
05.09.2005 Ολοκληρώθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία 
του υπουργείου Παιδείας η διόρθωση των σφαλµάτων που 
παρουσιάστηκαν κατά την καταχώρηση της πραγµατικής 
εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας των καθηγητών Γερµανικής. 
Όλα τα λάθη που είχαν αναφερθεί στην Πανελλήνια 
Ένωση έχουν διορθωθεί. Αν υπάρχει κάποιος ή κάποια 
που ανοίγοντας τον πίνακα δεν βρει την προϋπηρεσία του 
σωστά καταγεγραµµένη ας ενηµερώσει την Ένωση.

22.08.2005 Ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΠΘ ο Ενιαίος 
Πίνακας ∆ιορισµών σε ποσοστό 40% σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004

Στον υπολογισµό της πραγµατικής προϋπηρεσίας των 
υποψηφίων πραγµατοποιήθηκαν οι εξής αλλαγές:
• ∆εν προσµετρήθηκε η προϋπηρεσία µονίµου 
εκπαιδευτικού.
• Ελήφθη υπόψη η παράταση των διδακτικών ετών 1987-88, 
1989-90 και 2000-01 για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, 
η οποία πραγµατοποιήθηκε σε εφαρµογή εκδοθεισών 
Υπουργικών Αποφάσεων.
• Η προϋπηρεσία ωροµισθίων εκπαιδευτικών η οποία 
παρασχέθηκε µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 
2002 υπολογίστηκε µέχρι του συνόλου των ωρών του 
υποχρεωτικού εβδοµαδιαίου ωραρίου των νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών του οικείου κλάδου και βαθµίδας 
εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

23.08.2005 Σοβαρά σφάλµατα ανέφεραν αρκετοί 
συνάδελφοι στις καταχωρήσεις των προϋπηρεσιών τους 
στον πίνακα που εκδόθηκε χτες. Συγκεκριµένα σε αρκετές 
περιπτώσεις δεν έχει καταχωρηθεί και ως εκ τούτου δεν 
έχει προσµετρηθεί η φετινή προϋπηρεσία (2004-2005) και 
υπάρχει και µία περίπτωση συναδέλφισσας, που δεν τις 
έχουν καταχωρήσει την προϋπηρεσία πριν το 2002.
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει 
καταχωρηµένη ολόκληρη η προϋπηρεσία σας, σύµφωνα 
µε την εγκύκλιο µε αρ.πρωτ.82205/∆2/22.8.2005, σελίδα 9, 
ακολουθείται τη διαδικασία που περιγράφετε παρακάτω:

∆ιευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν διαπιστώσει 
σφάλµατα στην καταχώριση του συνόλου των 
µορίων της προϋπηρεσίας τους και θα µπορούσαν να 
συµπεριληφθούν στους εκπαιδευτικούς που καλούνται µε 
την παρούσα εγκύκλιο, θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση-
δήλωση σε ∆ιεύθυνση ή Γραφείο ∆∆Ε, επισυνάπτοντας 
-εντός της ίδιας ως άνω προθεσµίας- όλες τις βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας τους. Οι συγκεκριµένες αιτήσεις – 
δηλώσεις και τα δικαιολογητικά τους, αφού ελεγχθούν θα 
αποσταλούν µε ευθύνη των οικείων ∆/νσεων απευθείας 
στο Τµήµα Α΄ της ∆/νσης Προσωπικού ∆.Ε. της Κ.Υ του 
ΥΠΕΠΘ µε ταχεία αποστολή την εποµένη της λήξης της 

18.07.2005- Ενιαίος Πίνακας ∆ιορισµών σε ποσοστό 40% σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004

προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.

>>>Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερµανικής, µετά 
από επιθυµία δεκάδων συναδέλφων, µε συνεχή ερωτήµατα 
που υπέβαλλε στο ΥΠΕΠΘ µέχρι την ηµεροµηνία λήξης 
του δικαιώµατος υποβολής ενστάσεων συνέβαλλε στη 
διασφάλιση της δίκαιης διαδικασίας προσλήψεων.
Πληροφορίες-ερωτήµατα: 6945-545001
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