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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 104627/ΓΔ5
Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το κεφ. Ε’ (άρθρα 53 έως 67) του ν. 4589/2019 (Α’ 13)
και ιδίως την υποπερ. ββ’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 65.
2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
3. Τo π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
6. Την υπ’ αρ. 103591/Β1/5-8-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) ότι δεν προκαλείται δαπάνη
από την έκδοση της παρούσης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψήφιων
αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π.
1. Με πρόσκληση του αρμόδιου οργάνου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
που εκδίδεται πριν την έναρξη εκάστου διδακτικού
έτους, ορίζεται προθεσμία μέσα στην οποία καλούνται
οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς
αξιολογικούς πίνακες Α’, Β’ και Γ’ (Γ1’ και Γ2’), καθώς και
στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παρ. 4
του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 προκειμένου να υπο-

Αρ. Φύλλου 3344

βάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως
αναπληρωτές σε συγκεκριμένες περιοχές μετάθεσης/
πρόσληψης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Ως ελάχιστη προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων ορίζονται οι πέντε (5) ημέρες.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους
εκάστοτε ισχύοντες τελικούς αξιολογικούς πίνακες της
παρ. 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος και εφόσον δεν
έχουν εκδοθεί τελικοί αξιολογικοί πίνακες, είναι δυνατή
η υποβολή αιτήσεων από τους ενταγμένους στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σε εφαρμογή της
παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019.
3. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το
εξηκοστό έβδομο έτος (67ο). Για τη συμπλήρωση του
ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης [παρ. 4
του άρθρου 6 του ν. 3528/2007 (Α’ 26)].
4. α. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.
ή άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα που ορίζεται σχετικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση.
β. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν από μία (1)
έως και το σύνολο των διαθέσιμων περιοχών ανά κλάδο,
ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης
για πρόσληψη με πλήρες και μειωμένο ωράριο κατά σειρά προτίμησης.
γ. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για την αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασής τους στην
ορισθείσα διαδικτυακή πλατφόρμα. Η υποβληθείσα, δε,
ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια
των δηλουμένων σε αυτή στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.
5. Υποψήφιοι, οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους
του ενός ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες, υποβάλλουν
διακριτή αίτηση για πρόσληψη για τις εν λόγω ειδικότη-
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τες/δομές. Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας στην
αξιολόγηση της μίας αίτησης έναντι της άλλης.
6. Κατά τη διάρκεια εκάστου διδακτικού έτους, δύναται
να εκδίδεται ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018
(Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ως ελάχιστη
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζονται οι δύο (2)
ημέρες. Κατά τα λοιπά, επί της συμμετοχής στη διαδικασία εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 4.
Άρθρο 2
Υποβολή αιτήσεων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
1. Με την πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 1 ή με
διαφορετική πρόσκληση του αρμόδιου οργάνου του
Υ.ΠΑΙ.Θ. καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για
πρόσληψη ως ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές
μετάθεσης.
2. Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να
δηλώσουν από μία (1) έως και το σύνολο των περιοχών
μετάθεσης αποκλειστικά και μόνο μίας (1) Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
3. Κατά τα λοιπά, επί της συμμετοχής στη διαδικασία
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης.
Άρθρο 3
Διάρκεια ισχύος αίτησης - Λοιπές δυνατότητες
τροποποίησης αίτησης.
1. Η αίτηση αναπληρωτή και ωρομισθίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος πρόσληψης σε περιοχές μετάθεσης
υποβάλλεται άπαξ κατ’ έτος.
2. Ο υποψήφιος αναπληρωτής διατηρεί τη δυνατότητα, με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.
α. Απενεργοποίησης της/ων αίτησης/αιτήσεών του,
κατά περίπτωση, στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., καθ’ όλη τη διάρκεια του
διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης της/ων αίτησης/αιτήσεων
που απενεργοποίησε.
β. Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/
και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου
μέχρι και την 30η Απριλίου.
