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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Το Υπουργείο Πολιτισμού,  Παιδείας και  Θρησκευμάτωνολιτισμού,  Παιδείας και  Θρησκευμάτων,  κατόπιν  πρόσφατης σχετικής
απόφασης του Τμήματος Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, προέβη στη δημοσίευση
σε  Φύλλο  Εφημερίδας  της  Κυβερνήσεως  των  Υπουργικών  Αποφάσεων  περί  πρόσκλησης
υποψηφίων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπ/σης, Μουσικών Σχολείων και
Ειδικής Αγωγής σχολικού έτους 2015-2016. Ειδικότερα δημοσιεύτηκαν κατά περίπτωση:

Α) Η αριθμ. 132812/E2/25-08-2015 Υ.Α. (ΑΔΑ:  6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α) με θέμα «Πρόσκληση
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  υποψήφιων  εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  για  ένταξη  στους  πίνακες  αναπληρωτών και  ωρομίσθιων  εκπαιδευτικών  σχολ.
έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3848/2010
(ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄)» στο Φ.Ε.Κ. 1842/26.08.2015 τ.Β΄ (Ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής
Εθνικού Τυπογραφείου: 27-08-2015, ώρα 13:05:07),

Β) Η αριθμ. 132815/E2/25-08-2015 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΕΙ5465ΦΘ3-Ξ93) με θέμα «α) Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων
ΠΕ16.01,  ΠΕ16.02,  ΠΕ17.13,  ΠΕ17.14  και  ΤΕ16,  για  ένταξη  στους  πίνακες  αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015−2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9
παρ.  2,  3  και  4  του  Ν.  3848/2010  (ΦΕΚ  71  Α΄).  β)  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος
εμπειροτεχνών  ιδιωτών  για  την  ένταξη  σε  πίνακα  μουσικών  ειδικεύσεων  ωρομισθίων  για
πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2015−2016» στο Φ.Ε.Κ. 1843/26.08.2015
τ.Β΄ (Ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής Εθνικού Τυπογραφείου: 27-08-2015, ώρα 09:45:03) και

Γ) Η αριθμ. 132811/E1/25-08-2015 Υ.Α. (ΑΔΑ:  7ΓΖΩ465ΦΘ3-Ι6Χ) με θέμα «Πρόσκληση
υποψήφιων αναπληρωτών και  ωρομίσθιων  εκπαιδευτικών  Ειδικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης
(ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης
εκπαιδευτικών  ΕΑΕ  σχολ.  έτους  2015−2016»  στο  Φ.Ε.Κ.  1844/26.08.2015  τ.Β΄  (Ημερομηνία
ψηφιακής υπογραφής Εθνικού Τυπογραφείου: 27-08-2015, ώρα 09:46:59).

Εν  όψει  προκήρυξης  βουλευτικών  εκλογών,  θα  ζητηθεί,  με  την  ορκωμοσία  της
Υπηρεσιακής  Κυβέρνησης,  η  απαιτούμενη σχετική έγκριση από την  Επιτροπή της  παρ.4  του
άρθρου  28  του  Ν.2190/1994,  όπως  ισχύει,  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  για  την
ενεργοποίηση των εν λόγω διαδικασιών. 

Σε  περίπτωση  θετικής  εξέλιξης,  θα  ενεργοποιηθούν  άμεσα  οι  σχετικές  διαδικασίες
υποβολής  αιτήσεων  αναπληρωτών  και  ωρομισθίων  εκπ/κών  και  θα  κληθούν  οι  υποψήφιοι
εκπ/κοί να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με νεότερο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου, στο οποίο
και θα ορίζεται η σχετική προθεσμία.

Yπόχρεοι υποβολής σχετικής αίτησης είναι και οι εκπ/κοί οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει
αίτηση κατά περίπτωση  για ένταξη στους οικείους  πίνακες αναπληρωτών και  ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών  σχολ.  έτους  2015-2016  πριν  από  την  έκδοση της  σχετικής  απόφασης  του
Τμήματος Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου κατάθεση
ήδη  προσκομισθέντων  δικαιολογητικών.  Οι  αιτήσεις  για  το  σύνολο  των  υποψηφίων  θα
υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Δ/νση Εκπ/σης της οικείας βαθμίδας. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%93%CE%96%CE%A9465%CE%A6%CE%983-%CE%996%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%995465%CE%A6%CE%983-%CE%9E93
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%A3%CE%91465%CE%A6%CE%983-97%CE%91

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
	Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2015
	Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ


