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ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας ή
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δηµιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά
κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαµβάνονται, µε αίτησή τους, προσωρινοί
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 17, παρ. 1 του
Ν.1566/85).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν οι προβλεπόµενες από το πρόγραµµα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων
στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή Περιοχής Μετάθεσης είναι περισσότερες από
τέσσερις και λιγότερες από δεκαέξι (δηλ. 5 – 15 ώρες) και δεν δικαιολογούν το διορισµό
µόνιµου εκπαιδευτικού, προσλαµβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί µε
µειωµένο ωράριο διδασκαλίας (άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3848/10).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αποδοχές που καταβάλλονται στους προσωρινούς αναπληρωτές, οι οποίοι
προσλαµβάνονται µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας
τους υπολογίζονται µε κλάσµα που έχει αριθµητή τον αριθµό των εβδοµαδιαίων ωρών, για
τις οποίες έχουν προσληφθεί και παρονοµαστή το υποχρεωτικό ωράριο του
πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού (άρθρο 17, παρ. 4 του Ν. 1566/85).
2. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις σχολικές µονάδες
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται µε βάση πίνακες κατάταξης, οι
οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Οι ανωτέρω πίνακες συντάσσονται
σύµφωνα µε τη σειρά που έχουν οι εκπαιδευτικοί στους Τελικούς Πίνακες (βλέπε
«πώς συντάσσονται οι Τελικοί Πίνακες Κατάταξης») και τις δηλώσεις προτίµησής τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν οι εγγεγραµµένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρκούν, η πρόσληψη
προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γίνεται µε βάση συµπληρωµατικό πίνακα, ο
οποίος συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων και στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που
δεν συγκέντρωσαν τη βαθµολογική βάση (σ.σ. πενήντα πέντε µονάδες µ.ό. και
πενήντα σε κάθε θεµατική ενότητα) κατά τη σειρά που έχουν στους Τελικούς Πίνακες
Κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. Για τη σειρά κατάταξης
υπολογίζονται οι µονάδες του άρθρου 3.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο µε πλήρες
ωράριο διδασκαλίας δεν προσλαµβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως
προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δηµόσια εκπαίδευση (άρθρο 27
του Ν. 3475/06).
2. Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της προηγούµενης παραγράφου
στο ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστηµα από τότε που εκλήθησαν να αναλάβουν
υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δηµόσια εκπαίδευση µέχρι τη λήξη του
διδακτικού έτους, δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή
προσφερθείσα σε δηµόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική
δήλωση στη ∆ιεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει το
ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω
προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο. Η ρύθµιση αυτή, για τον
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υπολογισµό της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ως προϋπηρεσίας που
προσφέρθηκε σε δηµόσιο σχολείο, ισχύει από το σχολικό έτος 2006−2007 και για µία µόνο
φορά (άρθρο 27 του Ν. 3475/2006 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 3577/07).
3. Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαµβάνονται στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τον πίνακα της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/04
διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά
την ανακοίνωση του διορισµού, εφόσον δεν αναλαµβάνουν για οποιονδήποτε λόγο
υπηρεσία εντός δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Εάν
αρνηθούν για δεύτερη φορά διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την
ανακοίνωση του διορισµού και για τα δύο επόµενα (άρθρο 9, παρ. 4 του Ν. 3391/05). ∆εν
θεωρείται άρνηση ανάληψης η παραµονή σε Ιδιωτικά Σχολεία σε εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3475/2006 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 22 του Ν.
3577/07).
4. ∆εν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισµό τους
σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών (άρθρο 13, παρ. 45β' του Ν. 3149/03).
5. ∆εν επιτρέπεται, διαρκούντος του σχολικού έτους, ο διορισµός ιδιωτικού
εκπαιδευτικού σε άλλο ιδιωτικό σχολείο από αυτό του αρχικού διορισµού του (άρθρο
13, παρ. 4 του Ν. 2986/02).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αντικειµενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την
πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή σε σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, προσλαµβάνονται, µε αίτησή τους, ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 3848/10).
2. Η πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στις σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται µε βάση ενιαίο πίνακα ωροµισθίων που συντάσσεται
για κάθε σχολικό έτος κατά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και στον οποίο
κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη σειρά που έχουν στους Τελικούς Πίνακες
Κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί
έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στην περιοχή όπου πραγµατοποιείται η πρόσληψη
(άρθρο 5, παρ. 5 του Ν. 3848/10).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν οι εγγεγραµµένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρκούν, η πρόσληψη
ωροµίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται µε βάση συµπληρωµατικό πίνακα, ο οποίος
συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος και στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί που δεν συγκέντρωσαν τη βαθµολογική βάση (σ.σ. πενήντα πέντε µονάδες
µ.ό. και πενήντα σε κάθε θεµατική ενότητα) κατά τη σειρά που έχουν στους Τελικούς
Πίνακες Κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. Για τη σειρά κατάταξης
υπολογίζονται οι µονάδες του άρθρου 3.

Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 9, παρ. 3 και 4 του Ν. 3848/10)
 Οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωροµισθίων στην
Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση κατά την περίοδο έως και το
σχολικό έτος 2011−2012 γίνονται από τους Ενιαίους Πίνακες. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για τις προσλήψεις στη Σιβιτανίδειο ∆ηµόσια
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Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων, καθώς και στα εκκλησιαστικά γυµνάσια και στα
γενικά εκκλησιαστικά λύκεια.
Στην εξαιρετική περίπτωση της εξάντλησης ενός ή περισσότερων πινάκων
συντάσσονται αντιστοίχως πίνακες µε σειρά κατάταξης βάσει του χρόνου
κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος αυτός συµπίπτει για περισσότερους
υποψηφίους, λαµβάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθµός του πτυχίου και η βαθµολογία
τους σε διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π.
Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται αποκλειστικά και µόνο για κατάργηση των
ιδιωτικών σχολικών µονάδων, τάξεων ή τµηµάτων ή µε καταγγελία της σύµβασης
εργασίας εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών
των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/04, εφόσον συµπληρώνουν
στην ίδια σχολική µονάδα κατά την ηµέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία
τουλάχιστον δύο σχολικών ετών µε πλήρες εβδοµαδιαίο ωράριο ή µε αναγωγή αυτού
στο υποχρεωτικό και µε σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας,
χωρίς να προσµετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν
προηγούµενη της ιδιωτικής προϋπηρεσία τους στη δηµόσια εκπαίδευση µε
οποιαδήποτε σχέση κι αν παρασχέθηκε. Για κάθε σχολικό έτος υπολογίζεται υπηρεσία
δέκα (10) µηνών. ∆υνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι
εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης. Όσοι
εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν µπορούν να διορισθούν σε θέσεις
µόνιµων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 3255/04 πριν
συµπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµίσθιου σε δηµόσια σχολεία επί δύο
τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη από την εγγραφή τους στον πίνακα (άρθρο 9, παρ.
6 του Ν. 3391/05). Η προϋπηρεσία αυτή πρέπει να έχει παρασχεθεί µέχρι και
τις 30/6/2010.
Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από «σκλήρυνση κατά πλάκας» προτάσσονται
στους πίνακες αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών αµέσως µετά τους
υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από οµόζυγη
µεσογειακή αναιµία (άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003).
0ι µορφές αναιµίας δρεπανοκυτταρική και µικροδρεπανοκυτταρική,
ισοδυναµούν, ως προς τα ιατρικά και κοινωνικά προβλήµατα που προκαλούν στους
πάσχοντες, προς την οµόζυγη µεσογειακή αναιµία, και οι πάσχοντες τυγχάνουν
των ευεργετηµάτων που απολαµβάνουν κατά νόµο όσοι πάσχουν από οµόζυγη
µεσογειακή αναιµία (άρθρο 17 του Ν. 3402/2005).
Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006 - 2007 και εφεξής (σ.σ. µέχρι και το
σχολικό έτος 2011-2012), κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων από τον πίνακα, 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. Η πρόσληψη γίνεται µε βάση τη σειρά
εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη
στις περιοχές που πραγµατοποιούνται οι προσλήψεις (άρθρο 2, παρ. 4 του Ν.
3454/2006).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις, έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες
αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών και κατατάσσονται στο τέλος των
πινάκων αυτών.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Νοµικό πλαίσιο

1. Η τοποθέτηση των προσλαµβανοµένων αναπληρωτών σε σχολικές µονάδες γίνεται
µε
απόφαση
του
∆ιευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερα
από
δήλωση
των
προσλαµβανοµένων για την τοποθέτησή τους στα λειτουργικά κενά. Κατά την
τοποθέτηση σε σχολεία της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης των προερχόµενων από τον Πίνακα Β’
προτιµώνται κατά σειρά: (άρθρο 8, παρ 3 της αριθ. 35557/∆2/9-4-2003 Υπουργικής
Απόφασης):
α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία
β) οι πάσχοντες από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία
γ) οι γονείς µε τρία ή δύο ή ένα παιδί
δ) οι έγγαµοι χωρίς παιδιά και
ε) οι έχοντες τα περισσότερα µόρια.

Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδια κατηγορία προτιµώνται οι έχοντες και
εντοπιότητα.
2. Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από «σκλήρυνση κατά πλάκας» προτάσσονται στους
πίνακες αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών αµέσως µετά τους υποψηφίους που
είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία (άρθρου 1
παρ. 8 του Ν. 3194/2003).
3. Οι µορφές αναιµίας δρεπανοκυτταρική και µικροδρεπανοκυτταρική, ισοδυναµούν,
ως προς τα ιατρικά και κοινωνικά προβλήµατα που προκαλούν στους πάσχοντες, προς την
οµόζυγη µεσογειακή αναιµία, και οι πάσχοντες τυγχάνουν των ευεργετηµάτων που
απολαµβάνουν κατά νόµο όσοι πάσχουν από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία (άρθρο 17 του Ν.
3402/05).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει πως η τοποθέτηση σε
Σχολικές Μονάδες των προσλαµβανοµένων αναπληρωτών πραγµατοποιείται µε την εξής
σειρά:
1. Πολύτεκνοι
2. Οι πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία ή δρεπανοκυτταρική ή µικροδρεπανοκυτταρική
αναιµία.
3. Οι πάσχοντες από «σκλήρυνση κατά πλάκας»
4. Οι γονείς µε τρία ή δύο ή ένα παιδί
5. Οι έγγαµοι χωρίς παιδιά
6. Οι έχοντες τα περισσότερα µόρια
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1η.
Ως επιµέρους κριτήριο κατάταξης - τοποθέτησης εκπαιδευτικών στις
περιπτώσεις 1 έως 5 θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα συνολικά µόρια
προϋπηρεσίας ή / και επιτυχίας σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση, δε,
σύµπτωσης και των µορίων θα λαµβάνεται υπόψη και η εντοπιότητα.
Στην περίπτωση 6 η πρόταξη εκπαιδευτικών µε εντοπιότητα θα εφαρµόζεται µόνο
2η.
σε περίπτωση εκπαιδευτικών µε ίδια συνολικά µόρια προϋπηρεσίας ή / και επιτυχίας σε
διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.
3 η.
Σε περίπτωση σύµπτωσης όλων των ανωτέρω αναφερόµενων κριτηρίων, ως τελικό
κριτήριο κατάταξης θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η σειρά στον πίνακα
αναπληρωτών ή ωροµισθίων, βάσει της οποίας και πραγµατοποιείται η πρόσληψη των
εκπαιδευτικών στις ∆ιευθύνσεις Π.Ε..

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Κατά αναλογία τα ίδια κριτήρια ισχύουν και κατά την τοποθέτηση ωροµισθίων
εκπαιδευτικών.

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
Νοµικό πλαίσιο
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που
εκδίδεται το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του Ιουλίου κάθε έτους
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ανακοινώνονται οι κενές θέσεις που
πρόκειται να καλυφθούν, ο αριθµός κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά περιοχή διορισµού
και δυσπρόσιτο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραµµένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών, µε
την ίδια απόφαση καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίµησης µέσα σε συγκεκριµένη
προθεσµία (άρθρο 4, παρ. 1 του Ν. 3848/10). Ο διορισµός των εκπαιδευτικών
διενεργείται µε βάση τη σειρά τους στον Τελικό Πίνακα Κατάταξης
εκπαιδευτικών και τις δηλωθείσες προτιµήσεις (άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 3848/10).

Πώς συντάσσονται οι Τελικοί Πίνακες Κατάταξης (άρθρο 3 του Ν. 3848/10)
Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού συντάσσονται από
το Α.Σ.Ε.Π., κατά κλάδο και ειδικότητα, οι Τελικοί Πίνακες Κατάταξης εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Πίνακες Επιλογής Εκπαιδευτικών για την
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση – Π.Ε.Ε.Π.∆.Ε.), στους οποίους
εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθµολογική βάση στο διαγωνισµό αυτόν ή
σε έναν τουλάχιστον από τους δύο προηγούµενους διαγωνισµούς.
Η σειρά κατάταξης των µετεχόντων στον Τελικό Πίνακα προσδιορίζεται από τις
µονάδες που συγκέντρωσαν στο διαγωνισµό, από ακαδηµαϊκά κριτήρια, από την
προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια ως ακολούθως:
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Α. Μονάδες από το διαγωνισµό:
Υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στο
διαγωνισµό ή σε έναν από τους δύο προηγούµενους διαγωνισµούς του Α.Σ.Ε.Π.. Αν ο
υποψήφιος συγκέντρωσε τη βαθµολογική βάση σε περισσότερους διαγωνισµούς,
λαµβάνεται υπόψη εκείνος στον οποίο συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία.
Β. Ακαδηµαϊκά κριτήρια:
Ο βαθµός του πτυχίου: για πτυχία µε βαθµολογική κλίµακα από ένα (1) έως δέκα
(10) υπολογίζεται µία (1) µονάδα για κάθε βαθµό του πτυχίου πάνω από το βαθµό πέντε
(5), καθώς και κλάσµατα αυτής µε αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση
που η κλίµακα είναι διαφορετική, ο βαθµός υπολογίζεται µε αναγωγή στην κλίµακα αυτή.
Η γλωσσοµάθεια: δύο (2) µονάδες για την άριστη, µιάµιση (1,50) για την πολύ
καλή και µία (1) µονάδα για την καλή γνώση ξένης γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων.
∆εν παρέχονται µονάδες για τη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας ή ξένης γλώσσας που
αποτελεί ειδικό προσόν διορισµού.
Η πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως
αποδεικνύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δηµοσίων
υπαλλήλων, ή οι πιστοποιηµένες δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1: µία (1) µονάδα. ∆εν παρέχονται µονάδες για τη γνώση
χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή που πιστοποιείται από τίτλο σπουδών που αποτελεί
ειδικό προσόν διορισµού.
Η κατοχή δεύτερου πτυχίου στις επιστήµες της αγωγής ή σε γνωστικό
αντικείµενο σχετικό µε τα µαθήµατα που διδάσκονται στην ίδια βαθµίδα εκπαίδευσης:
δυόµισι (2,50) µονάδες.
Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους
στο γνωστικό αντικείµενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο
υποψήφιος: δύο (2) µονάδες.
Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους
στη διδακτική του γνωστικού αντικειµένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία
διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήµες της αγωγής: δυόµισι (2,50) µονάδες.
Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο του κλάδου ή της
ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: τρεις (3) µονάδες.
Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος στη διδακτική του γνωστικού αντικειµένου
του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήµες
της αγωγής: πέντε (5) µονάδες.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση υποψηφίου που έχει διδακτορικό και µεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο
επιστηµονικό αντικείµενο, µοριοδοτείται µόνο το διδακτορικό δίπλωµα.
Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής
γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιµα και αντίστοιχα από το
∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής
(∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και
τα διδακτορικά διπλώµατα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής
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γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιµα από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύµφωνα µε
τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωσή του ότι το γνωστικό αντικείµενό τους
εµπίπτει στις επιστήµες της αγωγής (άρθρο 2, παρ. 4 του Ν. 3848/10).
Γ. Πραγµατική εκπαιδευτική προϋπηρεσία:
•
•
•
•
•
•

