
Θέμα: Έλεγχος δικαιολογητικών υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για πρόσληψη 
ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής 
Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» κατά το διδακτικό έτος 2021-2022.

Κατόπιν έκδοσης της αριθ. 100322/Ε1/12-8-2021 «Πρόσκλησης υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης- δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως 
προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022», σας πληροφορούμε ότι οι υποψήφιοι 
που ενδιαφέρονται να διδάξουν το μάθημα της «Εικονογραφίας» οφείλουν να το σημειώσουν στην αίτησή τους 
που θα υποβάλουν μέσω opsyd, ενώ τα δικαιολογητικά που τους εντάσσουν σε μία από τις αναφερόμενες 
κατηγορίες για τη διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος θα κατατίθενται προς έλεγχο στην πλησιέστερη του τόπου 
κατοικίας τους Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 της αρ. 71346/Θ2/10-6-2020 
(ΦΕΚ Β΄ 2466/22-06-2020) υπουργικής απόφασης.

Συνακόλουθα, παρακαλούμε όπως: 
Α) προβείτε στον έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 

71346/Θ2/10-6-2020 (ΦΕΚ Β΄ 2466) Υ.Α. και την αριθ. 100322/Ε1/12-8-2021 «Πρόσκληση υποψήφιων 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης- δήλωσης προτίμησης 
περιοχών …..», και, 

Β) αποστείλετε μέχρι την Τετάρτη 25/08/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας 
deektha@minedu.gov.gr, πίνακα με τα στοιχεία των υποψηφίων εκπαιδευτικών αναπληρωτών (Ονοματεπώνυμο, 
ΑΦΜ, Κλάδος, Κατηγορία ένταξης για τη διδασκαλία του μαθήματος της Εικονογραφίας) που έχουν καταθέσει τα 
δικαιολογητικά και με την ένδειξη ότι έχει γίνει ο προβλεπόμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική 
υπουργική απόφαση και στην πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών. 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης σε μία από τις κατηγορίες της αριθ. 
71346/Θ2/10-6-2020 (ΦΕΚ Β΄ 2466) Υ.Α. για τη διδασκαλία του μαθήματος της Eικονογραφίας, αποκλείονται από τη 
διαδικασία πρόσληψης για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

             ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΛΙΑ
Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων
2. Γενική Διεύθυνση Εκπ. Προσωπικού Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης
3. Διεύθυνση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
5. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και 

Θρησκευτικής Αγωγής
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Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
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