Σε περίπτωση που μηχανογραφικοί ή λοιποί επείγοντες λόγοι, οι οποίοι συνδέονται με την αναγκαιότητα
άμεσης διενέργειας προσλήψεων, το επιβάλουν, οι παρεχόμενες ανωτέρω α’ και β’ δυνατότητες θα αναστέλλονται προσωρινά χωρίς να απαιτείται προηγούμενη
ειδοποίηση των υποψηφίων.
3. Η αίτηση αναπληρωτή για πρόσληψη σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, κατόπιν έκδοσης ειδικής προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018
ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων και
δεν δύναται να τροποποιηθεί ή απενεργοποιηθεί.
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Άρθρο 4
Προσδιορισμός των λειτουργικών αναγκών.
1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα - και οπωσδήποτε όταν τους ζητείται από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. - προσδιορίζουν τις
λειτουργικές ανάγκες των σχολείων αρμοδιότητάς τους
ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα
εκπαίδευσης σε προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους
και μειωμένου ωραρίου, καθώς και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.
2. Οι λειτουργικές ανάγκες προσδιορίζονται και καταχωρίζονται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. αφού ληφθούν υπόψη τα
τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά
τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, το ωρολόγιο
πρόγραμμα, η τυχόν δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη
ανάθεση, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν και η εξάντληση
των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών στα σχολεία που υπηρετούν ή σε σχολεία της
οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι λειτουργικές ανάγκες
σε μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. προσδιορίζονται από τον αριθμό των
μαθητών καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
3. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογούν τις καταχωρισμένες στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. λειτουργικές ανάγκες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους και, αφού αξιοποιήσουν το σύνολο των μέσων ελέγχου που διαθέτουν,
τις οριστικοποιούν, προβαίνοντας στις ενδεδειγμένες
τροποποιήσεις, όπου κρίνεται σκόπιμο.
4. Ο αριθμός των προς πλήρωση λειτουργικών κενών
ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα
εκπαίδευσης εγκρίνεται με σχετική πράξη του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τις κατά την παρ. 3
του παρόντος λειτουργικές ανάγκες και την παρεχόμενη
από το αρμόδιο όργανο έγκριση πίστωσης.
Άρθρο 5
Διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.
1. Οι αναπληρωτές προσλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, με απόφαση του αρμόδιου
οργάνου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2. Κατά τη διαδικασία ταυτόχρονης ροής προσλήψεων περισσοτέρων του ενός κλάδου ή ειδικοτήτων
αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή/και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.,
η πρόσληψη διενεργείται με τη σειρά των κλάδων ή
ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου
29 του ν. 4521/2018. Κατά τη διαδικασία προσλήψεων
των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79 και ΤΕ16 τηρούνται
τα οριζόμενα στην περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 20 του
ν. 3475/2006 (Α’ 146).
3. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες,
όπου είναι υποψήφιος για πρόσληψη. Κατ’ εξαίρεση, σε
περίπτωση πρόσληψης με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, ο υποψήφιος παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη
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αποκλειστικά και μόνο με πλήρες ωράριο απασχόλησης στον ίδιο κλάδο, ή ειδικότητα αντίστοιχα, της ίδιας
περιοχής πρόσληψης της ίδιας ή άλλης δομής γενικής
εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).
4. Κατά τη διαδικασία ταυτόχρονης ροής προσλήψεων
σε δομές γενικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας εκπαιδευτικών διενεργούνται κατά
προτεραιότητα οι προσλήψεις σε δομές Ε.Α.Ε., πλην των
προσλήψεων της περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 58 του
ν. 4589/2019.
