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Θζμα: «Απάντθςθ ςε αίτθμα» 
 
χετ.:  Το  αρικμ. πρωτ.  089/08-10-2015 ζγγραφό ςασ  το οποίο ζλαβε τον  αρικ. πρωτ. 161532/Δ2/Δ4/13-10-

2015  του Κ.Ρ. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. 
  
Απαντϊντασ ςτο ανωτζρω ςχετικό και κατά το μζροσ που αφορά το Τμιμα Αϋ- Διοριςμϊν, ςασ γνωρίηουμε τα 
εξισ: 
 
Πςον αφορά ςτισ προςλήψεισ αναπληρωτϊν, ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5 παρ. 1 & 2 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 
71Α’), ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 36 παρ. 27 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Αϋ) ορίηεται ότι:  

«Αν για οποιαδιποτε αιτία απουςιάηουν από ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
εκπαιδευτικοί ι δθμιουργθκοφν ζκτακτα λειτουργικά κενά κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ, 
προςλαμβάνονται, με αίτθςι τουσ, προςωρινοί αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου. Αν οι προβλεπόμενεσ από το πρόγραμμα ϊρεσ διδαςκαλίασ και αςκιςεων ςτο ίδιο ςχολείο τθσ ίδιασ 
πόλθσ ι περιοχισ μετάκεςθσ είναι περιςςότερεσ από οκτϊ και λιγότερεσ από δεκαζξι και δεν δικαιολογοφν το 
διοριςμό μόνιμου εκπαιδευτικοφ, προςλαμβάνονται προςωρινοί αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί με μειωμζνο 
ωράριο διδαςκαλίασ». 

Σθμειϊνεται ότι θ πρόςλθψθ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ι ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν αφορά 
ςτθν κάλυψθ λειτουργικϊν κενϊν τα οποία προκφπτουν κακ’ όλθ τθν διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ, λόγω 
εκπαιδευτικϊν αδειϊν, αναρρωτικϊν αδειϊν, αδειϊν κφθςθσ-λοχείασ, αποςπάςεων εκπαιδευτικϊν και τα οποία 
δεν είναι δυνατό να προβλεφκοφν. Η Υπθρεςία μασ προβαίνει ςε πρόςλθψθ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν ι 
ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν, αν δεν κατζςτθ δυνατι θ κάλυψθ, των λειτουργικϊν αυτϊν κενϊν, με τθν 
τοποκζτθςθ μονίμων αποςπαςμζνων από άλλεσ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι με τθν διάκεςθ 
υπεράρικμων εκπαιδευτικϊν ςε ςχολεία άλλθσ περιοχισ τθσ αρμοδιότθτασ του ίδιου Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. ι με τθν 
ανάκεςθ υπερωριακισ διδαςκαλίασ ςτουσ μονίμουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ίδιασ ςχολικισ μονάδασ. Η πρόςλθψθ 
προςωρινϊν αναπλθρωτϊν ι ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν εξαρτάται τόςο από τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ που 
υποβάλλονται από τισ Διευθφνςεισ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ μετά τον προςήκοντα ζλεγχο των 
Περιφερειακϊν Διευθυντϊν Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ αρικ. 35557/Δ2/9-
4-2003 (ΦΕΚ 465 Βϋ) Υ.Α. «φκμιςθ κεμάτων πρόςλθψθσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων 
εκπαιδευτικϊν για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ των δθμόςιων ςχολείων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ» , οποτεδιποτε αυτζσ προκφπτουν, όςο και από τθν ζγκριςθ των απαιτοφμενων πιςτϊςεων από το 
αρμόδιο όργανο (επιτροπι του άρκρου 2, παρ. 1 τθσ ΡΥΣ 33/2006 όπωσ ιςχφει).  
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Θα πρζπει, επίςθσ, να μνθμονευκεί ότι η διαχείριςη/διάθεςη του διδακτικοφ προςωπικοφ και ειδικότερα η 
τοποθζτηςή του ςε ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ επαφίεται ςτην αρμοδιότητα των οικείων Δ/νςεων 
Εκπ/ςησ, τα αρμόδια όργανα των οποίων οφείλουν, κατά τθ διαδικαςία τοποκζτθςθσ, να λαμβάνουν υπόψθ το 
ςφνολο των υφιςτάμενων ςχετικϊν ελλείψεων αρμοδιότθτάσ τουσ και προφανϊσ, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ 
κάλυψθσ του ςυνόλου αυτϊν, να αξιολογοφν τθν αναγκαιότθτα πλιρωςθσ του κακενόσ.  

