Κλάδοσ ΠΕ 02 Φιλολόγων: [Κωδικόσ: ΠΕ 02.00]
[ΦΕΚ 515/8102008]
Τα πτυχία που οδηγούν στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
αναφέρονται στη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δηµοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 515/8102008 . Τα πτυχία αυτά είναι:
Πτυχίο Φιλοσοφικού Τµήµατοσ Φιλοσοφικήσ Σχολήσ ή
Φιλοσοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ ή
Φιλοσοφίασ και Παιδαγωγικήσ ή
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή
Φιλοσοφίασ ,
ΚΩ∆
118
122
120
138
102

ΤΜΗΜΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ( ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΠΟΛΗ

ΕΙΣ

ΑΘΗΝΑΣ

320

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

300
170

ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΤΡΑΣ

200
200

ΣΥΝ

1190

ή Φιλολογίασ
ΚΩ∆
113
115
109
111
175
189

ΤΜΗΜΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΟΛΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΙΣ
330
200
330
230
250
100

ΣΥΝ

1440

ή Ελληνικήσ Φιλολογίασ
106

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΘΡΑΚΗΣ

220

ή Ιστορίασ και Αρχαιολογίασ ή Ιστορίασ και Εθνολογίασ ή
Ιστορίασ−Αρχαιολογίασ−Κοινωνικήσ Ανθρωπολογίασ µε κατευθύνσεισ Ιστορίασ και
Αρχαιολογίασ ή Ιστορίασ .
ΚΩ∆
112
114
110

ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΗ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (
116
ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΚΡΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
177 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (
ΒΟΛΟΣ)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
104 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ(ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΙΟΝΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
108
(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΘΡΑΚΗΣ
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ΕΙΣ
210
320
210

ΣΥΝ

200

110

120
140
210
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ή ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα τησ ηµεδαπήσ ή ισότιµο και αντίστοιχο ειδικότητασ τησ
αλλοδαπήσ ή πτυχίο Φιλοσοφίασ ή
Ιστορίασ Αρχαιολογίασ ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
, του Πανεπιστηµίου τησ Κύπρου.
Οι παραπάνω πίνακεσ αναφέρουν τον αριθµό εισακτέων για τουσ υποψηφίουσ των
Πανελλαδικών Εξετάσεων 2009.
ΚΩ∆: Είναι ο κωδικόσ τησ Σχολήσ στο Μηχανογραφικό.

Από τουσ παραπάνω πίνακεσ προκύπτει ότι οι συνολικέσ θέσεισ εισακτέων στα Ελληνικά
ΑΕΙ το 2009 είναι : 4370 .
Θέσεισ στον ΑΣΕΠ 2008 για τον κλάδο ΠΕ02 :

480 [ ΦΕΚ 515/8102008]

Αναλογία θέσεων /συµµετεχόντων : 1 προσ 32
∆ηλαδή ποσοστό επιτυχίασ περίπου 3%.
Ο διορισµόσ εκπαιδευτικού στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση γίνεται για 60% των θέσεων
από το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ και το 40% των θέσεων από τον Ενιαίο Πίνακα.
(Περισσότερα για τον τρόπο διορισµού στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στισ σελίδεσ 5#7. )
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εισάγονται στα Πανεπιστήµια πάρα πολλοί φοιτητέσ µε
αποτέλεσµα να υπάρχει σηµαντικό πρόβληµα ανεργίασ µε δεδοµένο ότι οι παραπάνω
κλάδοι έχουν λίγουσ εναλλακτικούσ δρόµουσ απασχόλησησ πέραν του εκπαιδευτικού στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Καλοδήµοσ ∆ηµήτρησ
Ειδικόσ Πληρόφορησησ
ΚΕΣΥΠ Λαµίασ
kalodimos@sch.gr
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Στο site του ΟΑΕ∆ ::
http://epagelmata.oaed.gr