5. Κατά τη διαδικασία ταυτόχρονης ροής προσλήψεων
εκπαιδευτικών περισσοτέρων της μιας εκπαιδευτικών
δομών Ε.Α.Ε. του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας τηρείται
μηχανογραφικά η κάτωθι σειρά προτεραιότητας πρόσληψης ανά περιοχή προτίμησης, άνευ δυνατότητας
ορισμού προτεραιότητας εκ του υποψηφίου:
α) Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)/Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) με επιπρόσθετα
προσόντα γνώσης γραφής Braille (Braille) και Ελληνικής
Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.),
β) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη με επιπρόσθετα προσόντα γνώσης Braille και Ε.Ν.Γ.,
γ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Ε.Ν.Γ.,
δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης
Braille,
ε) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Ε.Ν.Γ.,
στ) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Braille,
ζ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. άνευ επιπρόσθετου προσόντος γνώσης Braille ή Ε.Ν.Γ. και
η) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη άνευ επιπρόσθετου προσόντος γνώσης Braille ή Ε.Ν.Γ.
6. Κατά τη διαδικασία ταυτόχρονης ροής προσλήψεων
εκπαιδευτικών περισσοτέρων της μίας εκπαιδευτικών
δομών Γενικής Εκπαίδευσης του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας τηρείται μηχανογραφικά η κάτωθι σειρά προτεραιότητας πρόσληψης ανά περιοχή προτίμησης, άνευ δυνατότητας ορισμού προτεραιότητας εκ του υποψηφίου:
α) Γενική Εκπαίδευση,
β) πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας
της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (Μ.Ν.Α.Ε.)»,
γ) Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.)/Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),
δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./ΤΕ, σε περίπτωση εξάντλησης των οικείων αξιολογικών πινάκων Ε.Α.Ε. (περ. δ’ της παρ. 4 του
άρθρου 58 του ν. 4589/2019),
ε) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, σε περίπτωση εξάντλησης των οικείων αξιολογικών πινάκων
Ε.Α.Ε. (περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019)
και
στ) Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων
(Δ.Υ.Ε.Π.).
7. Κατά τη διαδικασία ταυτόχρονης ροής προσλήψεων
μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. περισσοτέρων της μιας εκπαιδευτικών δομών Ε.Α.Ε. ή/και Γενικής Εκπαίδευσης τηρείται
μηχανογραφικά η κάτωθι σειρά προτεραιότητας πρόσληψης ανά περιοχή προτίμησης, άνευ δυνατότητας
ορισμού προτεραιότητας εκ του υποψηφίου:
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α) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετα προσόντα γνώσης Braille
και Ε.Ν.Γ.,
β) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Ε.Ν.Γ.,
γ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Braille,
δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,
ε) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.),
στ) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (πρόγραμμα ΕΣΠΑ τομέα Παιδείας),
ζ) Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.),
η) Σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης,
θ) Σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης,
ι) Τ.Υ./Ζ.Ε.Π. και
ια) Δ.Υ.Ε.Π.
8. Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται καθ’
όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους με απόφαση του
οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης στην οποία ορίζονται,
μεταξύ άλλων, οι σχολικές μονάδες τοποθέτησης με
συγκεκριμένο προσδιορισμό των ωρών εβδομαδιαίας
διδασκαλίας σε αυτά.
9. α. Η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους
γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης
εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής. Η ημερομηνία ανακοίνωσης
της τοποθέτησης ανά απόφαση πρόσληψης, ειδικότητα
και περιοχή πρόσληψης καταχωρίζεται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.,
με ευθύνη των αρμοδίων στελεχών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
β. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου των
λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες από τους
προσληφθέντες (ανά φάση πρόσληψης) αναπληρωτές,
οι Διευθυντές Εκπαίδευσης οφείλουν να αξιολογούν και
ιεραρχούν εκ των προτέρων την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα
δίνεται στην κάλυψη των κενών αφενός σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
έναντι των Τ.Ε. και αφετέρου στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Ειδικά για την ιεράρχηση των αναγκών της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε α) εκπαιδευτικούς
και μέλη Ε.Β.Π. λαμβάνεται υπόψη σχετική εισήγηση από
το οικείο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), β) σχολικούς νοσηλευτές δύναται
να ζητείται η γνώμη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Οι σχετικές εισηγήσεις του ανωτέρω εδαφίου δύναται να έχουν αναζητηθεί ακόμη και πριν από
τη διενέργεια της σχετικής πρόσληψης.