Η
Η
Η
Η
Η
Η

προϋπηρεσία
προϋπηρεσία
προϋπηρεσία
προϋπηρεσία
προϋπηρεσία
προϋπηρεσία

από
από
από
από
από
από

0 έως και 8 µήνες:
8 έως και 16 µήνες:
16 έως και 24 µήνες:
24 έως και 32 µήνες:
32 έως και 40 µήνες:
40 έως και 60 µήνες:

0,10 µονάδες για κάθε µήνα
0,15 µονάδες για κάθε µήνα
0,20 µονάδες για κάθε µήνα
0,30 µονάδες για κάθε µήνα
0,35 µονάδες για κάθε µήνα
0,40 µονάδες για κάθε µήνα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανώτατο συνολικό όριο µονάδων από προϋπηρεσία είναι 16,80 µονάδες.

Ποια προϋπηρεσία λαµβάνεται υπόψη
Ως προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή
που προσφέρθηκε (άρθρο 2 του Ν. 3687/08, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν.
3848/10):
 στα ∆ηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
 στα Μουσικά σχολεία,
 στα Τµήµατα Αθλητικών ∆ιευκολύνσεων,
 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,
 στα Ναυτικά Λύκεια,
 στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,
 στα Ολοήµερα Σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
 στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,
 στη Σιβιτανίδειο ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων,
 σε θέσεις µονίµων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει
προσφερθεί µέχρι 31-8-2005,
 για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής Εκπαίδευσης,
 για την εφαρµογή των προγραµµάτων Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας και Πρόσθετης
∆ιδακτικής Στήριξης,
 στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε) του άρθρου 5 του Ν.2525/1997, και
 στα ∆ηµόσια Σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που τελούν
υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά την ηµεροµηνία ένταξης των χωρών αυτών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8
του Ν. 2817/2000,
 στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισµού Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),
 στις σχολικές µονάδες του Εθνικού Ιδρύµατος Απροσάρµοστων Παίδων Κρήτης, µετά
την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε
τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3699/2008, για την υλοποίηση προγραµµάτων
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας µε µειωµένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο εκάστοτε
υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
2. Προϋπηρεσία που θα αποκτηθεί µετά την 1η Σεπτεµβρίου 2010 λαµβάνεται
υπόψη για τους τελικούς πίνακες του διαγωνισµού µόνον εφόσον η πρόσληψη έγινε από
τους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών ή από τους Τελικούς Πίνακες του άρθρου 3. Από την
προϋπόθεση του προηγούµενου εδαφίου εξαιρείται:
α) η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας ή
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
β) της περίπτωσης ιδ΄ της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν.
3027/2002, όπως ισχύει.

