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ΘΕΜΑ:   «Απάντηση σε καταγγελία» 

Σχετ: Η από 16-12-2013 καταγγελία του Συλλόγου στο Γραφείο Υπουργού  

 
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής καταγγελίας, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από 

το Γραφείο του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΣ 14837/16-12-2013), σας γνωρίζουμε τα εξής:  
1. Με το νόμο 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ρυθμίστηκε, μεταξύ 

άλλων, ο νέος τρόπος διορισμού των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Με το άρθρο 2 του εν λόγω νόμου καθορίστηκε ότι όλοι οι διορισμοί και οι προσλήψεις 
εκπαιδευτικών θα γίνονται μέσω σχετικού γραπτού διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξάγεται από το ΑΣΕΠ. 
Με βάση το άρθρο 3 του ίδιου νόμου, πέραν της βαθμολογίας του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ θα 
συνεκτιμώνται και θα μοριοδοτούνται, για την τελική κατάταξη των υποψηφίων, τα ακαδημαϊκά και 
κοινωνικά κριτήρια καθώς και τυχόν εκπαιδευτική προϋπηρεσία.  

2. Ειδικότερα, στην παρ. 1 του άρθρου 3 καθορίζεται:  «1. 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πίνακες Επιλογής 
Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Π.Ε.Ε.Π.Δ.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 συγκέντρω-
σαν στο διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από 
κοινωνικά κριτήρια ως ακολούθως: 
 (α)Μονάδες από το διαγωνισμό: … 
 (β)Ακαδημαϊκά κριτήρια: … 

(γ) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία:   
- Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για κάθε μήνα 
- Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα 
- Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα 
- Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα 
- Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα 
- Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα 
Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι 16,80 μονάδες. 
Λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, όπως αυτή 
ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) και της 
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παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως ισχύουν. Σε περιπτώσεις 
προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο εκάστοτε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο 
διδασκαλίας. 
 (δ) Κοινωνικά κριτήρια: …».  

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, καθορίζεται: «2. Οι ενιαίου πίνακες προσωρινών 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και 
ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3».  

4. Στην παρ.7 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, καθορίζεται: «7. Προϋπηρεσία που θα αποκτηθεί 
μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2010 λαμβάνεται υπόψη για τους τελικούς πίνακες του διαγωνισμού του 
άρθρου 3 μόνον εφόσον η πρόσληψη έγινε από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της παραγράφου 
2 ή από τους τελικούς πίνακες του άρθρου 3. Από την προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου 
εξαιρείται η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και της περίπτωσης ιδ΄ της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 
3027/2002, όπως ισχύει». Σημειώνεται ότι η περίπτωση ιδ΄ της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 34 
του άρθρου 6 του ν.3027/2002, αφορά σε εκπαιδευτικές προϋπηρεσίες σε δημόσια σχολεία κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  

 
Από την ανωτέρω αναλυτική παράθεση της υφιστάμενης κείμενης νομοθεσίας καθίσταται 

σαφές ότι οι εκπαιδευτικές προϋπηρεσίες, που προσφέρονται μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2010, θα  
λαμβάνονται υπόψη για τους τελικούς πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ μόνον εφόσον η πρόσληψη 
έγινε από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών (της παρ. 2 του άρθρου 9 του 
ν.3848/2010), με τις ρητές και περιοριστικώς καθοριζόμενες εξαιρέσεις που αναφέρονται στο δεύτερο 
εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν.3848/2010. Συνεπώς, η εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία 
παρασχέθηκε μετά την ανωτέρω ημερομηνία και κατόπιν πρόσληψης από πίνακες διάφορους των 
ενιαίων πινάκων προσωρινών αναπληρωτών, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη και να μοριοδοτηθεί από το 
ΑΣΕΠ.  

Τονίζεται ότι ο νομοθέτης δεν καταλείπει στην Αρχή τη δυνατότητα της -κατά διακριτική 
ευχέρεια- διαπίστωσης των κριτηρίων (π.χ. αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα) βάσει των οποίων, 
ενδεχομένως, συντάσσεται ο όποιος αξιολογικός πίνακας προσλήψεων, προκειμένου να καθορίσει η 
ίδια, κατά την κρίση της, το αν οφείλει ή όχι να μοριοδοτήσει την όποια εκπαιδευτική προϋπηρεσία. 
Αντιθέτως επιτάσσει, η προσμέτρηση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας μετά την 1η/9/2010 να γίνεται 
μόνον υπό τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις που καθορίζονται στην παρ.7 του άρθρου 9 του 
ν.3848/2010.  

 
Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια ισχύος της μεταβατικής περιόδου και με βάση την ισχύουσα 

κείμενη νομοθεσία, οι προσλήψεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία της 
Γενικής Αγωγής γίνονται μόνον από τους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών. Επισημαίνεται 
ότι η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης, η οποία 
άλλωστε, για το λόγο αυτό, δεν έχει γίνει αποδέκτης σχετικών «πιέσεων» όπως υποστηρίζεται στην 
καταγγελία θέματος.   
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