γ. Για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες ή
ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη, οι προσληφθέντες υποβάλλουν σχετική δήλωση, στην οποία
υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης,
όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη. Η εν λόγω δήλωση προτίμησης
υποβάλλεται πριν την ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή με τη διαδικασία που ορίζει η οικεία Διεύθυνση
Εκπαίδευσης. Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη υποβολής
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εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.
10. α. Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π. σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του
Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη.
Ειδικά στην Ε.Α.Ε., κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες,
ακολουθούν αυτοί από τους επικουρικούς και, έπονται
αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης.
β. Ειδικά για την ενιαία τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 σε σχολικές μονάδες της
ίδιας περιοχής πρόσληψης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ισχύουν τα αναφερόμενα στην περ. α’ και επιπρόσθετα,
για το ενδεχόμενο τοποθέτησης εκπαιδευτικών και των
δύο ειδικοτήτων, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων με τα κατά περίπτωση κριτήρια ισοβαθμίας της περ. η’
της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019.
11. α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι
προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για οποιονδήποτε λόγο δεν
αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την
επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην απόφαση της πρόσληψης, ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το έτος που διανύεται κατά
την ανακοίνωση της πρόσληψης και το επόμενο σχολικό
έτος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.
που προσλαμβάνονται για τη λειτουργία των σχολικών
μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.
β. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής κατόπιν ειδικής προκήρυξης του
άρθρου 86 του ν. 4547/2018 και για οποιοδήποτε λόγο
δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από
την επομένη της ημερομηνίας πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται
από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται
κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης καθώς και για τα
δύο επόμενα σχολικά έτη.
Άρθρο 6
Σύναψη και λύση της σύμβασης εργασίας
προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων
εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. Υποβλητέα δικαιολογητικά.
1. Οι προσληφθέντες προσέρχονται για ανάληψη
υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση
πρόσληψης. Εάν ο αναπληρωτής ή ωρομίσθιος τοποθετείται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η
ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα
όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας,
σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησης. Κατ’ εξαίρεση - για λόγους ανωτέρας βίας - δύνανται να αναλάβουν
υπηρεσία, εντός της ίδιας προθεσμίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της.
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2. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτή συνάπτεται σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου μεταξύ του ιδίου και του Ελληνικού Δημοσίου,
η οποία αναπτύσσει τα έννομα αποτελέσματά της από
την κατάρτισή της, με την επιφύλαξη της παρ. 3, και λήγει
αυτοδικαίως με τη λήξη του οικείου διδακτικού έτους.
Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας του προηγούμενου εδαφίου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται
από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του
οποίου ανήκει η σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας.
Για τη λήξη της σύμβασης εργασίας δεν απαιτείται η έκδοση κανενός είδους διαπιστωτικής διοικητικής πράξης.
3. Αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών λογίζεται
η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, υπό
την προϋπόθεση ότι:
α) η απόφαση πρόσληψης έχει εκδοθεί εντός του οικείου διδακτικού έτους. Εάν έχει εκδοθεί πριν την έναρξη
του διδακτικού έτους, για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου νοείται ως εκδοθείσα κατά την εναρκτήρια
ημερομηνία αυτού,
β) η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του οριζόμενου
στην απόφαση πρόσληψης χρονικού διαστήματος.
Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύουν
για την τοποθέτηση σε δυσπρόσιτη σχολική μονάδα.
Στην περίπτωση αυτή ο διπλασιασμός της μοριοδότησης
της περ. ββ’ της παρ. β’ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019
υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας
στη δυσπρόσιτη σχολική μονάδα και για τις συγκεκριμένες ώρες απασχόλησης σε αυτό.
