Βαθµός Ασφαλείας :
Να διατηρηθεί µέχρι :
Μαρούσι, 14 Οκτωβρίου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Αρ. Πρωτ.
Βαθµός Προτερ.
Φ.361.1/697/126794/∆1
ΠΡΟΣ:

-Τις ∆/νσεις Π.Ε. και ∆.Ε.

KOIN:

-Τις Περιφερειακές ∆/νσεις

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ,
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ,
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ:
Πληροφορίες :Σ. Χανιαλίδης
Τηλέφωνο : 210.344 3333
FAX : 210.344 2582
Email: t09ppe1a@ypepth.gr
Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ:
Πληροφορίες : Θ. Βερύκιος
Τηλέφωνο : 210.344 2789
FAX : 210.344 2867
Email: t09pde1@ypepth.gr
ΘΕΜΑ :
ΣΧΕΤ:

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών.
Η παρ. 3 του άρθρου 8 της αριθµ. 35557/09-04-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
465/17-04-2003 τ.Β΄)

Με αφορµή ερωτήµατα πολλών ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, σχετικά µε τα κριτήρια
τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών σας αναφέρουµε τα εξής:
Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 της αριθµ. 35557/09-04-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ
465/17-04-2003 τ.Β΄) ορίζεται ότι: «Η τοποθέτηση των προσλαµβανοµένων αναπληρωτών σε

σχολικές µονάδες γίνεται µε απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των
εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισµού προσλαµβανοµένων για την τοποθέτησή τους
στα λειτουργικά κενά. Κατά την τοποθέτηση αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών σε σχολεία
της ίδιας περιοχής διορισµού από υποψηφίους του πίνακα Α΄ λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια του
άρθρου 138, παρ. 1, περίπτωση γ΄ του Ν.2725/1999. Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της
διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχοµένων από τον πίνακα Β΄ προτιµώνται κατά σειρά:
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, που
προέρχονται από τον πίνακα Β΄ προτιµώνται οι έχοντες και εντοπιότητα.»
Στις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 1 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/10-06-2003 τ.Α΄)
ορίζεται ότι «αν εξαντληθούν οι πίνακες των υποψήφιων του ενιαίου πίνακα, προσλαµβάνονται

προσωρινοί αναπληρωτές από συµπληρωµατικό πίνακα υποψηφίων, ο οποίος συντάσσεται ύστερα από
πρόσκληση ενδιαφέροντος και 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».
Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α΄) ορίζεται
ότι «Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες
αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, αµέσως µετά τους υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι
εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία. Η πρόταξη αυτή εφαρµόζεται και
στις περιπτώσεις µεταθέσεων – αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών.»
Στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258/17-10-2005 τ.Α΄) ορίζεται
ότι «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»
Στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01-08-2008 τ.Α΄) ορίζεται ότι:
«…δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης
προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών. Κάθε σχετική διάταξη, η οποία
αναφέρεται στο ίδιο θέµα, καταργείται.»
Μέχρι την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης για ρύθµιση του εν λόγω θέµατος, σε εφαρµογή
του άρθρου 8 του Ν.3687/2008, συνεχίζει να ισχύει η αριθµ. 35557/09-04-2003 Υπουργική
Απόφαση. Λόγω ερωτηµάτων που προέρχονται από τις ∆/νσεις και τους αναπληρωτές και
ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς σχετικά µε την τοποθέτηση τους, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Στην περίπτωση (β) εµπίπτουν και οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική ή
µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία.
Οι εκπαιδευτικοί µε σκλήρυνση κατά πλάκας τοποθετούνται στα σχολεία της διεύθυνσης
αµέσως µετά τους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης (β) και πριν από αυτούς της περίπτωσης
(γ).
Στην περίπτωση (ε) η πρόταξη εκπαιδευτικών µε εντοπιότητα θα εφαρµόζεται µόνο σε
περίπτωση εκπαιδευτικών µε ίδια συνολικά µορία προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισµό
του ΑΣΕΠ.
Ως επιµέρους κριτήριο κατάταξης-τοποθέτησης εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις (α), (β), (γ)
και (δ) 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.
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 ∆/νσεις Π.Ε..
Για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών προερχόµενων από τον πίνακα Γ΄ ισχύουν τα ίδια
κριτήρια τοποθέτησης.
Κατά αναλογία τα ίδια κριτήρια ισχύουν και κατά την τοποθέτηση ωροµισθίων εκπαιδευτικών.

Υπενθυµίζεται ότι, για την κατάταξη των υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στους
πίνακες της παρ.5 περίπτ. α΄ του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (Πίνακας Β΄) και του άρθρου 13
παρ.1 του Ν.3149/2003 (Πίνακας Γ΄) καθώς και των υποψηφίων ωροµισθίων εκπαιδευτικών στους
πίνακες της παρ.5 περίπτ. β΄ του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 λαµβάνονται υπόψη, κατά σειρά, τα
εξής κριτήρια: τα συνολικά µόρια προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, η
ηµεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου και ο βαθµός του πτυχίου.
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