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ΘΕΜΑ:    Ενημέρωση για  προσλήψεις εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων του Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
 

Για  την  υλοποίηση  των  ενταγμένων  Πράξεων  του  Ε.Π.  «Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου Μάθηση»  που 
συγχρηματοδοτούνται  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  και  υλοποιούνται  από  την  Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ), έχουν προσληφθεί: 

1. Εκπαιδευτικοί  ειδικότητας  Θεατρικών  Σπουδών,  Δραματικής  Τέχνης,  Μουσικής  και 
Εικαστικών στο πλαίσιο  των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: 
Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία» στους Άξονες Προτεραιότητας  1, 2 και 3. 
Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν για τη διδασκαλία της Αισθητικής Αγωγής: 
α.  σε  Δημοτικά  Σχολεία  με  ενιαίο  αναμορφωμένο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  στο  υποχρεωτικό 

και  στο  ολοήμερο  πρόγραμμά  τους.  Συγκεκριμένα,  οι  εκπαιδευτικοί  απασχολούνται  στα 
γνωστικά  αντικείμενα  Θεατρική  Αγωγή,  Μουσική,  Εικαστικά    (υποχρεωτικό  και  ολοήμερο 
πρόγραμμα)  και  για  τη  συμπλήρωση  του  ωραρίου  τους  στους  Πολιτιστικούς  Ομίλους 
Δραστηριοτήτων και στην Ευέλικτη Ζώνη (των Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα) όπου αναπτύσσονται διαθεματικά προγράμματα με πρωτοβουλία 
των εκπαιδευτικών. 

β. σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.  

2. Εκπαιδευτικοί  ειδικότητας  Δασκάλων,  Δασκάλων  Ειδικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  (Ε.Α.Ε.), 
Νηπιαγωγών  Ε.Α.Ε,  Φιλολόγων  Ε.Α.Ε,  Μαθηματικών  Ε.Α.Ε,  Φυσικών  Ε.Α.Ε,  Χημικών  Ε.Α.Ε, 
Βιολόγων  Ε.Α.Ε,  Γεωλόγων  Ε.Α.Ε.  στο  πλαίσιο  των  Πράξεων  «Πρόγραμμα  εξειδικευμένης 
εκπαιδευτικής  υποστήριξης  για  ένταξη  μαθητών  με  αναπηρία  ή/και  ειδικές  εκπαιδευτικές 
ανάγκες (παράλληλη στήριξη‐συνεκπαίδευση)» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3. 

Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν μόνο για την παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση η οποία 
εντάσσεται στο πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών 
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με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με πλήρες ωράριο διδασκαλίας (24 ώρες για 
την πρωτοβάθμια και 21 ώρες για τη δευτεροβάθμια).   Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνουν 
ωράριο  στο  ίδιο  σχολείο,  τότε  οι  εκπαιδευτικοί  θα  απασχοληθούν  και  σε  άλλα  Σχολεία  μόνο 
στην  παράλληλη  στήριξη  –  συνεκπαίδευση  η  οποία  εντάσσεται  στο  πρόγραμμα  της 
εξειδικευμένης  εκπαιδευτικής  υποστήριξης  για  ένταξη  μαθητών  με  αναπηρία  ή/και  ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

3. Εκπαιδευτικοί  ειδικότητας  Πληροφορικής  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  «Ανάπτυξη  Ψηφιακής 
Εκπαιδευτικής  Πλατφόρμας,  Καταγραφή  και  Συγκέντρωση  ήδη  παραχθέντος  Ψηφιακού 
Εκπαιδευτικού  Υλικού  και  Συντονισμός  των  Πράξεων  της  Κατηγορίας  Πράξης»  για  τη 
διδασκαλία του μαθήματος Τ.Π.Ε. και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.  
Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας Πληροφορικής θα απασχοληθούν σε όλα τα Ολοήμερα Δημοτικά 
σχολεία,  συμπεριλαμβανομένων  των  Δημοτικών  Σχολείων  με  ενιαίο  αναμορφωμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα (υποχρεωτικό και ολοήμερο πρόγραμμα), κατά το σχολικό έτος 2010‐
2011.  

4. Εκπαιδευτικοί  ειδικότητας  Αγγλικής  στο  πλαίσιο  των  Πράξεων  «Ενίσχυση  της  Διδασκαλίας 
ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3 για 
τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και την αξιοποίηση του ευρωπαϊκού portfolio γλωσσών 
Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας Αγγλικής θα απασχοληθούν σε όλα τα Δημοτικά σχολεία κατά το 
σχολικό έτος 2010‐2011. 

5. Εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου για τη διδασκαλία της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας, 
ως Β΄ ξένης γλώσσας, στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη των 6/θέσιων και άνω δημοτικών σχολείων κατά το 
σχολικό  έτος 2010‐2011,  στο  πλαίσιο  της  Πράξης «Εφαρμογή  ξενόγλωσσων  προγραμμάτων 
σπουδών  στην Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση»  στους  Άξονες  Προτεραιότητας 1, 2 & 3  του  Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».  

Η  πρόσληψή  τους  ως  εκπαιδευτικοί  μειωμένου  ωραρίου  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  οι  ώρες 
διδασκαλίας ανά τμήμα για  την Β΄ Ξένη Γλώσσα είναι δύο  (2), με συνέπεια να μην υφίσταται 
δυνατότητα συμπλήρωσης πλήρους ωραρίου από έναν εκπαιδευτικό.  

