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Μαροφςι, 10 Αυγοφςτου 2012 
 
Αρ. Πρωτ.             Βαθμόσ Προτερ.  
 93151/Δ1   ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
  

ΠΡΟ: 
 
Σισ Διευθφνςεισ Πρωτοβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ  
                           Ζδρεσ τουσ 
 

  
KOIN: 

 
1. Περιφερειακοφσ Διευθυντζσ  
    Εκπαίδευςησ  
                           Ζδρεσ τουσ 

2. Ι.Σ.Τ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» 
 

 
ΘΕΜΑ : Τποβολή ενςτάςεων κατά των πινάκων αναπληρωτών ςχολ. ζτουσ 2012-2013 τησ Α/θμιασ 

Εκπ/ςησ. 

ΧΕΣ: Η με αριθ. 80430/Δ1/13-07-2012 (ΑΔΑ: Β41Ξ9-Ω93) εγκφκλιοσ του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θζμα: 

«Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ υποψήφιων εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάθμιασ και 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ για ζνταξη ςτουσ πίνακεσ αναπληρωτϊν και ωρομίςθιων 
εκπαιδευτικϊν και ςτουσ πίνακεσ διοριςμϊν ςχολ. ζτουσ 2012-2013, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Αϋ).» 
 
Μετά την ολοκλήρωςη τησ διαδικαςίασ υποβολήσ των αιτήςεων για ζνταξη ςτουσ πίνακεσ 

αναπληρωτϊν, του ελζγχου των δικαιολογητικϊν και τησ καταχϊριςησ προχπηρεςίασ 
προςφερθείςασ μζχρι και τισ 30-06-2010, καταρτίςτηκαν προςωρινοί πίνακεσ αναπληρωτϊν 
ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013 των κλάδων τησ Α/θμιασ Εκπ/ςησ, ήτοι των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 
ΠΕ70-Δαςκάλων, οι οποίοι και αναρτϊνται ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη του Ολοκληρωμζνου 
Πληροφοριακοφ υςτήματοσ Διαχείριςησ Προςωπικοφ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπ/ςησ 
(Ο.Π.Τ.Δ.) του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.: http://e-aitisi.sch.gr. 

 

υγκεκριμζνα, αναρτϊνται: 
 

1. Οι προςωρινοί Πίνακεσ Αναπληρωτϊν με προχπηρεςία μζχρι και τισ 30/06/2010 καθϊσ και 
οι προςωρινοί Πίνακεσ Αναπληρωτϊν με μηδενική προχπηρεςία μζχρι και τισ 30/06/2010 που δεν 
ζχουν λάβει τη βαθμολογική βάςη ςε ζναν από τουσ δφο τελευταίουσ διαγωνιςμοφσ εκπ/κϊν του 
Α..Ε.Π. [παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9, του ν. 3848/2010 ςε ςυνδυαςμό με την παρ. 5 περίπτ. αϋ του 
άρθρου 6 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22.07.2004 τ. Αϋ)],  

 

2. Οι προςωρινοί Πίνακεσ αναπληρωτϊν με πραγματική προχπηρεςία μζχρι και τισ 
30/06/2010 (Πίνακεσ Διοριςμϊν) (παρ. 1 και 2 του άρθρου 9, του ν. 3848/2010), καθϊσ επίςησ και οι 
προςωρινοί πίνακεσ αναπληρωτϊν με πραγματική προχπηρεςία 24 μηνϊν μζχρι και τισ 30/06/2010 
που ζχουν λάβει τη βαθμολογική βάςη ςε  οποιονδήποτε διαγωνιςμό εκπ/κϊν του Α..Ε.Π. (Πίνακεσ 
24μήνου) (άρθρο 5, παρ. 2 του ν. 3687/2008 και άρθρο 9 παρ. 2 & 9 του ν. 3848/2010) και οι 
προςωρινοί πίνακεσ αναπληρωτϊν με πραγματική προχπηρεςία τουλάχιςτον 30 μηνϊν μζχρι και τισ 
30/06/2008 (Πίνακεσ 30μήνου) (άρθρο 9, παρ. 8 του ν. 3848/2010).  

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
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Καλοφνται οι εκπ/κοί που υπζβαλαν αίτηςη ςφμφωνα με την ανωτζρω ςχετική εγκφκλιο να 

ελζγξουν ενδελεχϊσ τουσ αναρτημζνουσ πίνακεσ του κλάδου τουσ. ε περίπτωςη, δε, που 
διαπιςτϊςουν τυχόν λάθη ή παραλείψεισ επί των αναρτημζνων ςτοιχείων οφείλουν να υποβάλουν 

ζνςταςη κατά των πινάκων αυτϊν, αποκλειςτικά από 13-08-2012 μζχρι και 17-08-2012, ςε 
οποιαδήποτε Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ.  

 
ημειϊνεται ότι θα παραλαμβάνονται ενςτάςεισ που αφοροφν, αποκλειςτικά και μόνο: 

α) ςτην ζνταξη ςτουσ ανωτζρω πίνακεσ, 
β) ςτην αλλαγή τησ ςειράσ κατάταξησ, ήτοι για θζματα που ζχουν να κάνουν με μόρια τελευταίου και 
προτελευταίου διαγωνιςμοφ ΑΕΠ, μόρια προχπηρεςίασ, εκπλήρωςη ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων, 
βαθμό και ημερομηνία κτήςησ πτυχίου, μεςογειακή αναιμία, ςκλήρυνςη κατά πλάκασ και την 
ιδιότητα πολυτεκνίασ και 
γ) ςτην ιδιότητα τησ τριτεκνίασ. 
 

Οι εν λόγω ενςτάςεισ θα αποςτζλλονται μζςω ηλεκτρονικήσ αλληλογραφίασ (email: 
t09ppe1a@minedu.gov.gr) ή τηλεομοιοτυπίασ  (fax: 210 344 2582) ςτην Τπηρεςία μασ αμζςωσ μετά 
την υποβολή τουσ ςυνοδευόμενεσ από τα κατά περίπτωςη δικαιολογητικά, καθώσ και από 
διαβιβαςτικό ζγγραφο τησ Διεφθυνςησ Π.Ε.. ε κάθε περίπτωςη, θα πρζπει να υπάρχει ςχετική 
τηλεφωνική επικοινωνία με την Τπηρεςία μασ για την πιςτοποίηςη παραλαβήσ των ενςτάςεων. 

 
Επιςημαίνεται ότι δεν θα παραλαμβάνονται από τισ Διευθφνςεισ Π.Ε. ενςτάςεισ για θζματα 

που δεν αφοροφν ςτην κατάρτιςη/κατάταξη ςτουσ οικείουσ πίνακεσ, όπωσ π.χ. η προχπηρεςία των 
ςχολ. ετϊν 2010-2011 και 2011-12, πιςτοποιητικά γλωςςομάθειασ και γνϊςησ Η/Τ κτλ. 
 

 Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ 
 
 

ΕΤΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΣΗ 
 
Εςωτ. Διανομή: 
1. Δ/νςη Προς/κοφ Δ.Ε.-Σμήμα Αϋ 
2. Δ/νςη Λειτουργικήσ Ανάπτυξησ Πληροφοριακϊν υςτημάτων 
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