Φορέας πρόσληψης για προσµέτρηση προϋπηρεσίας
Προσµέτρηση των υπηρεσιών γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από:
o Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή από τις Περιφερειακές
∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης.
o Τους αρµόδιους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορείς στα Ολοήµερα Σχολεία
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και για την εφαρµογή των προγραµµάτων
Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας και Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης.
o Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα ∆ηµόσια
Ναυτικά Λύκεια πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
o Τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων για τις
σχολές και τα τµήµατα αυτής.
o Τη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ι∆ΕΚΕ για τα Σχολεία ∆εύτερης
Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωροµισθίων στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας
υπολογίζεται µέχρι το ήµισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου
εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου.
o Φορείς των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η
λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε
κράτος, Υπουργείου.
o Το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ.,
o Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για την υλοποίηση
προγραµµάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές µονάδες του Εθνικού Ιδρύµατος
Απροσάρµοστων Παίδων Κρήτης.
∆. Κοινωνικά κριτήρια:
 Η µόνιµη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία ή
η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία: επτά (7) µονάδες
 Η µόνιµη αναπηρία 67% και άνω τέκνου: πέντε (5) µονάδες
 Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: δέκα (10) µονάδες
 Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: πέντε (5) µονάδες.
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Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 9 του Ν. 3848/10)
Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011−2012 οι διορισµοί µόνιµων
εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό
60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό
40% από τους Ενιαίους Πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών µε πραγµατική
προϋπηρεσία.
Οι Ενιαίοι Πίνακες παύουν να τροφοδοτούνται µε νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από
1/7/10 και ισχύουν µέχρι τη σύνταξη των Τελικών Πινάκων Κατάταξης (σ.σ.
πιθανότατα το 2012), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του Ν. 3848/10 (βλέπε
παραπάνω).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η µεταβατική
περίοδος µπορεί να παρατείνεται έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισµού του
Α.Σ.Ε.Π..
Οι Ενιαίοι Πίνακες που θα ισχύσουν τη µεταβατική περίοδο έχουν
συνταχθεί ως ακολούθως (άρθρο 6, παρ. 5 του Ν. 3255/04):
•

•

•
•

Σε όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµισθίου εκπαιδευτικού,
ένα µόριο για κάθε µήνα της προϋπηρεσίας τους. Η υπηρεσία προσωρινών
αναπληρωτών σε σχολικές µονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως
δυσπρόσιτες, λογίζεται, από το σχολικό έτος 2002-2003 (σ.σ. και µέχρι 30/6/2010)
στο διπλάσιο (παρ. 3 άρθρο 9 του Ν. 3391/05).
Σε όσους έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως
άνω πίνακα διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π., ένα µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω
από τη βαθµολογική βάση.
Σε όσους έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισµό
µισό µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω από τη βαθµολογική βάση.
Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της µιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαµβάνουν
αθροιστικά τα µόρια αυτών.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Στους Τελικούς Πίνακες Κατάταξης εκπαιδευτικών που θα συνταχθούν µετά την
έκδοση των αποτελεσµάτων του πρώτου και του επόµενου διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π.
εντάσσονται, κατ’ εξαίρεση, και:
α) όσοι στις 1.7.2010 θα έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράµηνη (24µηνη)
προϋπηρεσία και περιλαµβάνονται στους Ενιαίους Πίνακες και
β) οι µέχρι την κατάρτιση των πινάκων αυτών απολυόµενοι εκπαιδευτικοί από ιδιωτικά
σχολεία, λόγω κατάργησης των σχολείων αυτών, που στις 1.7.2010 θα έχουν συµπληρώσει
τουλάχιστον εικοσιτετράµηνη (24µηνη) προϋπηρεσία.
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θεωρείται ότι έχουν συγκεντρώσει µέσο όρο βαθµολογίας
πενήντα (50) µονάδες, έστω και αν δεν θα έχουν πετύχει τη βαθµολογική βάση σε
διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. Αν έχουν λάβει µέρος σε διαγωνισµό και έχουν συγκεντρώσει µέσο
όρο βαθµολογίας πάνω από πενήντα (50) µονάδες, λαµβάνεται υπόψη αυτός ο βαθµός.
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2. Μέχρι και το σχολικό έτος 2014−2015 όσοι εκπαιδευτικοί συµπλήρωσαν την 30ή
Ιουνίου 2008 πραγµατική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) µηνών
προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας ή
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και
δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, κατά σειρά που εξαρτάται
από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία. Ο αριθµός των διοριζοµένων ανά
σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
3. Εκπαιδευτικοί που συµπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) µήνες πραγµατικής
προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, και έχουν λάβει τη βαθµολογική βάση σε οποιονδήποτε
διαγωνισµό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., διορίζονται στον κλάδο επιτυχίας τους και µόνο,
σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και µε σειρά που εξαρτάται από την
προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία, κατά
προτεραιότητα έναντι των
εγγεγραµµένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄ της παραγράφου 2α΄ του άρθρου 6 του ν.
3255/2004 (σ.σ. του Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών) και µετά τους εκπαιδευτικούς της
προηγούµενης παραγράφου (σ.σ. των τριανταµηνιτών) πέραν των οριζόµενων ποσοστών
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004. Ο
αριθµός των διοριζοµένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται µε
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων (άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3687/2008). Η διάταξη αυτή ισχύει µέχρι τη
σύνταξη του Τελικού Πίνακα Κατάταξης του επόµενου διαγωνισµού του ΑΣΕΠ
(άρθρο 9, παρ. 9 του Ν. 3848/10).
4. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων καθορίζεται, µε βάση τις υφιστάµενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθµός
των διοριζόµενων εκπαιδευτικών ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα από
καθεµία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προσόντα διορισµού,
β) εκπαιδευτικοί µε ποσοστό µόνιµης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον
συµπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα µήνες πραγµατικής προϋπηρεσίας προσωρινού
αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων,
γ) εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων µε ποσοστό µόνιµης αναπηρίας 67% και άνω,
εφόσον συµπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα µήνες πραγµατικής προϋπηρεσίας προσωρινού
αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων και
δ) Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών
µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, περιλαµβανοµένων και των
ιδιωτικών τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων, που απολύονται αποκλειστικά και
µόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών µονάδων, τάξεων ή τµηµάτων ή µε
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καταγγελία της σύµβασης εργασίας, εφόσον έχουν υπηρετήσει µέχρι την απόλυση
τους επί έξι σχολικά έτη µε δεκαοκτάωρη εβδοµαδιαία διδασκαλία για κάθε σχολικό έτος ή
σε περίπτωση µειωµένου ωραρίου διδασκαλίας συµπληρώνουν, µε αναγωγή αυτού,
δεκαοκτάωρη εβδοµαδιαία διδασκαλία για τέσσερα τουλάχιστον σχολικά έτη (άρθρο 9, παρ.
10 του Ν. 3848/10).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών αυτών, εφόσον έχουν αποκτήσει την
αντίστοιχη ιδιότητα µέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, διορίζονται κατά σειρά που
εξαρτάται από τα ακαδηµαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα
κοινωνικά κριτήρια, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 του Ν.
3848/10 (βλέπε παραπάνω).
5. Για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι την 1η Ιουλίου 2010 έχουν
συµπληρώσει τουλάχιστον εξαετή υπηρεσία και οι οποίοι απολύονται ύστερα από την
ηµεροµηνία αυτή λόγω κατάργησης των ιδιωτικών σχολικών µονάδων στις οποίες
εργάζονται, εφόσον δεν έχουν αξιολογηθεί αρνητικά, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν. 1566/1985. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται
κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδηµαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως
εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του
άρθρου 3 (βλέπε παραπάνω). Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων καθορίζεται, µε βάση τις υφιστάµενες εκπαιδευτικές
ανάγκες, ο αριθµός των εκπαιδευτικών που διορίζονται ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και
ειδικότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
6. Η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δηµόσια εκπαίδευση άλλης χώρας (ακόµα κι
αν είναι δόκιµος και δεν έχει ακόµα µονιµοποιηθεί) αποτελεί κώλυµα διορισµού σε θέση
εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Με το
αριθµ. 2982/10-8-2006 γνωµοδοτικό έγγραφο του νοµικού συµβούλου του Υπ. Παιδείας,
που έγινε δεκτό από τον Υπουργό, κρίνεται ότι «σε περίπτωση όµως που παραιτηθεί από τη