Για το Επάγγελµα: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Αναφέρεται:
Περιγραφή Επαγγέλµατοσ:

Συνθήκεσ Εργασίασ:

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητεσ:

Σπουδέσ:
Σπουδέσ παρέχονται στα Τµήµατα Φιλολογίασ των Φιλοσοφικών Σχολών Αθηνών,
Θεσσαλονίκησ, Ιωαννίνων, Ρεθύµνου, Κοµοτηνήσ, Πάτρασ και Καλαµάτασ, καθώσ και στα
Τµήµατα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίασ του Πανεπιστηµίου Κύπρου, όπου η
φοίτηση διαρκεί οχτώ εξάµηνα και έχει τρεισ κατευθύνσεισ: Κλασική Φιλολογία, Βυζαντινή
Φιλολογία και Λαογραφία, Νεοελληνική Φιλολογία και Γλωσσολογία. Το πτυχίο που
χορηγείται είναι ενιαίο, αλλά αναγράφεται η ειδικότητα που έχει ακολουθήσει ο
απόφοιτοσ. Οι πτυχιούχοι των τµηµάτων αυτών µπορούν να κάνουν µεταπτυχιακέσ σπουδέσ
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σπουδέσ, επίσησ, παρέχουν και τα Εργαστήρια Ελευθέρων
Σπουδών, που συνεργάζονται µε πανεπιστήµια του εξωτερικού, µε την προ^πόθεση ότι οι
παρεχόµενοι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ∆ΟΑΤΑΠ και το ΣΑΕΙΤΤΕ ωσ
ισότιµοι και αντίστοιχοι των ελληνικών για την κατοχύρωση των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων ή προσόντων στην αγορά εργασίασ.
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα:
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του Φιλολόγου Ελληνικήσ Γλώσσασ είναι τα αντίστοιχα του
εργασιακού τουσ περιβάλλοντοσ και καθεστώτοσ. Όταν εργάζεται σε σχολεία τησ
∆ευτεροβάθµιασ ∆ηµόσιασ Εκπαίδευσησ, τα επαγγελµατικά τουσ δικαιώµατα προβλέπονται
από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), τον ∆ηµοσιο^παλληλικό Κώδικα και
τον ∆ιαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα. Όταν εργάζεται στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα
επαγγελµατικά του δικαιώµατα προβλέπονται, εκτόσ από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ
167/τ. Α/1985), και από τισ συµβάσεισ εργασίασ µεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και
Οµοσπονδίασ Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδασ.
Τοµείσ Απασχόλησησ και Προοπτικέσ Αγοράσ Εργασίασ:
Οι πτυχιούχοι του τµήµατοσ Φιλολογίασ µπορούν να εργαστούν ωσ καθηγητέσ στη δηµόσια
και ιδιωτική εκπαίδευση, ωσ ερευνητέσ σε αρχεία, βιβλιοθήκεσ, ωσ επιµελητέσ  διορθωτέσ
κειµένων σε εκδοτικούσ οίκουσ, εφηµερίδεσ κ.λπ. Επιπλέον µπορούν να συνεχίσουν σπουδέσ