 
Βάςει των ανωτζρω, θ  Υπθρεςία μασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ προςλιψεισ: 
 

ΠΡΟΛΗΨΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΣΑ ΜΟΤΙΚΑ 
ΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΟΛ. ΕΣΟΤ 2015-2016 

  
ΣΑΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΕΠΑ 

ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΕΛΟ ΠΔΕ 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΗ Β/ΘΜΙΑ 
ΕΚΡ/ΣΗ 

1.110 0 2.480 3.590 

ΜΟΥΣΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

303 0 113 416 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
(ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ) 

0 1.021 475 1.496 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
(ΡΑΑΛΛΗΛΗ 

ΣΤΗΙΞΗ) 
0 

375 
(346 αναβακμίςτθκαν 
ςε πλιρουσ ωραρίου)  

0 375 

ΤΝΟΛΟ 1.413 1.396 3.068 5.877 
 

Ειδικότερα, ςτα δθμόςια ςχολεία γενικήσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζχουν  προςλθφκεί εκατό ενενιντα ζνα 
(191) αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί τεχνικϊν ειδικοτιτων με τισ  αρικμ. 162891/Ε2/14-10-2015(ΑΔΑ: 
Ω66465ΦΘ3-ΣΔ2),  176924 /Ε2/05-11-2015(ΑΔΑ: 7ΧΔΧ4653ΡΣ-ΖΑΣ), 188431/Ε2/23-11-2015 (ΑΔΑ: ΒΧ3Κ4653ΡΣ-
ΞΧ5) και 203319/Ε2/11-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΖΨΑ4653ΡΣ-Θ19) Υ.Α.  

 
Η υπθρεςία μασ, ςφμφωνα και με τισ πιςτϊςεισ που ζχουν εγκριθεί με δεδομζνθ τθν αςκοφμενθ ςυςταλτικι 
δθμοςιονομικι πολιτικι λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ που διζρχεται θ χϊρα, καταβάλλει τθ μζγιςτθ προςπάκεια 
ςτο μζτρο του δυνατοφ, οφτωσ ϊςτε να μθν παρουςιάηονται ελλείψεισ ςε διδακτικό προςωπικό οφτε ςτθν αρχι 
αλλά οφτε και ςτθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ και να εξαςφαλίηεται θ ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία των 
ςχολικϊν μονάδων, υπό τουσ ανωτζρω περιοριςμοφσ και παράλλθλα καθοδηγεί τισ περιφερειακζσ υπηρεςίεσ 
τησ ϊςτε να κατανζμουν με τον βζλτιςτο τρόπο, και ςφμφωνα με τισ ςφννομεσ αρμοδιότητζσ τουσ, το 
εκπαιδευτικό προςωπικό αρμοδιότητάσ τουσ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί η ομαλή και εφρυθμη λειτουργία 
των ςχολικϊν μονάδων υπαγωγήσ τουσ.   

 
                                                                                                         Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ    ΣΗ Δ/ΝΗ 
                                                                                        
 
                                                                                                                     ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ 
 
                                                                                                                  

 

Εςωτερική Διανομή  
 Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ Ρρος/κοφ Δ.Ε 
Τμιμα Αϋ                                                                     
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