θέση του και αποδεδειγµένα η παραίτησή του ακολουθήσει τη νόµιµη διαδικασία του
τόπου διορισµού του και ολοκληρωθεί αυτή, δεν υφίσταται πλέον το κώλυµα
διορισµού του στη δηµόσια
εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ούτε υπάρχει χρονικός
περιορισµός µεταξύ του χρόνου της παραπάνω παραιτήσεώς του και του διορισµού του
στην Ελλάδα. Από τη στιγµή, δηλαδή, που θα έχει νόµιµα παραιτηθεί από τη θέση του στην
αλλοδαπή µπορεί οποτεδήποτε να διοριστεί στην Ελλάδα».

ΠΡΟΣΟΧΗ:
«Έλληνες εκπαιδευτικοί, πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µπορούν να εργαστούν

σε χώρες της Ε.Ε., χωρίς να απαιτείται ως προϋπόθεση η επιτυχής συµµετοχή σε
διαγωνισµό του ΑΣΕΠ ή η εγγραφή στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών. Το Κράτος Μέλος
προέλευσης (σ.σ. Ελλάδα) αρκείται στη βεβαίωση κτήσης του τίτλου, ενώ το Κράτος
υποδοχής (σ.σ. της Ε.Ε.) είναι αρµόδιο να καθορίσει και να ζητήσει από τον
ενδιαφερόµενο ό,τι κατά τη δική του νοµοθεσία απαιτείται για την άσκηση, στο έδαφός του,
συγκεκριµένου, νοµοθετικά ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος…» (81/2009, Γνωµοδότηση του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους).
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Άδειες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

∆ικαίωµα κανονικής άδειας
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης,
µπορούν να πάρουν κανονική άδεια µε αποδοχές έως επτά (7) ηµέρες εντός του χρόνου
της σύµβασής τους (άρθρο 20, παρ. 8 του Π.∆τος 410/1988, και αρ. 44/1990 Γνωµοδότηση
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους).
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η άδεια ζητείται µε αίτηση προς τον Προϊστάµενο που είναι και ο
µόνος αρµόδιος να εγκρίνει ή όχι την άδεια αυτή. Είναι αυτονόητο ότι η κανονική άδεια
ζητείται εκ των προτέρων και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δικαιολογηθεί - εκ των
υστέρων - απουσία εκπαιδευτικού από το σχολείο.