4. Η σύμβαση εργασίας της παρ. 2 λύεται και πριν
από τη λήξη του διδακτικού έτους με καταγγελία αυτής για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 53 του
π.δ. 410/1988 (Α’ 191) σε συνδυασμό με την παρ. 3 του
άρθρου τέταρτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54).
5. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας ωρομίσθιου εκπαιδευτικού συνάπτεται σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, μεταξύ του ιδίου και του Ελληνικού
Δημοσίου, με συγκεκριμένο προσδιορισμό των ωρών
εβδομαδιαίας διδασκαλίας σε ένα ή περισσότερα σχολεία. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας το
Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή
Εκπαίδευσης, με απόφαση του οποίου προσελήφθηκαν
και στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας του ωρομισθίου.
6. Η σύμβαση εργασίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λύεται αυτοδικαίως:
α) όταν πάψουν να συντρέχουν οι λόγοι που επέβαλαν
την πρόσληψη και ιδίως με την ανάληψη υπηρεσίας μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
β) με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για
το οποίο έχουν προσληφθεί,
γ) με καταγγελία για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με την
παρ. 4 και
δ) εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, την
21η Ιουνίου.
7. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στο πλαίσιο αρμοδιότητας της ίδιας ή διαφορετικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το
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κώλυμα του ανωτέρω εδαφίου αίρεται στην περίπτωση
αποδεδειγμένης έλλειψης υποψηφίων εκπαιδευτικών
και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσονται από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.
8. α. Κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας
οι προσλαμβανόμενοι καταθέτουν, πέραν των πιστοποιητικών ταυτοποίησής τους:
αα) Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο.
ββ1) Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε
του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την
υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει
διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα και
ββ2) γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε
ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα
ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.
γγ) Υπεύθυνη δήλωση περί:
γγ1) μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
γγ2) μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων
των άρθρων 8 και 9 του ν. 3528/2007,
γγ3) μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα.
β. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιπρόσθετα των ανωτέρω δικαιολογητικών που κατατίθενται από τον ίδιο τον
αναπληρωτή, οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγγελτα για
τους προσληφθέντες αρμοδιότητάς της:
αα) αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007,
ββ) από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 9 του ν. 3528/2007 και
γγ) (για τους άρρενες εκπαιδευτικούς) πιστοποιητικό
στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει
ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
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Άρθρο 7
Πρόσληψη εμπειροτεχνών ιδιωτών για την
κάλυψη των αναγκών των μουσικών σχολείων.
Για την κάλυψη των αναγκών για τη διδασκαλία των
μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και για την άσκηση
στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία, σε περίπτωση
έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών, με πρόσκληση
του αρμόδιου οργάνου του Υ.ΠΑΙ.Θ. καλούνται κατ’ έτος
εμπειροτέχνες ιδιώτες, που έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων, σύμφωνα με τα κριτήρια
και τη διαδικασία επιλογής που ορίζονται στην υπ’ αρ.
80062/Γ7/4-8-2006 (Β’ 1201) υπουργική απόφαση. Οι
υποψήφιοι δηλώνουν μουσικά σχολεία μιας (1) Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Άρθρο 8
Ισχύς διατάξεων
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και
μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κ.Ε.Σ.Υ. από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις της. Ειδικά για τις
διαδικασίες πρόσληψης αναπληρωτών σε Κ.Ε.Σ.Υ. όπου
στην παρούσα απόφαση αναφέρεται Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Διευθυντής Εκπαίδευσης νοείται η οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής
αντίστοιχα.
2. Η υπ’ αρ. 35557/Δ2/09-04-2003 (Β’ 465) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει και κάθε άλλη ρύθμιση που
αντιβαίνει στο περιεχόμενο της παρούσας απόφασης
καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Αυγούστου 2020
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02033441008200008*

