάξεις (ν. 3848/2010, άρθρο 39, παρ. 9), υποψήφιοι
για πρόσληψη στα ως άνω σχολεία δύνανται να είναι μόνο όσοι ανήκουν στον κλάδο
ΤΕ16, με πρόσθετο προσόν το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένους
φορείς. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους ή
μειωμένου ωραρίου, καθώς και ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε Σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Εκκλησιαστικά Γυμνάσια-Γενικά
Εκκλησιαστικά Λύκεια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια), καλούνται να
μεταφορτώσουν/«ανεβάσουν» (upload) τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά σε ένα μόνο
αρχείο μορφής pdf ή zip στην αίτησή τους στο ΟΠΣΥΔ μεταξύ των οποίων: α)
υποχρεωτικά: βιογραφικό σημείωμα το περιεχόμενο του οποίου να εναρμονίζεται με τις
διατάξεις της αριθ. 67728/Α2/11-6-2010 απόφασης Υπουργού Παιδείας (Φ.Ε.Κ. 863/Β)
και, β) προαιρετικά: συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της
Ορθοδοξίας.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σε περίπτωση μη μεταφόρτωσης βιογραφικού σημειώματος, οι υποψήφιοι θα
αποκλείονται από τη διαδικασία πρόσληψης στα εκκλησιαστικά σχολεία.
Ως προς τη δήλωση περιοχών προτίμησης, παραπέμπουμε τους υποψηφίους στο Παράρτημα
Ι. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της ως άνω σχετικής Πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι τα ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο
Παράρτημα VI. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΤΕ16 καλούνται όπως ανατρέξουν επιπλέον στο σχετικό
Παράρτημα ΙV. ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, καθώς και στο ΙΙΙ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, εφόσον διαθέτουν
Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένους φορείς, κατά τα ανωτέρω, και επιθυμούν να
προσληφθούν σε αυτά.

Παρακαλούμε η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων
υποψηφίων εκπαιδευτικών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής,
3. Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού ΠΕ & ΔΕ
4. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπ/σης & Διαθρησκευτικών Σχέσεων
5. Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
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