µεταπτυχιακού επιπέδου και να κάνουν ακαδηµα`κή καριέρα. Οι προοπτικέσ του
επαγγέλµατοσ, αλλά και των συναφών µε του φιλολόγου είναι αρνητικέσ. Το ισοζύγιο του
επαγγέλµατοσ του φιλολόγου είναι αρνητικό, εξαιτίασ του µεγάλου όγκου των αδιόριστων
καθηγητών µέσησ εκπαίδευσησ. Βέβαια, υπάρχουν επαγγελµατικέσ διέξοδοι, συνήθωσ
µερικήσ ή προσωρινήσ απασχόλησησ, σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα.
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Πηγέσ Πληροφόρησησ:
 Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου (Καλαµάτα), Τµήµα Φιλολογίασ: Παλαιό Στρατόπεδο 241
00 Καλαµάτα, τηλ.: 2721065114/65117, φαξ: 2721065112, email: philsecr@uop.gr
 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών: Πανεπιστηµιούπολη, 157 84
Ζωγράφου, τηλ.: 210/727730911, http://www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.html
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκησ: Πανεπιστηµιούπολη, 54006, τηλ.:
2310/9952334, http://www.auth.gr/lit/
 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων: ∆όµπολη 30, 45110 Ιωάννινα, τηλ.: 26510/41804,
http://www.uoi.gr/profile_gr.html
 Πανεπιστήµιο Κρήτησ: Περιβόλια Ρεθύµνου, 74100 Ρέθυµνο, τηλ.: 28310/773003,
http://www.philology.uoc.gr
 Πανεπιστήµιο Κύπρου: Τ.Θ. 20537, Τ.Κ. 1678 Λευκωσία, τηλ.: 0035722894000, φαξ:
0035722894463, htpp://www.ucy.ac.cy
 ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκησ: ∆ηµοκρίτου 17, 69100 Κοµοτηνή, τηλ.: 25310/39000,
http://www.helit.duth.gr/
 Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων: Πολυτεχνείου 6, 104 33 Αθήνα, τηλ.: 210/5243433.
 ∆ΟΑΤΑΠ  Αθήνασ (∆ιεπιστηµονικόσ Οργανισµόσ Αναγνώρισησ Τίτλων Ακαδηµα`κών
και Πληροφόρηρησ), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο: 2105281000, fax: 210
5239525, 2105239679, email: information@doatap.gr
 ∆ΟΑΤΑΠ  Θεσσαλονίκησ (∆ιεπιστηµονικόσ Οργανισµόσ Αναγνώρισησ Τίτλων
Ακαδηµα`κών και Πληροφόρηρησ),Υπ. Μακεδονίασ Θράκησ  ∆ιοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.:
23103793712, fax: 2310379374, email: thessaloniki@doatap.gr.
 ΣΑΕΙΤΤΕ (Συµβούλιο Αναγνώρισησ Επαγγελµατικήσ Ισοτιµίασ Τίτλων Τριτοβάθµιασ
Εκπαίδευσησ), Αθήνα Πανεπιστηµίου 67 (5οσ όροφοσ), Τ.Κ. 105 64, τηλ: 2103243923, fax:
2103316651, http://www.srpq.gr, email: srpq@otenet.gr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι µόνιµοι διορισµοί γίνονται ανά έτοσ µε τουσ εξήσ έξι (6) τρόπουσ:

1) το 60% των θέσεων από τουσ διοριστέουσ του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. (Ν.3255/2004)
2) και το υπόλοιπο 40% από τον ενιαίο πίνακα των µόνιµων διορισµών. (Ν.3255/2004)
Επιπλέον των παραπάνω διορισµών:
3) όσοι συµπληρώνουν 24 µήνεσ πραγµατικήσ προ^πηρεσίασ και έχουν λάβει τη
βαθµολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισµό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. (το λεγόµενο
24µηνο + επιτυχία Α.Σ.Ε.Π), διορίζονται από το σχολ. έτοσ 20082009 και εφεξήσ στον
κλάδο επιτυχίασ τουσ και µόνο, σύµφωνα µε τισ ανάγκεσ τησ Υπηρεσίασ, και µε σειρά που
εξαρτάται από τη θέση τουσ στον ενιαίο πίνακα των µόνιµων διορισµών (Ν.3687/2008)
4) όσοι έχουν συµπληρώσει µέχρι την 30/6/2008 πραγµατική προ^πηρεσία τουλάχιστον 30
µηνών (τουσ λεγόµενουσ 30µηνίτεσ στην αργκό) διορίζονται από το σχολ. έτοσ 20082009
µέχρι και το σχολ. έτοσ 20122013, σε αναλογία που ορίζεται στο ένα πέµπτο (1/5) του
συνολικού αριθµού των ωσ άνω εκπαιδευτικών και µε σειρά που εξαρτάται από τη θέση
τουσ στον ενιαίο πίνακα των µόνιµων διορισµών (Ν.3687/2008)
5) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί (τουσ λεγόµενουσ Ι.∆.Α.Χ. στην αργκό) των οποίων τα
τµήµατα που δίδασκαν σταµάτησαν τη λειτουργία τουσ (δηλ. έκλεισε το ιδιωτικό σχολείο
στο οποίο δούλευαν), εγγράφονται σε σειρά που αντιστοιχεί στο σύνολο τησ προ^πηρεσίασ
τουσ στα ιδιωτικά σχολεία, και µετά την πάροδο δύο ετών αναπλήρωσησ στα δηµόσια
σχολεία διορίζονται ωσ µόνιµοι.
6) οι πολύτεκνοι, δηλ. οι έχοντεσ τουλάχιστον 4 τέκνα, διορίζονται άµεσα (ανεξαρτήτωσ
επιτυχίασ στον ΑΣΕΠ ή προ^πηρεσίασ) και µάλιστα σε σχολική µονάδα που επιλέγουν οι
ίδιοι µε αίτησή τουσ. Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί γονείσ διορίζονται και οι δύο.
Προσοχή υπάρχουν τρεισ πίνακεσ:
Ο ενιαίοσ πίνακασ διορισµών και οι ενιαίοι πίνακεσ αναπληρωτών (Β και Γ).
__Ο ενιαίοσ πίνακασ των µόνιµων διορισµών από προCπηρεσία.__
Οι µόνιµοι διορισµοί, από τουσ έχοντεσ προ^πηρεσία, γίνονται από τον ενιαίο πίνακα
µονίµων διορισµών, για να καλύψουν:
το 40% των θέσεων ανά έτοσ – τουσ 30µηνίτεσ – τουσ έχοντεσ 24µηνο + επιτυχία Α.Σ.Ε.Π. και
τέλοσ τουσ Ι.∆.Α.Χ..
Η σειρά των υποψηφίων στον πίνακα µονίµων διορισµών καθορίζεται ΜΟΝΟΝ µε την
προσµέτρηση των µορίων προ^πηρεσίασ τουσ ωσ εξήσ: 1 µόριο για κάθε µήνα προ^πηρεσίασ.
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Στον ενιαίο πίνακα µόνιµων διορισµών (του 40%  του 30µηνου  του 24µηνο + επιτυχία
Α.Σ.Ε.Π και των Ι∆ΑΧ ) ∆ΕΝ µετρούν καθόλου τα µόρια από τουσ διαγωνισµούσ του
ΑΣΕΠ.
Αυτόσ είναι και ο πίνακασ µονίµων διορισµών, αφού σύµφωνα µε αυτόν θα γίνουν οι
προσλήψεισ τού 40%.
Η προ^πηρεσία που παρασχέθηκε έωσ και 30/06/05, όπου και αν παρασχέθηκε, σε
οιονδήποτε κλάδο, µεταφέρθηκε στον κλάδο που δήλωσε ο κάθε υποψήφιοσ. Με αυτόν τον
τρόπο πολλοί µετέφεραν προ^πηρεσία που απέκτησαν από πληροφορική, κοµµωτική,
αισθητική σε αυτήν του βασικού τουσ πτυχίου π.χ Θεολόγοσ (ΠΕ02) µε προ^πηρεσία στη
πληροφορική µετέφερε την προ^πηρεσία στο κλάδο ΠΕ02