6. Στο πλαίσιο  των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο 21ου αιώνα) –  Η Μετάβαση: Πολιτισμός 
και  Ένταξη  ΕΚΟ  στα  Δημοτικά  Σχολεία»  και  «Διαπολιτισμικές  Εκπαιδευτικές  δράσεις  στη 
β’βάθμια με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 
3.  
Πρόκειται άμεσα να προσληφθούν εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων για να τοποθετηθούν 
σε τάξεις υποδοχής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Όλοι οι προαναφερόμενοι  εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν με σχέση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου  χρόνου  μέχρι  τη  λήξη  του  διδακτικού  έτους  2010‐2011  και  θα  υπογραφεί  σχετική 
Σύμβαση. Η δαπάνη των μηνιαίων αποδοχών των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα συγχρηματοδοτηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο των Πράξεων.  

Τα  εργασιακά,  μισθολογικά  και  ασφαλιστικά  δικαιώματα  των  ανωτέρω  εκπαιδευτικών  είναι 
αντίστοιχα  με  εκείνα  των  αναπληρωτών  πλήρους  ή  μειωμένου  ωραρίου  των  αντίστοιχων 
ειδικοτήτων που αμείβονται από τον τακτικό προϋπολογισμό  

Για  την  απασχόληση  των  εκπαιδευτικών  θα  τηρούνται  απαραιτήτως  παρουσιολόγια  για  τις  ώρες 
διδασκαλίας  τους  στις  σχολικές  μονάδες  που  θα  τοποθετηθούν,  με  ευθύνη  των  Διευθυντών  των 
αντίστοιχων  σχολικών  μονάδων.  Τα  πρωτότυπα  παρουσιολόγια  των  διδακτικών  ωρών  των 
εκπαιδευτικών  θα  αποστέλλονται  στις  αντίστοιχες  Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  με  ευθύνη  των  Διευθυντών  των  αντίστοιχων  σχολικών  μονάδων,  ενώ  στις  σχολικές 
μονάδες θα τηρούνται αντίγραφα των παρουσιολογίων. 

Στους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με πλήρη απασχόληση 
πρέπει  να  ανατεθούν  24  ή  25  ώρες  διδασκαλίας  την  εβδομάδα,  αντίστοιχα  των  ισχυουσών 
διατάξεων  για  τους  αναπληρωτές  εκπαιδευτικούς  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης.  Στους 
εκπαιδευτικούς  που  προσλαμβάνονται  στη  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  πρέπει  να  ανατεθούν  21 
ώρες  διδασκαλίας  την  εβδομάδα,  αντίστοιχα  των  ισχυουσών  διατάξεων  για  τους  αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.   Ως  εκ  τούτου δεν  επιτρέπεται  η απασχόληση  των 
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συγκεκριμένων  εκπαιδευτικών με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.  Σε  εξαιρετικές περιπτώσεις που 
είναι  αδύνατη  η  κάλυψη  πλήρους  ωραρίου,  δηλ.  24  και  21  ωρών  αντίστοιχα  και  μετά  από 
τεκμηριωμένη απόφαση  του αντίστοιχου Διευθυντή Εκπαίδευσης και  την  έγκριση  της Διεύθυνσης 
Προσωπικού Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας ή Ειδικής Αγωγής είναι δυνατή η απασχόληση εκπαιδευτικών 
με  λιγότερες ώρες. 

Αναλυτικές  οδηγίες  για  τις  διαδικασίες  υλοποίησης  και  διαχείρισης  των  Πράξεων  καθώς  και  τα 
απαιτούμενα,  προς  συμπλήρωση,  υποδείγματα  συμπεριλαμβάνονται  στον Οδηγό  Υλοποίησης  και 
Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου κάθε Πράξης που θα 
αποσταλεί στις Διευθύνσεις. 

Καθώς  οι  Διευθυντές  Εκπαίδευσης  έχουν  οριστεί  υπεύθυνοι  μισθοδοσίας  και  εκκαθαριστές  των 
μηνιαίων αποδοχών των εκπαιδευτικών για τις συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις που υλοποιούνται, 
φέρουν  και  την  αντίστοιχη  ευθύνη  για  την  νόμιμη  καταβολή  ποσών  στους  δικαιούχους,  όπως 
ορίζεται και στη με αρ. πρωτ.  4327/30‐08‐2010 (1387/Β) ΚΥΑ που αφορά στη σύσταση του Ειδικού 
Λογαριασμού  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων:  «Σε  περίπτωση  
που    από  παράλειψη  ή    αμέλεια  κατά    την  έκδοση    των  ανωτέρω  διοικητικών    πράξεων    ή 
δικαιολογητικών,  αρμοδιότητας    των    ανωτέρω,  η    οποία    διαπιστώνεται    από  οποιοδήποτε  
ελεγκτικό όργανο, προκύπτει καταβολή  αχρεωστήτως  ή παρανόμως  καταβληθέντος  ποσού,  το 
ποσό    αυτό    βαρύνει    και    καταλογίζεται    στο  πρόσωπο    ή    τα    πρόσωπα  (όταν  πρόκειται  για  
συλλογικό όργανο), που έχουν  την ευθύνη  υπογραφής  των  ανωτέρω».  
Παρακαλείσθε  για  την  αυστηρή  τήρηση  των  ανωτέρω  προκειμένου  να  εξασφαλισθεί  η 
επιλεξιμότητα  των  δαπανών  των  συγχρηματοδοτούμενων  Πράξεων.  Επισημαίνεται  ότι  σε 
περίπτωση  που  δεν  τηρηθούν  τα  ανωτέρω  θα  είναι  αδύνατη  η  καταβολή  των  ποσών  για  τη 
μισθοδοσία των εκπαιδευτικών. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 
2. Γραφείο Προϊσταμένου της ΕΥΕ ΕΔ του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 
3. Μονάδα Α 
4. Μονάδα Β1 
5. Μονάδα Β2 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπ. Παιδείας. Δ.Β.Μ.Θ.  

 
 
 

Βασίλειος Κουλαϊδής 
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