Αναρρωτική άδεια
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασής τους
δικαιούνται δεκαπέντε (15) ηµέρες αναρρωτική άδεια µε αποδοχές. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την αξίωση καταβολής αποδοχών είναι η εργασία τους επί δεκαήµερον,
τουλάχιστον, από την ανάληψη υπηρεσίας (άρθρα 657, 658 του Αστικού Κώδικα). Σε
περίπτωση που εξαντληθεί η αναρρωτική άδεια των δεκαπέντε ηµερών µε αποδοχές, οι
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος ανάγκης, να
λάβουν αναρρωτική άδεια «άνευ αποδοχών».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι αναπληρωτές και οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί, εφόσον χρειάζονται
αναρρωτική άδεια θα πρέπει, από την πρώτη ηµέρα της ασθενείας, να απευθύνονται στο
ΙΚΑ της περιοχής τους. ∆εν µπορούν όµως να προσκοµίζουν γνωµατεύσεις από ιδιώτες
γιατρούς ή από ∆ηµόσια νοσοκοµεία χωρίς την έγκριση του ελεγκτή του ΙΚΑ, ούτε έχουν
δικαίωµα χορήγησης αναρρωτικής άδειας µε υπεύθυνη δήλωση, ούτε παραπέµπονται στις
κατά τόπους Υγειονοµικές Επιτροπές. Σε περίπτωση αποχής του αναπληρωτή από την
εργασία του λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστηµα από µία (1) µέχρι τρεις (3) ηµέρες,
από την αναγγελία της ανικανότητας µέχρι της έναρξης της επιδοτήσεως από το Ι.Κ.Α., ο
εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει µόνο το µισό του αναλογούντος µισθού και
αποκλείεται η συµπλήρωση του από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισµό.

Ειδικές άδειες
 Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωµα άδειας µε αποδοχές πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών σε περίπτωση γάµου. Η άδεια αυτή χορηγείται αµέσως πριν ή
αµέσως µετά την τέλεση του γάµου και όχι άλλη χρονική περίοδο.
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 Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα απουσίας µε αποδοχές δύο εργάσιµων
(2) ηµερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
 Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδική άδεια µε αποδοχές µιας (1) έως
τριών (3) ηµερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού τους
δικαιώµατος, όπως κάθε φορά ορίζεται από το ΥΠ.ΕΣ. πριν από τη διενέργεια των
εκλογών.
 Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια για τη συµµετοχή σε δίκη
ενώπιον οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα).
 Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που πάσχουν ή έχουν τέκνο που πάσχει από
νόσηµα, που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση,
δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες επιπλέον της κανονικής άδειας των
επτά (7) ηµερών, από τις οποίες οι έντεκα (11) µε αποδοχές και οι έντεκα (11) χωρίς
αποδοχές (άρθρο 21 του Π.∆τος 410/1988). Το νόσηµα θα πιστοποιείται µε
γνωµάτευση της πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, µε την οποία θα
αποδεικνύεται αιτιολογηµένα ότι η πάθηση, από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών µεταγγίσεων αίµατος και
παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης σε ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό ίδρυµα.

Άδεια µητρότητας
♦ Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια µητρότητας 17
εβδοµάδες (119 ηµέρες). Οι οχτώ (8) εβδοµάδες (άδεια κύησης) χορηγούνται
υποχρεωτικά πριν την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννιά (9) εβδοµάδες
(άδεια λοχείας) µετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγµατοποιείται σε χρόνο
µεταγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί από το θεράποντα ιατρό του
ασφαλιστικού τους φορέα, η άδεια κύησης παρατείνεται µέχρι την πραγµατική
ηµεροµηνία τοκετού, χωρίς η παράταση αυτή να συνεπάγεται αντίστοιχη µείωση του
χρόνου της άδειας µητρότητας, η οποία ειδικά στην περίπτωση αυτή υπερβαίνει τις
δεκαεπτά (17) εβδοµάδες. Όταν ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο
από την πιθανολογούµενη ηµεροµηνία τοκετού, το υπόλοιπο της άδειας κύησης
χορηγείται µετά τον τοκετό υποχρεωτικά, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος της
συνολικής άδειας των δεκαεπτά εβδοµάδων (άρθρο 11 του Ν. 2874/00).
♦ Η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός δικαιούται την άδεια µητρότητας και στην περίπτωση
που γέννησε πρόωρα και το νεογνό γεννήθηκε νεκρό ή απεβίωσε µετά τον τοκετό
(∆ΙΠΙ∆∆/∆4/49/22889/19-11-2004 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.).
♦ Οι ωροµίσθιες εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια κύησης και λοχείας, όπως και οι
αναπληρώτριες.

