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ΘΕΜΑ:   «Απάντηςη ςε Αίτημα» 

χετ. : 

 

α. Η από  07-01-2013 Επιςτολι του Πανελλθνίου υλλόγου Αναπλθρωτϊν Φιλολόγων. 

β. Η υπ’ αρικμ. πρωτ. 111693/Δ2/ 21-09-2012 Απάντθςθ τθσ Τπθρεςίασ μασ ςτο από 25-

07-2012 Τπόμνθμα του υλλόγου Αναπλθρωτϊν Φιλολόγων 

 

Απαντϊντασ ςτο ανωτζρω ςχετικό Αίτθμα, το οποίο διαβιβάςτθκε ςτθν υπθρεςίασ μασ από το 

Γραφείο του κ. Τπουργοφ (ΦΕ 113/08-01-2013), και κατά το μζροσ που αφορά ςτισ αρμοδιότθτεσ του 

Σμιματοσ Διοριςμϊν τθσ Κ.Τ. του ΤΠΑΙΘΠΑ, ςασ γνωρίηουμε τα εξισ: 

Νομικό Πλαίςιο  που διζπει τουσ διοριςμοφσ και τισ προςλήψεισ Εκπαιδευτικϊν. 

Με το ανωτζρω β’ ςχετικό ζγγραφο, θ Τπθρεςίασ μασ ενθμζρωςε τον Πανελλινιο φλλογο 

Αναπλθρωτϊν Φιλολόγων λεπτομερϊσ, με ςαφινεια και επάρκεια για τισ ρυκμίςεισ που κακορίηονται 

ςτο ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’), βάςει των οποίων  γίνονται οι διοριςμοί και οι προςλιψεισ  

εκπαιδευτικϊν ςτθ Δθμόςια Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ 

μεταβατικισ περιόδου όςο και μετά τθ λιξθ τθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρο 9, του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Αϋ) οι ενιαίοι 
πίνακεσ προςωρινϊν αναπληρωτϊν παφουν να τροφοδοτοφνται με νζα ςτοιχεία προχπηρεςίασ 
από την 1η Ιουλίου 2010, ενϊ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 οι προςλιψεισ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και 
ωρομιςκίων ςτθν πρωτοβάκμια και τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, κατά τθ διάρκεια τθσ μεταβατικισ 
περιόδου, γίνονται από τουσ πίνακεσ τθσ παραγράφου 2.   

Η Διοίκθςθ, ςε εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων, κατά τη διάρκεια τησ μεταβατικήσ 

περιόδου, προςμετρά ςτουσ πίνακεσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων τισ προβλεπόμενεσ 

από τισ κείμενεσ νομοκετικζσ διατάξεισ εκπαιδευτικζσ προχπθρεςίεσ, οι οποίεσ ζχουν προςφερθεί  

ζωσ τισ 30-6-2010. Η προςμζτρθςθ εκπαιδευτικϊν προχπθρεςιϊν μετά τθν θμερομθνία αυτι, απαιτεί 

τθν τροποποίθςθ των οικείων διατάξεων με τθν ανάλθψθ ςχετικισ νομοκετικισ πρωτοβουλίασ, θ 

οποία εκφεφγει των αρμοδιοτιτων τθσ Τπθρεςίασ μασ. 

Πρόςληψη Σριτζκνων Αναπληρωτϊν 
Από το ςυνδυαςμό των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3848/2010 και του άρθρου 2 παρ. 4 του 

ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α’) προκφπτει ότι από τθν ζναρξθ του ςχολ. ζτουσ 2006-2007 και μζχρι τθ λιξθ 
τθσ μεταβατικισ περιόδου, κατά τθν πρόςλθψθ των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν πτυχιοφχων ΑΕΙ 
από τον πίνακα του άρκρου 6 παρ.5α του ν.3255/2004, ιτοι από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν, 
προςλαμβάνονται από τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτον πίνακα αυτό εκπαιδευτικοί που ζχουν τρία (3) 

 

 Βαθμόσ Αςφαλείασ: 

Να διατηρηθεί μζχρι: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

----- 

Μαροφςι, 11-1-2013 

Αριθ.Πρωτ.: 4260/Δ2 

Βαθμόσ Προτερ.:   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Δ.Ε.  

Σ Μ Η Μ Α  A ϋ ( Δ Ι Ο Ρ Ι  Μ Ω Ν )  

- - - - -  

ΠΡΟ: 

 

 Πανελλήνιο φλλογο Αναπληρωτϊν 

Φιλολόγων 

pasaf02@yahoo.gr  

Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 

Σ.Κ. – Πόλθ:151 80 Μαροφςι  

Ιςτοςελίδα:http://www.minedu.gov.gr/ 

Πλθρ: Χουρδάκθσ Ε. , Παπαςαραντοποφλου Ι. 

