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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική 

Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019» 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Αντισταθμιστική εκπαίδευση» του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 
21). 

2) Την 164700/Δ2/03-10-2018 Υ.Α. (Β΄ 4517) «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών 
κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το 
σχολικό έτος 2018-2019», όπως ισχύει. 

3) Την με αρ. πρωτ. 4441/13-08-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενισχυτική 
Διδασκαλία στη Δ/θμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-19» (MIS 5031889) στο πλαίσιο 
των ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου 
Μάθηση 2014-2020» και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο αυτής, όπως τροποποιούνται και 
ισχύουν. 

4) Την με αρ. πρωτ. 1744/18-04-2018 (ΑΔΑ: Ω6ΨΖ4653ΠΣ-Λ0Ζ) εγκύκλιο της Επιτελικής 
Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας. 

5) Την με αρ. πρωτ. 138839/Ε1/24-08-2018 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση πινάκων κατάταξης 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ01, 
ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, 
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ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΔΕ01 
και ΔΕ02, σχολικού έτους 2018-2019». 
6) Τις αποφάσεις ορισμού των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης 
(Σ.Κ.Α.Ε.), τις αποφάσεις έγκρισης των ολιγομελών τμημάτων και τους πίνακες 
κατανομής εκπαιδευτικών ανά Σ.Κ.Α.Ε. των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης. 

Αποφασίζουμε 

Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, 

ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες 

αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019, και επιθυμούν να 

απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-

2019, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου 

ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) από 3 Δεκεμβρίου 2018 έως και 6 Δεκεμβρίου 

2018 και ώρα 15:00. 

Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται:  

α) όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) 

κατά το τρέχον σχολικό έτος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι, κατόπιν πρόσληψης, 

για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί, καθώς και 

εκείνοι των οποίων η πρόσληψη έχει ανακληθεί. 

β) όσοι έχουν απενεργοποιήσει την αίτησή τους βάσει της οποίας συντάχθηκε και 

κυρώθηκε ο Ενιαίος Πίνακας Αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2018-2019. 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), 

https://opsyd.sch.gr/ και συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση για την Ενισχυτική 

Διδασκαλία επιλέγοντας μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτή στην 

οποία επιθυμούν να εργαστούν. 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται πίνακας Σ.Κ.Α.Ε. – Εκπαιδευτικών όπου οι 

υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για την κατανομή Σ.Κ.Α.Ε.- Εκπαιδευτικών ανά 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση το σχεδιασμό των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο κατανομής πιστώσεων 

Σ.Κ.Α.Ε.-Εκπαιδευτικών 2018-2019. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ: 

 Η αίτηση-δήλωση μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση υπεύθυνης 

δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75). 

 Οι κυρωμένοι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών είναι αναρτημένοι στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr/  

 Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία 

σε περίπτωση πρόσληψής τους αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους: Οι 

μετέχοντες σε εταιρείες, οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα και όσοι είναι ιδιοκτήτες 

φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε 

ιδιωτικά σχολεία. 

 Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν δεν μπορούν 

ταυτόχρονα και κατά την διάρκεια της Ενισχυτικής Διδασκαλίας να έχουν άλλη 

σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με οποιαδήποτε Υπηρεσία του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ.. 

 Η επιλογή των υποψηφίων από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

θα γίνει με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.  

 Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια Δ.Δ.Ε. και δεν αναλάβει 
υπηρεσία ή παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη στον Ενιαίο Πίνακα 
Αναπληρωτών. 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αναλάβει υπηρεσία ή παραιτηθεί, 

μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε για το πρόγραμμα της 

Ενισχυτικής Διδασκαλίας. 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να αναρτήσουν σε εμφανές 

σημείο, καθώς και στις ιστοσελίδες τους: 

 την παρούσα απόφαση, 

 την 164700/Δ2/03-10-2018 Υ.Α. (Β΄ 4517), 

 τον πίνακα Σ.Κ.Α.Ε.-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. 

Oι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης πριν προβούν στην πρόσληψη εκπαιδευτικών για την 
Ενισχυτική Διδασκαλία, πρέπει να ελέγχουν τον ατομικό φάκελο κάθε εκπαιδευτικού στο 
ΟΠΣΥΔ προκειμένου να αποκλείεται η περίπτωση να έχει προηγηθεί πρόσληψή τους ως 
αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου σε σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής 
Αγωγής. 

Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης παρακαλούνται να τηρούν τις διαδικασίες που απαιτούνται 
κατά την πρόσληψη και τοποθέτηση των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών 
οι οποίοι προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-
2020, λαμβάνοντας υπόψη και την με αρ. 1744/18-04-2018 (ΑΔΑ: Ω6ΨΖ4653ΠΣ-Λ0Ζ) 
Εγκύκλιο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας. 
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Οι συμβάσεις υπογράφονται από τους εκπαιδευτικούς αυτοπροσώπως και οι 
αποφάσεις πρόσληψης (στις οποίες αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της σύμβασης) και 
τοποθέτησης/διάθεσης καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτών αναρτώνται στη Διαύγεια 
από τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης. 
 
Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης συντονίζουν, 

εποπτεύουν και ελέγχουν την όλη διαδικασία στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και καλούνται να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο, καθώς και στις 

ιστοσελίδες τους: 

 την παρούσα απόφαση, 

 την 164700/Δ2/03-10-2018 Υ.Α. (Β΄ 4517), 

 τον πίνακα Σ.Κ.Α.Ε.-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. 

 

Η Ενισχυτική Διδασκαλία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δ/θμια Εκπαίδευση, σχολικό 

έτος 2018-2019» στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020». 

 
Θα ακολουθήσει εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 

2018-2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συν.: Πίνακας Σ.Κ.Α.Ε.-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
 
 
Εσωτ. Διανομή: 

 Γραφείο Υπουργού 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

 Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ Τομέας Παιδείας-Μονάδα Β1 

 Δ/νση Διορ. Προσλ. Εκπ. Προσωπικού Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ. - Τμήμα Β’ 

 Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανάπτυξης Εφαρμογών – Τμήμα Α’ 

 Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμ. Α΄ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 
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