Άδειες διευκόλυνσης αναπληρωτών µε οικογενειακές υποχρεώσεις
 Η µητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός δικαιούται τις διευκολύνσεις (άρθρο 13,
παρ. 45γ του Ν. 3149/03): α) µείωση του διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες

∆ηµητρακόπουλος Γιώργος – Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

14

εβδοµαδιαίως για δύο έτη και β) απαλλαγή από τις πρόσθετες εξωδιδακτικές
εργασίες για δύο έτη.
 Τις παραπάνω διευκολύνσεις δικαιούται και η θετή µητέρα αναπληρώτρια, εφόσον
έχει περαιωθεί η διαδικασία υιοθεσίας και το τέκνο είναι ηλικίας µέχρι έξι (6) ετών.
 Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνα ηλικίας έως δεκαέξι (16) ετών
στην Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, δικαιούνται να απουσιάζουν
ορισµένες ώρες ή και ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία τους µέχρι τη
συµπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιµων ηµερών, για να επισκέπτονται το σχολείο
των παιδιών τους, µε σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης (άρθρο
9 του Ν. 1483/1984 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Π.∆τος 193/1988).
 Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς. Αν
και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν µε κοινή συµφωνία και υπεύθυνη
δήλωση στην υπηρεσία τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού
του δικαιώµατος και για πόσο χρονικό διάστηµα, που πάντως η συνολική διάρκειά
της δεν µπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ηµέρες και για τους δύο
γονείς.

Άδειες εξετάσεων

Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που είναι σπουδαστές, φοιτητές προπτυχιακοί ή
µεταπτυχιακοί σε σχολεία και ιδρύµατα και των τριών βαθµίδων εκπαίδευσης χορηγείται
άδεια εξετάσεων µε αποδοχές (άρθρο 26 του Π.∆τος 410/1988). Η άδεια εξετάσεων
ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιµες ηµέρες κατά ηµερολογιακό έτος και
χορηγείται συνεχώς ή τµηµατικώς κατά την εξεταστική περίοδο που τη ζητά ο
ενδιαφερόµενος. Η άδεια χορηγείται για το χρόνο φοίτησης και για δύο το πολύ εξάµηνα
µετά τη λήξη του. Για κάθε ηµέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο ηµερών (η
προηγούµενη και η ηµέρα της εξέτασης, εφόσον καµία από τις δύο δεν είναι αργία).

Ειδική άδεια αιρετών οργάνων ΟΤΑ

Στους αναπληρωτές καθηγητές µέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν εκλεγεί
∆ήµαρχοι, χορηγείται από την υπηρεσία ειδική άδεια (εντός του χρόνου της σύµβασής
τους) για όλο το διάστηµα που ασκούν τα καθήκοντά τους (άρθρο 139, παρ. 1 του Ν.
3463/2006). Η ειδική άδεια χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία, ανεξαρτήτως
υποβολής σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστηµα χρήσης της θεωρείται χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα που
απορρέουν (άρθρο 139, παρ.5).
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Αιµοδοτική άδεια
Ο αριθµός των ηµερών άδειας που δικαιούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λόγω
αιµοδοσίας είναι οι εξής (αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ.53/214/16897/16-11-1994):
 Εκπαιδευτικός που δίνει αίµα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος, δικαιούται
να απουσιάσει από το σχολείο κατά την ηµέρα αιµοδοσίας.
 Ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιµοληψίας από δική του
πρωτοβουλία για να προσφέρει αίµα, δικαιούται µία (1) επιπλέον ηµέρα, πέραν της
ηµέρας αιµοδοσίας.
 Εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιµοδοσίας για κάλυψη
έκτακτης ανάγκης, καθώς και εκπαιδευτικός που συµµετέχει σε οργανωµένη οµαδική
αιµοληψία, δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέραν της ηµέρας αιµοδοσίας, δύο
(2) επιπλέον ηµέρες. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση
του νοσηλευτικού ιδρύµατος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η άδεια αιµοδοσίας δίνεται σε συνεννόηση µε την υπηρεσία του
αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Άδεια άνευ αποδοχών

Ο ένας εκ των δύο συζύγων εκπαιδευτικός αναπληρωτής, όταν ο άλλος υπηρετεί στο
εξωτερικό, έχει δικαίωµα να ζητήσει ειδική άδεια χωρίς αποδοχές, διάρκειας
τριών (3) διδακτικών ετών κατ’ ανώτατο όριο, µε σκοπό τη συγκατοίκηση (άρθρο
24, παρ. 3 του Π.∆τος 410/1988). Η άδεια παρέχεται µε απόφαση του
Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣ∆Ε).
 Η άδεια αυτή χορηγείται, επίσης και όταν ο/η σύζυγος υπηρετεί προσωρινά στο
εξωτερικό σε διεθνείς Οργανισµούς. Για τη χορήγηση της άδειας λαµβάνονται
υπόψη και οι υπηρεσιακές ανάγκες.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι Νόµοι, τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα και οι Γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/dimitrako


Σεπτέµβριος 2010

Συνάδελφε
Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις µαζί µας για οποιοδήποτε προβληµατισµό ή απορία
σου έχει δηµιουργηθεί.
Μην ξεχνάς: Ο Αιρετός είναι το «µάτι», το «αυτί» και η «Φωνή» του Κλάδου στα
Υπηρεσιακά Συµβούλια.
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