Σθλζφωνο: 210.3443426, 210.3442311                 

FAX: 210 3442867 
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τζκνα ςε ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότθτα επί των εκάςτοτε 
προςλαμβανομζνων, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ που κζτουν οι διατάξεισ αυτζσ». Η 
κατάργθςθ των οικείων διατάξεων απαιτεί τθν ανάλθψθ ςχετικισ νομοκετικισ πρωτοβουλίασ, θ οποία 
εκφεφγει των αρμοδιοτιτων τθσ υπθρεςίασ μασ.  

Κυρϊςεισ που απορρζουν από τη μη ανάληψη υπηρεςίασ προςωρινοφ αναπληρωτή 
Οι κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθ μθ ανάλθψθ  υπθρεςίασ αναπλθρωτι  ορίηονται ςτο 

άρκρο 59, παρ. 17, περ. α’ και β’, του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’), όπωσ ακριβϊσ ςασ ζχει 
γνωςτοποιθκεί με το ανωτζρω β’ ςχετικό. τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του εν λόγω νόμου αποτυπϊνεται 
με ςαφινεια πωσ ο απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ κρίςιμθσ νομοκετικισ διάταξθσ είναι θ εφρυκμθ λειτουργία 
των ςχολικϊν μονάδων και επιδίωξι τθσ θ αποτροπι των υποψθφίων από το να δθλϊνουν περιοχζσ 
προτίμθςθσ ςτισ οποίεσ αδυνατοφν να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ. Κατά τθν άποψθ τθσ 
Διοίκθςθσ, θ εφαρμογι τθσ οικείασ διάταξθσ διαςφαλίηει τθν εξυπθρζτθςθ του ςτενϊσ νοοφμενου 
δθμοςίου ςυμφζροντοσ που είναι, πρωτίςτωσ, θ εφρυκμθ και αδιάλειπτθ λειτουργία των ςχολικϊν 
μονάδων κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ. Πζραν αυτϊν, θ κατάργθςθ των εν λόγω 
κυρϊςεων απαιτεί τθν ανάλθψθ ςχετικισ νομοκετικισ πρωτοβουλίασ, θ οποία εκφεφγει των 
αρμοδιοτιτων τθσ υπθρεςίασ μασ. 

Αφξηςη αριθμοφ περιοχϊν προτίμηςησ Αναπληρωτή 
ε ότι αφορά ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ των περιοχϊν προτίμθςθσ ςτθν αίτθςθ του 

αναπλθρωτι, αναφζρεται ότι ο αρικμόσ αυτόσ ζχει κακοριςτεί ςε τριάντα (30), ςφμφωνα με το άρκρο 
2, παρ. 2 iv’ τθσ αρικμ. πρωτ. 35557/Δ2/2003 (ΦΕΚ 465 Β’) Τπουργικισ Απόφαςθ (Τ.Α.), όπωσ ιςχφει. 
Σονίηεται ότι με τθ 46831/Δ2/2003 (ΦΕΚ 636 Β’) Τ.Α. ο αρικμόσ αυτόσ αυξικθκε ςε ςαράντα (40), ενϊ 
με τθν 63410/Δ2 (ΦΕΚ 1018 Β’) όμοια, επανιλκε θ αρχικι ρφκμιςθ. θμειϊνεται πωσ με τον 
επανακακοριςμό  των περιοχϊν μετάκεςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ βάςει τθσ υπ’αρικμ. πρωτ.  
152263/Δ2/04-12-2012 (ΦΕΚ 3437 Βϋ) Τ.Α. οι 30 επιλογζσ ςτθ διλωςθ προτιμιςεων των 
αναπλθρωτϊν καλφπτουν πάνω από το ιμιςυ τθσ Επικράτειασ και κατά τθν άποψθ τθσ υπθρεςίασ μασ 
μετά από ζναν κρίςιμο αρικμό επιλογϊν, οι υποψιφιοι δθλϊνουν περιοχζσ προτίμθςθσ χωρίσ 
ουςιαςτικι ιεράρχθςθ των επιπλζον προτιμιςεων αυτϊν. 

Σο ςχετικό αίτθμα του υλλόγου διαβιβάςτθκε από το Γραφείο Τπουργοφ ςτθ Δ/νςθ πουδϊν 
Δ.Ε., και με το παρόν διαβιβάηεται ςτθ Δ/νςθ ΕΠΕΔ για τισ κατά τθν κρίςθ τουσ ενζργειεσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ.           

 
υνθμμζνα: Σο ανωτζρω β’ ςχετικό   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

   

 

 

  ΕΤΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΣΗ  

Εςωτ.διανομι 

1. Γραφείο κ. Τπουργοφ (ςχετ. ΦΕ 113/8-1-2013) 

2. Δ/νςθ ΕΠΕΔ, με ςυνοδευτικό το με αρικμ. πρωτ. 113/7-1-2013 γραφείο Τπουργοφ, Αίτθμα του Πανελλθνίου 
υλλόγου Αν. Φιλολόγων.   

3. Δ/νςθ πουδϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
4. Δ/νςθ Προς/κοφ Δ.Ε. / Σμιμα  Αϋ  

 

 


