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ΠΡΟΣ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. όλης της χώρας
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περιοχής ευθύνης τους

ΘΕΜΑ: «Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού»
Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. Φ.3531./324/105657/Δ1/08-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/Β΄/2002)
απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την υπ’ αριθμ. 35557/Δ2/09-04-2003 (Φ.Ε.Κ. 465/Β΄/2003) απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την υπ’ αριθμ. 132812/Ε2/25-08-2015 (Α.Δ.Α. 6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α) εγκύκλιο
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. («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΄»)
4. Το γεγονός ότι εξαντλήθηκαν οι ενιαίοι πίνακες ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
κλάδων ΠΕ18.01 και ΤΕ01.12 της περιοχής ευθύνης μας.
5. Τις επείγουσες ανάγκες κάλυψης ωρών στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς για την ειδικότητα
«Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης» του Τομέα «Εφαρμοσμένων Τεχνών»
της Ομάδας Προσανατολισμού «Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών
Εφαρμογών» του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/Β΄/2013)
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 49331/E2/23-03-2016 έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Διαθέσιμες ώρες
για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδου/ενοποιημένης ειδικότητας
ΠΕ18.01 ή εναλλακτικά ενοποιημένης ειδικότητας ΤΕ01.12, για το σχολ. Έτος 20152016»)
7. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ16.2/2960/29-03-2016 έγγραφο Δ.Δ.Ε Καστοριάς («Αίτημα
για χορήγηση άδειας Τοπικής Προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομισθίου
εκπαιδευτικού των ομαδοποιημένων κλάδων ΠΕ18.01 ή ΤΕ01.12, ειδικοτήτων
ΠΕ18.28 ή ΤΕ01.17.»)
8. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 58285/E2/6-4-2016 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Χορήγηση
άδειας έκδοσης τοπικής προκήρυξης για πρόσληψη ωρομισθίου»)

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
Την πρόσληψη ενός (1) ωρομίσθιου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ18.28, για 7 (2Θ+5Ε)
ώρες εβδομαδιαίως ή ΤΕ01.17, για 5 (5Ε) ώρες εβδομαδιαίως, για τη διδασκαλία του
μικτού μαθήματος Συντήρηση Έργων Τέχνης, της ειδικότητας «Συντήρηση Έργων
Τέχνης – Αποκατάσταση» στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς, έως 30-06-2016.
Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο (Σχετικό 3) τα τυπικά προσόντα για την
πρόσληψη είναι:
1. κλ.ΠΕ18.28 - Πτυχίο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πτυχίο
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που
αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
2. κλ.ΤΕ01.17 - Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ Ειδίκευσης ή Β΄
κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και
βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον
αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο
πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης
παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Οι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικού απαιτείται να έχουν απολυτήριο Ελληνικού
εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο
αυτό, απαιτείται να έχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας για την πλήρη γνώση και την
άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας που χορηγείται από την επιτροπή του άρθρου
14 παρ.10 του ν. 1566/1985 ή από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2). Το
πιστοποιητικό αυτό απαιτείται και για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΔΕ και ΤΕ.

2. Για τους κλάδους και τις ειδικότητες στους οποίους ορίζεται ως τυπικό προσόν η
κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών ή βεβαίωσης τρίμηνης παιδαγωγικής
επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ διευκρινίζονται τα εξής:
α. Για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των
συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων δεν είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου ή
βεβαίωσης παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή άλλων ισοδύναμων πτυχίων
(όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997ΦΕΚ 188Α΄). Πλην όμως, κατά τους διορισμούς και τις προσλήψεις προηγούνται στον
οικείο πίνακα οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού, δηλαδή
έχουν και παιδαγωγική επιμόρφωση.
β. Κατ΄ εξαίρεση για τις προσλήψεις τρίτεκνων αναπληρωτών (παρ. 4 άρθρου 2 του
ν. 3454/2006) είναι υποχρεωτική η κατοχή πτυχίου ή βεβαίωσης παιδαγωγικής
επιμόρφωσης, εφόσον ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες για τις οποίες η
παιδαγωγική επιμόρφωση αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα ανωτέρω τυπικά προσόντα καλούνται να
υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Καστοριάς, Καραολή 10, 52100,
Καστοριά, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά από την Πέμπτη 7/4/2016
μέχρι και τη Δευτέρα 11/4/2016 και ώρα 14.00:

1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
2. Βασικό τίτλο σπουδών
3. Έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
4. Πιστοποιητικό Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε (αν υπάρχει)
Η υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και
μέσω φαξ (2467055210) εφόσον αποσταλεί από δημόσιο σχολείο (Γυμνάσιο, Γενικό
Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο) ή Κ.Ε.Π.
Η πρόσληψη όσων εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα γίνει με σειρά που ορίζεται από τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/Α΄/2010), όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν.4316/2014 (Φ.Ε.Κ. 270/Α΄/2014),
εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 (Φ.Ε.Κ.
267Α΄/2003) και του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (Φ.Ε.Κ. 258/A΄/2005).
Η παρούσα προκήρυξη θα λάβει την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα και θα αποσταλεί
προς δημοσίευση στις εφημερίδες του νομού Καστοριάς που περιλαμβάνονται στις
υπ’ αριθμ. 13289/07-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1716/Β΄/2015) και 13922/20-08-2015 (Φ.Ε.Κ.
1806/Β΄/2015) αποφάσεις του Υπουργού Επικρατείας.
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