
 

 

Θϋμα: Σχετικϊ με την πρόςκληςη για την κϊλυψη κενών θϋςεων διδακτικού 

προςωπικού ςτα Ευρωπαώκϊ Σχολεύα 

 

Εκδόθηκε ςτισ 10/3/2021 από το Υ.ΠΑΙ.Θ. η, με αριθμό 28542 /Η2 

«Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για την κϊλυψη κενών θϋςεων 

διδακτικού προςωπικού ςτα Ευρωπαώκϊ Σχολεύα». Μετϊ από χρόνια, ςτισ 

προςφερόμενεσ θϋςεισ υπϊρχει και θϋςη νηπιαγωγού, ςυγκεκριμϋνα ςτο 

Ευρωπαώκό Σχολεύο «Βρυξϋλλεσ ΙΙΙ». Θα πρϋπει, όμωσ, να επιςημϊνουμε δύο 

ςημαντικϊ προβλόματα: 

1. Ωσ βαςικό προώπόθεςη προκειμϋνου να υποβϊλει αύτηςη απόςπαςησ 

μια/ϋνασ εκπαιδευτικόσ, τύθεται η «πενταετήσ τουλάχιςτον αναγνωριςμένη 

πραγματική διδακτική υπηρεςία, εντόσ τησ τελευταίασ δεκαετίασ, ωσ διδακτικό 

προςωπικό ςχολικήσ μονάδασ τησ οικείασ βαθμίδασ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολήσ των αιτήςεων», με τη διευκρύνιςη ότι «ςτην πενταετή 

διδακτική υπηρεςία δεν προςμετράται παράλληλη υπηρέτηςη ςε θέςη 
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Προσ 

1. την Υπουργό Παιδεύασ  

κ. Νύκη Κεραμϋωσ 

2.την Υφυπουργό Παιδεύασ 

κ. Ζϋττα Μακρό  
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ςτελέχουσ». Αυτό  ςτην περύπτωςη των προώςταμϋνων νηπιαγωγεύων, καθώσ 

και των ολιγοθϋςιων δημοτικών ςχολεύων (εκτόσ των τετραθϋςιων και ϊνω 

όπου ϋχουμε διευθύντριεσ/ντϋσ και όχι προώςταμϋνεσ/ουσ), οι οπούεσ/οι 

εκτελούν τα διδακτικϊ τουσ καθόκοντα, εντόσ τϊξησ και μϊλιςτα με πλόρεσ 

εβδομαδιαύο ωρϊριο, τη ςτιγμό, μϊλιςτα, που τα περιςςότερα νηπιαγωγεύα τησ 

χώρασ εύναι μονοθϋςια ό διθϋςια κι ϋνασ πολύ μεγϊλοσ αριθμόσ νηπιαγωγών 

εκτελεύ χρϋη προώςταμϋνησ/ου, εύναι εξαιρετικϊ προβληματικό και ϊδικο. Η 

γενικό αναφορϊ ςε «ςτελϋχη εκπαύδευςησ», χωρύσ τισ απαραύτητεσ 

διευκρινύςεισ ςχετικϊ με το ποιοι θεωρεύται ότι κατϋχουν αυτό τον τύτλο, ϋχει 

προκαλϋςει ςύγχυςη ςτισ/ςτουσ ςυναδϋλφουσ ςχετικϊ με το κατϊ πόςο 

πληρούν τισ προώποθϋςεισ υποβολόσ αύτηςησ. Το πρόβλημα γύνεται ακόμα 

μεγαλύτερο, αφού Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ ςτο πιςτοποιητικό διδακτικόσ 

υπηρεςύασ που παρϋχουν δεν προςμετρούν το διϊςτημα που εκεύνεσ/οι 

εκτελούςαν χρϋη προώςταμϋνησ/ου με αποτϋλεςμα οι τελευταύεσ/οι να μη 

ςυμπληρώνουν την πενταετύα που τουσ επιτρϋπει να υποβϊλουν την αύτηςη 

απόςπαςησ.  

Για το Δ.Σ τησ Δ.Ο.Ε εύναι επιβεβλημϋνο το Υπουργεύο Παιδεύασ να προχωρόςει 

ϊμεςα ςτην αποτροπό τησ αδικύασ, λαμβϊνοντασ όλα τα απαραύτητα μϋτρα  

ώςτε να μην αποκλειςτεύ καμύα/κανϋνασ ςυνϊδελφοσ από τη διαδικαςύα των 

αιτόςεων απόςπαςησ ςτα Ευρωπαώκϊ ςχολεύα.  Συγκεκριμϋνα θα πρϋπει: 

 Να διευκρινιςτεύ ςτην πρόςκληςη ότι οι εκπαιδευτικού που εκτελούν 

χρϋη προώςταμϋνησ/ου, ςε αντύθεςη με τα «ςτελϋχη εκπαύδευςησ», εκτελούν 

διδακτικϊ καθόκοντα εντόσ τησ ςχολικόσ τϊξησ, με πλόρεσ ωρϊριο. Κατϊ 

ςυνϋπεια πρϋπει να τουσ προςμετρϊται  όλη η προώπηρεςύα ωσ διδακτικό.  

 Να δοθούν οι απαραύτητεσ διευκρινύςεισ ςτισ Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ 

ώςτε  οι ςυνϊδελφοι να λϊβουν βεβαύωςη για ολόκληρη την προώπηρεςύα τουσ, 

ςυμπεριλαμβϊνοντασ ςε αυτό και το διϊςτημα που εκτελούν χρϋη 

προώςταμϋνησ/ου.  

 

2. Στο τρύτο μϋροσ τησ πρόςκληςησ, όπου αναφϋρονται τα κριτόρια 

επιλογόσ των υποψηφύων και η αποτύμηςό τουσ ςε αξιολογικϋσ μονϊδεσ 



(μόρια), και ςυγκεκριμϋνα ςτην Κατηγορία Α: Επιςτημονική και παιδαγωγική 

κατάρτιςη και ςυγκρότηςη, ςτο ςημείο ςτ.- κατοχή πτυχίου διετούσ 

μετεκπαίδευςησ, αναφϋρεται ότι αυτό μοριοδοτεύται μόνο για τουσ 

εκπαιδευτικούσ ΠΕ70 Εύναι προφανϋσ ότι η μη προςμϋτρηςη του πτυχύου τησ 

μετεκπαύδευςησ ςτισ/ςτουσ νηπιαγωγούσ (ΠΕ60) ςυνιςτϊ αρνητικό διϊκριςη εισ 

βϊροσ των νηπιαγωγών και πρϋπει να διορθωθεύ ϊμεςα.  

Το Δ.Σ τησ Δ.Ο.Ε ζητϊ από το Υπουργεύο Παιδεύασ να επανορθώςει  ϊμεςα  και 

αυτό την ϊδικη ρύθμιςη,  ώςτε οι νηπιαγωγού που διαθϋτουν πτυχύο διετούσ 

μετεκπαύδευςησ να λϊβουν τα  μόρια που δικαιούνται.  

 

Δεδομϋνου ότι η καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των αιτόςεων εύναι η 28η 

Μαρτύου 2021, ζητϊμε από όλουσ τουσ αρμόδιουσ να προβούν ςτισ απαραύτητεσ 

ενϋργειεσ ώςτε να διορθωθούν οι αδικύεσ εισ βϊροσ των εκπαιδευτικών και 

ιδιαύτερα των νηπιαγωγών  που επιθυμούν να υποβϊλουν αύτηςη απόςπαςησ 

ςτα Ευρωπαώκϊ ςχολεύα. 

 

 

 