__Οι ενιαίοι πίνακεσ των αναπληρώσεων (Β και Γ).__

Οι πίνακεσ των υποψήφιων αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών χαρακτηρίζονται
ωσ Β και Γ (προηγούνται οι εγγεγραµµένοι του πίνακα Β), στουσ οποίουσ:
Στον πίνακα Β κατατάσσονται ύστερα από αίτησή τουσ όσοι:
 έχουν προ^πηρεσία αναπληρωτή ή ωροµίσθιου, µε 1 µόριο για κάθε µήνα προ^πηρεσίασ
 είναι επιτυχόντεσ του τελευταίου Α.Σ.Ε.Π., µε 1 µόριο για κάθε µονάδα πάνω από την
βαθµολογική βάση
 είναι επιτυχόντεσ του προτελευταίου Α.Σ.Ε.Π., µε 0,5 µόριο για κάθε µονάδα πάνω από
την βαθµολογική βάση
Σε αυτόν τον πίνακα:
 Τα µόρια από το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ µετράνε για µια διετία και έπειτα γίνονται µισά
για την επόµενη διετία.


Τα µόρια που προκύπτουν από την προ^πηρεσία σε µέρη που θεωρούνται
δυσπρόσιτα, µετράνε διπλά.
 Επίσησ, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων τα τµήµατα που δίδασκαν
σταµάτησαν τη λειτουργία τουσ, εγγράφονται σε σειρά που αντιστοιχεί στο σύνολο
τησ προ^πηρεσίασ τουσ στα ιδιωτικά σχολεία, και µετά την πάροδο δύο ετών
αναπλήρωσησ στα δηµόσια σχολεία διορίζονται ωσ µόνιµοι.
Στον πίνακα Γ κατατάσσονται ύστερα από αίτησή τουσ όλοι οι πτυχιούχοι που δεν
έχουν προ^πηρεσία ή επιτυχία στουσ δυο τελευταίουσ διαγωνισµούσ του Α.Σ.Ε.Π. µε
βάση την ηµεροµηνία κτήσησ του πτυχίου τουσ.
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Προσοχή:
Το 20% του συνολικού αριθµού των αναπληρωτών που προσλαµβάνονται είναι
τρίτεκνοι σύµφωνα µε το Νόµο 3454/2006 (Άρθρο 2, παράγραφοσ 4) «Ενίσχυση τησ
οικογένειασ και άλλεσ διατάξεισ»:
4. α. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) προστίθεται περίπτωση γ΄
ωσ εξήσ:
« γ) Από την έναρξη του σχολικού έτουσ 2006 – 2007 και εφεξήσ, κατά την πρόσληψη
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων από
τον πίνακα που συντάσσεται µε βάση την περίπτωση α΄ τησ παρούσασ παραγράφου,
ποσοστό είκοσι τοισ εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε
προσλαµβανόµενων αναπληρωτών, προσλαµβάνεται από τουσ εγγεγραµµένουσ στον
πίνακα εκπαιδευτικούσ που έχουν τρία τέκνα. Οι υπαγόµενοι στισ ρυθµίσεισ τησ
παρούσασ περίπτωσησ, για το διορισµό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών
σπουδών τησ ΣΕΛΕΤΕ κατά τισ διατάξεισ του άρθρου 14 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
167 Α΄), προσλαµβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναµο προσ
αυτό.
Η πρόσληψη γίνεται µε βάση τη σειρά εγγραφήσ στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον
έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στισ περιοχέσ που πραγµατοποιούνται οι
προσλήψεισ. Αν οι εγγεγραµµένοι στον ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη
συµπλήρωση του ποσοστού προσλαµβάνονται υποψήφιοι χωρίσ προ^πηρεσία από
συµπληρωµατικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντεσ µε βάση την
ηµεροµηνία κτήσησ του πτυχίου τουσ και σε περίπτωση σύµπτωσησ τησ ηµεροµηνίασ
αυτήσ µε το βαθµό του πτυχίου τουσ. Κατά τον προσδιορισµό των θέσεων που
αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσωσ επόµενη
ακέραιη µονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό τησ
ακέραιησ µονάδασ. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από το µισό τησ ακέραιησ
µονάδασ, δεν λαµβάνεται υπόψη.»
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